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Små och medelstora företag har hittills adopterat elektronisk handel i mindre utsträckning 
än stora företag vilket innebär att de riskerar konkurrensmässiga nackdelar. Det är därför 
angeläget att studera deras adoption av elektronisk handel.

Syftet med studien är att bidra till teoribildningen om elektronisk handel genom det kon-
ceptuella ramverk som utformas: ECA ramverket (Electronic Commerce Adoption). En 
central utgångspunkt för studien är Pettigrews (1985) kontextuella ramverk över strategiska 
förändringar. Analysdimensionerna i Pettigrews ramverk – innehåll, kontext och process 

– har använts för att kartlägga vilka förändringar som elektronisk handel leder till i små och 
medelstora företag, vad som driver fram adoptionen samt hur företagen går tillväga för 
att fatta beslut om att adoptera elektronisk handel. ECA-ramverket, som utformats med 
utgångspunkt från tidigare studier, består av analysmodeller över de olika dimensionerna av 
adoptionen (innehåll, kontext, process) samt över samspelet mellan dessa. I ramverket ingår 
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använts för att vidareutveckla ramverkets analysmodeller. Studien ger indikationer på att små 
och medelstora företags adoption av elektronisk handel kan delas in i fem kategorier eller 
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gäller företagets försäljning.
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Abstract 

E-commerce is far more common in large firms than in small and medium-sized 

enterprises (SMEs). As a result SMEs risk competitive disadvantages. A growing 

body of research has attended to this problem but few studies examine the 

adoption of e-commerce from a broader contextual perspective. To be able to 

understand SMEs’ adoption of e-commerce it is desirable to study their contextual 

preconditions, approaches and effects.  

 

The purpose of this study is to contribute to the theory building in the e-

commerce area by forming a conceptual framework over SMEs’ adoption of e-

commerce: the ECA (Electronic Commerce Adoption) framework. A central 

starting point for the study is Pettigrew’s (1985) contextual framework for 

strategic changes. The analysis dimensions in Pettigrew’s framework − content, 

context and process − are adapted to adoption of e-commerce. Thus, the ECA 

framework consists of analysis models that focus on a) the content, b) the context 

and c) the process of e-commerce adoption in SMEs. Further, the ECA 

framework includes an analysis model over the interplay between content, context 

and process and a typology over adoption situations. The SME in its role as a 

supplier is the unit of analysis. The study uses an abductive approach where results 

from previous studies in areas such as e-commerce, information systems and 

decision making are used as sources for forming the ECA framework. The ECA 

framework is then applied to the collection, interpretation and analyze of 

empirical data from the case studies of two small and one medium-sized 

enterprise. The case studies lead to the identification of additional elements that 

are added to the analysis models. 

 

One contribution from the study is the typology over adoption situations. The 

typology, which builds on studies of Junghagen (1998) and Engsbo et al. (2001), 

divides the adoption of e-commerce in SMEs into five categories of adoption 

situations: proactive adoption situations, adaptive adoption situations, pragmatic 

adoption situations, forced adoption situations and enabled adoption situations. 

An adoption situation describes what is being adopted (content), why (context) 

and how (process).  

 

Another contribution is the so called adoption guides. These are contextual condi-

tions whose states indicate if a SME will adopt e-commerce or not and if so, 

which adoption situation they are likely to find themselves in. The adoption guides 

are: the relative dependence on individual customers, the degree of customer 
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pressure, the strategic needs of e-commerce, the information complexity and, the 

CEO’s extent of aversion towards risk-taking. Consequently two major 

conclusions from this study are that SMEs’ e-commerce adoption can be divided 

into five different adoption situations and a small number of contextual 

conditions – here called adoption guides – determine which of them a SME tend 

to go through. The typology enables organizations that educate SMEs or support 

their development of e-commerce to design their efforts more efficiently and 

researchers to diversify the studied population. As the study is theory building the 

contributions and conclusions are propositions that need to be tested empirically 

in future studies.  

 

Keywords: Adoption (”adoption”), e-commerce (“elektronisk handel”), SME (”små 

och medelstora företag”), conceptual framework (”konceptuellt ramverk”), 

content (”innehåll”), context (”kontext”), process (”process”). 
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DEL I: FORSKNINGSSTUDIENS 
UTGÅNGSPUNKTER 
 

Avhandlingens första del, vilken syftar till att orientera läsaren i studien, behandlar i kapitel 1 

studiens problembakgrund, syfte och forskningsfrågor. Vidare beskrivs studiens avgränsningar 

och centrala begrepp definieras. I det andra kapitlet redogörs för studiens forskningsdesign genom 

att olika vägval under forskningsprocessen beskrivs och motiveras. I kapitel 2 diskuteras också 

studiens förväntade kunskapsbidrag.  
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1 Inledning 

Syftet med föreliggande avhandling är att utveckla ett konceptuellt ramverk, dvs. en övergripande 

analysmodell, över små och medelstora företags adoption av elektronisk handel. Ramverket är 

tänkt att användas för att beskriva och förstå varför små och medelstora företag adopterar 

elektronisk handel, hur de går tillväga och vad som blir resultatet av företagens adoption och 

användning. I detta första kapitel beskrivs problemområdet och motiveringar ges till varför det är 

ett angeläget område att studera. Därefter klargörs studiens syfte och forskningsfrågor följt av 

definitioner av grundläggande begrepp och studiens avgränsning. Sist i kapitlet redogörs för 

studiens disposition.  

1.1 Problembakgrund 

I denna avhandling studeras små och medelstora företags adoption av elektronisk 

handel. Adoption innebär i studien att ett företag fattar beslut om att avsätta 

resurser för att anskaffa, införa och använda en för företaget ny form av elektro-

nisk handel som en del av den löpande verksamheten. Elektronisk handel, som i 

studien definieras som utbytet av digital affärsinformation mellan köpare och 

säljare, används för såväl konsumenthandel som handel mellan företag. Handel 

mellan företag dominerar emellertid (Chaffey, 2002). I små och medelstora företag 

används elektronisk handel oftare för att kommunicera med företagets kunder än 

med dess leverantörer (se t.ex. Fredholm, 1996; Teo & Ranganathan, 2004). 

Denna studie fokuserar på de små och medelstora företagens elektroniska handel 

med sina kundföretag. Det perspektiv som tillämpas är det enskilda leverantörs-

företagets. 

 

Vissa bedömare menar att det finns få innovationer i historien som innefattar så 

många fördelar, åtminstone i teorin, som elektronisk handel (Turban et al., 2000). 

Att kunna ta emot data med affärsinformation direkt in i de administrativa 

informationssystemen, utan manuella omregistreringar, medför stora besparingar i 

administrativt arbete (Timmers, 1999). Elektronisk handel möjliggör bland annat 

fördelar som högre informationskvalitet, kostnadsbesparingar, förbättrad kund-

service och ökad effektivitet i det administrativa arbetet kring försäljning och 

inköp (Chaffey, 2002). Företag kan via webben marknadsföra och sälja sina 

produkter på en större marknad till en förhållandevis låg startkostnad (Chaffey, 

2002; Turban & King, 2003). 

 

Adoptionen av elektronisk handel i små och medelstora företag är ett angeläget 

problem att studera på grund av att de små och medelstora företagen hamnar efter 

i utvecklingen. Tidigare undersökningar (se t.ex. SIKA, 2001; EU, 2002a; SIKA, 
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2004) visar nämligen på stora skillnader mellan stora och små företags användning 

av elektronisk handel. Enligt en studie från Statens Institut för Kommunikations-

analys (SIKA) använde år 2002 29 % av de största företagen, dvs. företag med 

minst 500 anställda, Internet för att sälja sina varor eller tjänster mot endast 7 % 

av företagen med 10 till 19 anställda (SIKA, 2004). Skillnader för användningen av 

EDI (Electronic Data Interchange) är ännu större. EDI är en standardiserad form 

av filöverföring som innebär att två separata datorsystem kommunicerar med 

varandra utan mänsklig inblandning (Fredholm, 1996). Medan 56 % av de största 

företagen använde EDI var andelen användare bland företag med 10 till 19 

anställda endast 9 % (SIKA, 2004). Skillnaderna för såväl försäljning via Internet 

som användning av EDI är även stora mellan de största företagen och de som 

brukar betecknas som mellanstora, dvs. företag med 50 till 250 anställda (SIKA, 

2004). 

 

Dessa skillnader mellan små och medelstora respektive stora företag är 

problematiska eftersom det finns en risk att företag som inte kan erbjuda 

kunderna elektronisk handel får konkurrensmässiga nackdelar. De små och 

medelstora företagen har en betydelsefull roll i samhället och deras utveckling är 

därför viktig. Hay och Kamshad (1994) menar att små företag spelar en mycket 

viktig roll för att generera arbetstillfällen, gynna konkurrensen och skapa ekono-

misk välfärd. De små företagen är också centrala för att innovationer ska utvecklas 

(ibid.) och nya produkter lanseras i samhället (Walczuch et al., 2000). Statistiken 

belyser de små företagens betydelse. I Statistiska Centralbyråns (SCB) statistik från 

år 2005 framgår att drygt 98 % av Sveriges företag har mellan 0 och 19 anställda 

(SCB, 2005). Den höga andelen småföretag är typisk för många länder. Småföretag 

(0-49 anställda) står för två tredjedelar av alla arbetstillfällen i Europa (EU, 2002b).  

 

Vad beror det då på att elektronisk handel, trots de nämnda fördelarna, har 

adopterats i förhållandevis liten omfattning i de små och medelstora företagen? 

Tidigare undersökningar tyder på att små och medelstora företag har svårare att 

anamma ny teknik som elektronisk handel på grund av fler hinder och mindre 

möjligheter att påverka rådande marknadsförhållanden (EU, 2002a). Det tar 

vanligen längre tid för små och medelstora företag att förnya sin teknik och före-

tagen är mer beroende av utomstående aktörer (Belotti, 1996) eftersom de ofta har 

mindre ekonomiskt kapital, saknar IT-utbildade medarbetare och har ont om tid 

att ta sig an nya frågor (Gustafsson & Svanfeldt, 1994; Thong, 2001). På grund av 

de små och medelstora företagens svagare ekonomiska ställning kan det också 

vara svårt för dem att få tillgång till kvalificerad extern expertis.  
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Ytterligare en förklaring som ibland förs fram är att de små och medelstora 

företagen inte är tillräckligt medvetna om fördelarna med elektronisk handel 

(Iacovou et al., 1995; Fredholm, 1996 & 1998). Det finns också nackdelar som kan 

leda till att företagen tvekar. Bland annat riskerar de personliga kontakterna med 

företagets kunder att bli betydligt färre på den operativa nivån. Detta kan upplevas 

som negativt för såväl leverantörens ordermottagare som för kundens beställare 

eftersom personliga kontakter ofta är ett stimulerande inslag i arbetet. Widigs 

Ahlin (2002) menar att det finns en rädsla för att användningen av elektronisk 

handel leder till att de personliga mötena blir färre till förmån för mer arbete vid 

datorn. Elektronisk handel kan leda till att färre människor sysselsätts i företagen 

på grund av att den ökade effektiviseringen medför att många av de enklare 

administrativa arbetsuppgifterna försvinner. Ur samhällssynpunkt är detta oroande 

eftersom ett stort antal arbetstillfällen redan har försvunnit från arbetsmarknaden 

bland annat på grund av stora omstruktureringar i industrin och nedskärningar 

inom offentlig sektor (jfr Gonäs, 1994). För medarbetare som friställs får därför 

adoptionen av elektronisk handel allvarliga konsekvenser (Fredholm, 2000).  

 

Vidare innebär adoptionen av elektronisk handel utmaningar som kan vara svåra 

att hantera för små och medelstora företag. Till dessa hör en ofta komplicerad 

systemintegration såväl externt som internt (Teo & Ranganathan, 2004). Extern 

systemintegration representerar hur många externa parter som företaget utbyter 

elektronisk affärsinformation med medan intern systemintegration betecknar över-

föringen av data mellan e-handelssystemet och egna interna informationssystem 

(IS) som företagets affärssystem.  

 

Samtidigt som det finns hinder för, och nackdelar med, adoptionen av elektronisk 

handel kan konsekvenserna av att avstå också bli förödande. Enligt IT-

kommissionen (27/2000) och Anell (2002) behöver företag anpassa sig till de nya 

sätten att göra affärer som elektronisk handel innebär. Fredholm (2000) varnar för 

att såväl enskilda individer som företag som misslyckas med att anamma den 

utveckling som sker bland annat inom e-handelsområdet riskerar att slås ut från 

arbetsmarknaden respektive företagsmarknaden.  

 

Möjligen är det oro för denna negativa utveckling som ligger till grund för de 

utbildnings- och utvecklingsprojekt för små och medelstora företag som genom-

förts, såväl nationellt som internationellt, sedan 1990-talet. Enligt Poon (2002) har 

adoption av elektronisk handel i små och medelstora företag blivit en viktig fråga 

på såväl statlig som regional nivå i många länder. Detta har resulterat i olika 

stödåtgärder, dvs. olika insatser som externa aktörer genomför gratis eller till en 
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subventionerad kostnad för att främja en viss utveckling. Stödåtgärderna kan 

exempelvis bestå av utbildning om elektronisk handel, stöd till utveckling och 

införande av informationssystem för elektronisk handel eller andra handlingar som 

syftar till att företagen ska börja använda elektronisk handel. Exempel på dessa 

initiativ är Espritprojektet ”Compete” under EU:s ledning (Stymne, 1997) vilket 

riktade sig till företag i EU:s medlemsländer samt Portalen Handelsplats Werm-

land som utbildat om, och utvecklat, e-handelslösningar för företag i Värmland 

med omnejd.  

 

Andra initiativ har inneburit att regionala marknadsplatser för små och medelstora 

företag har skapats, dvs. elektroniska marknadsplatser som syftar till att öka 

spridningen av, och acceptansen för, elektronisk handel och elektroniska affärer. 

Ett problem är enligt Gengatharen och Standing (2005:418) att det saknas vittom-

spännande teoretiska ramverk som forskare och praktiker kan utgå från när de 

utvecklar, driver och utvärderar de elektroniska marknadsplatserna: 

In absence of a comprehensive or definitive theoretical framework, 
researchers and practitioners in this area depend on picking and 
choosing relevant constructs of existing best practices, theories and 
models from related areas […] 

Gengatharen och Standing (2005) utformar vad de kallar ett ”teoretiskt ramverk” i 

sin studie genom att integrera resultaten från tidigare studier om små och 

medelstora företags adoption av informationsteknik (IT), informationssystem och 

elektronisk handel med studier om elektroniska marknadsplatser. Detta ramverk 

använder sedan Gengatharen och Standing för att analysera empiri från två fall-

studier och tidigare publicerade fallstudier. Gengatharen och Standing studerar 

framgångsfaktorer för regionala marknadsplatser medan denna studie undersöker 

adoption av olika former av elektronisk handel. Jag delar emellertid Gengatharen 

och Standings åsikt att såväl forskning som praktikers arbete bör stödja sig på 

vetenskapliga kunskaper och att dessa kunskaper behöver ordnas i samman-

hängande och välutvecklade strukturer. En utmaning är därför att ge förslag på ett 

sådant ramverk för adoption av elektronisk handel i små och medelstora företag. 

 

Jag föredrar begreppet ”konceptuellt ramverk” framför ”teoretiskt ramverk” 

eftersom ”teoretiskt ramverk” kan ge sken av att ramverket är grundligt empiriskt 

prövat och accepterat bland forskare. Konceptuella ramverk organiserar kunskap-

erna inom ett forskningsområde så att dessa enklare kan beskrivas, förstås och 

kommuniceras. På så sätt tillämpas ett systemsynsätt som tydliggör forsknings-

områdets delar och relationer mellan delarna vilka tillsammans visar på en helhet 

av vad som är känt inom ett fält (Kochen, 1985/1986).  
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Många tidigare studier av adoption av elektronisk handel har använt en varians-

teoretisk ansats (Beatty et al., 2001; Premkumar et al., 1997; Premkumar & 

Roberts, 1999; Grandon & Pearson, 2004), så även studier som jag själv har 

deltagit i (Vrazalic et al., 2002a och 2002b; MacGregor et al., 2003). Variansteori 

(ofta kallad ”factor theory” på engelska) bygger på antagandet att ett företags 

adoption av ny teknik kan förklaras av tillståndet hos ett antal påverkande variab-

ler eller faktorer. Detta angreppssätt visar enligt Kurnia och Johnston (2000) på 

enkla ’orsak-effekt-samband’ men misslyckas med att fånga komplexiteten och 

dynamiken i det adopterande företagets interaktion med handelspartners och 

andra branschorganisationer.  

 

Även Andrew Pettigrew (1985a), välkänd för sin forskning om strategiska 

förändringsprocesser, kritiserar variansteori för att den bortser från det samman-

hang (den kontext) i vilket det undersökta fenomenet äger rum. Kontexten är 

enligt Pettigrew (1985a) viktig eftersom den svarar på varför en viss förändring 

uppstår. För att nå en förståelse över varför vissa små och medelstora företag 

adopterar elektronisk handel medan andra väljer att avstå behöver därför 

kontexten studeras. Pettigrew (1985a) menar också att den process under vilken en 

förändring växer fram behöver studeras. Med process avser Pettigrew (1985a) de 

handlingar, reaktioner och interaktioner som utförs för att åstadkomma en 

förändring. Inom informatikområdet har bland andra Soh och Markus (1995) 

hävdat att forskning om informationssystem behöver ses ur ett processuellt 

perspektiv.  

 

Kritik har även framförts mot att alltför många av de studier som har ett 

processuellt perspektiv endast beaktar processen fram till och med adoptionen av 

nya informationssystem. Kwon och Zmud (1987) menar att även den utveckling 

som sker efter adoptionen behöver studeras eftersom adoptionen inte har ett 

egenvärde, det är de effekter som kan åstadkommas som är intressanta. 

Elektronisk handel har, som tidigare påpekats, också nackdelar och alla små och 

medelstora företag är troligtvis inte betjänta av att adoptera elektronisk handel. 

Anell (2002) menar exempelvis att företag som utför personliga tjänster eller som 

har en snäv lokal kundkrets är mindre lämpade för elektronisk handel. Tidigare 

studier har också visat att små och medelstora företag har svårt att uppnå mätbara 

fördelar den första tiden efter adoptionen av såväl Internethandel (Poon & 

Swatman, 1999) som EDI (Benjamin et al., 1990). Det är därför viktigt att det 

finns kunskaper om vilka förändringar eller effekter som adoptionen av 

elektronisk handel medför på kort och lång sikt. 
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För att förstå en viss förändring är det enligt Pettigrew (1985a) nödvändigt att 

studera innehållet i förändringen (”content”), dvs. de element som förändras, 

tillsammans med förändringens kontext (”context”) och process (”process”). 

Även samspelet mellan dessa tre analyskategorier/förändringsdimensioner 

(innehåll, kontext och process) behöver studeras (Pettigrew, 1985b). Med 

utgångspunkt från de tre förändringsdimensionerna innehåll, kontext, och process 

utformade Pettigrew (1985a) det kontextuella ramverket som ett alternativ till 

variansteori, se Figur 1.1. Som framgår av figuren delar Pettigrew (1987) in 

kontexten i inre och yttre kontext vilket motsvarar interna förhållanden i företaget 

respektive företagets omvärldsförhållanden. Respektive förändringsdimension kan 

något förenklat sägas studera ett fenomen utifrån olika perspektiv och 

frågeställningar. Kontexten utgör ”varför-frågan”, dvs. kontexten svarar på varför 

en förändring äger rum medan processen svarar på ”hur-frågan”, dvs. hur 

förändringen kommer till stånd. Innehållet svarar på ”vad-frågan”, dvs. vad som 

förändras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1. Det kontextuella ramverket.  

Källa: Pettigrew (1987:5, min översättning).  

 

Indikationer på att små och medelstora företag har svårt att uppnå mätbara 

fördelar av elektronisk handel (Poon & Swatman, 1999), den tidigare nämnda låga 

adoptionsgraden samt relativt få studier av den process som föregår adoptionen 

(Chan & Swatman, 2003) tyder på att Pettigrews (1985a) ramverk med dess 

förändringsdimensioner innehåll, kontext och process är intressant att tillämpa 

även vid studier av elektronisk handel.  

 
Kontext

Yttre

Inre

ProcessInnehåll

Kontext
Yttre

Inre

ProcessInnehåll
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1.2 Syfte 

Avhandlingens syfte är att utforma ett konceptuellt ramverk för att beskriva och 

förstå adoption av elektronisk handel i små och medelstora företag. Analysenheten 

är det enskilda företaget i dess leverantörsroll (valet av analysenhet motiveras i 

avsnitt 2.3.4). Med konceptuellt ramverk avses i denna studie en övergripande 

analysmodell över det studerade fenomenet.  

 

Studien har en i huvudsak förståelseinriktad ansats med beskrivande och 

förklarande inslag. Enligt hermeneutiken når vi förståelse för någonting genom en 

tolkningsakt där ett ständigt växelspel sker mellan del och helhet. Delen blir 

begriplig när den tolkas utifrån sin helhet men helheten förstås också utifrån inne-

börden av delarna (Ödman, 2001). För att förstå ett företags adoption av 

elektronisk handel behöver därmed en växelverkan ske genom att olika föränd-

ringsdimensioner, eller delar, av adoptionen beaktas i relation till en helhet.  

 

Jag betraktar adoptionen av elektronisk handel som en förändring i det 

adopterande företaget och jag anser att det är fruktbart att studera problem-

området med ett holistiskt angreppssätt så att såväl förändringar till följd av, 

förklaringar till och tillvägagångssätt för, adoptionen av elektronisk handel 

kartläggs. Pettigrews (1985a) kontextuella ramverk erbjuder ett angreppssätt som 

stödjer dessa analyser och bidrar med en tydlig struktur att utgå ifrån. Det 

kontextuella ramverket är med sina tre förändringsdimensioner mer holistiskt än 

många tidigare studier av adoption av elektronisk handel (se t.ex. Iacovou et al., 

1995; Premkumar et al., 1997; Chwelos et al., 2001; Mehrtens et al., 2001; Zhu et 

al., 2003; Soliman & Janz, 2004) och stödjer också studiens förståelseinriktade 

ansats genom att dela in förändringar i delar (innehåll, kontext och process) 

samtidigt som helheten och samspelet mellan delarna är viktig.  

 

Mig veterligen har det kontextuella ramverket inte tidigare använts för att studera 

adoptionen av elektronisk handel. Jag kommer på grundval av dessa kriterier (det 

kontextuella ramverkets överensstämmelse med mina kunskapsintressen, en 

förståelseinriktad ansats och ett förmodat nyhetsvärde) att utgå från det kontextu-

ella ramverket när jag utformar denna studies konceptuella ramverk. Detta innebär 

att det konceptuella ramverk som utformas i studien byggs upp med utgångspunkt 

från det kontextuella ramverkets förändringsdimensioner och samspelet mellan 

dessa. Valet att använda Pettigrews (1985a) ramverk som utgångspunkt diskuteras 

utförligare i kapitel 3. Härnäst presenteras och diskuteras de forskningsfrågor som 

studien behandlar.  
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1.3 Forskningsfrågor 

Med utgångspunkt från studiens syfte har ett antal forskningsfrågor utformats 

vilka presenteras nedan. Inom parentes efter varje forskningsfråga redovisas 

frågans relation till det kontextuella ramverkets förändringsdimensioner och med 

dessa förändringsdimensioner relaterade frågetyper. En hänvisning sker också till 

det kapitel i vilket forskningsfrågan behandlas teoretiskt. Följande forsknings-

frågor undersöks i studien: 

 

1. Vad innebär adoption av elektronisk handel för små och medelstora 

företag och vad förändras i företaget till följd av användningen av 

elektronisk handel?    

(Innehållsdimensionen, ’vad-frågan’, kapitel 4) 

 

2. Vilka kontextuella förhållanden förklarar varför små och medelstora 

företag adopterar elektronisk handel? 

(Kontextdimensionen, ’varför-frågan’, kapitel 5) 

 

3. Hur går små och medelstora företag tillväga i sina adoptionsprocesser för 

elektronisk handel och vad kännetecknar dessa processer?  

(Processdimensionen, ’hur-frågan’, kapitel 6) 

 

4. Vilka mönster kan identifieras i samspelet mellan innehåll, kontext och 

process vid adoptionen av elektronisk handel i små och medelstora 

företag?  

(Samspelsdimensionen, ’helhetsfrågan’, kapitel 7) 

 

Som jag tidigare deklarerat utgör det enskilda leverantörsföretaget studiens 

analysenhet och forskningsfrågorna gäller således små och medelstora företag i 

deras leverantörsroll. Värt att notera är också att adoptionsbegreppet förutsätter 

att den aktuella e-handelsformen är ny för det adopterande företaget. Den innebär 

med andra ord en innovation i företaget. Vidare utgörs mitt intresse av 

adoptionsprocessen i första hand av hur företag fattar beslut om elektronisk 

handel.  

 

Eftersom Pettigrews (1985a) kontextuella ramverk utgör en utgångspunkt för 

studien är det rimligt att ramverkets förändringsdimensioner, och dessas samspel, 

utgör underlag för forskningsfrågorna. De tre första forskningsfrågorna fokuserar 

därför på de tre förändringsdimensionerna: innehåll, kontext och process. 

Samtidigt innebär ett accepterande av Pettigrews (1985a) resonemang att det är 
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omöjligt att helt skilja mellan de olika förändringsdimensionerna eftersom dessa 

hela tiden interagerar. Inbyggt i varje fråga finns därför, trots en tonvikt på en 

speciell förändringsdimension, också samspelet med andra förändringsdimension-

er. Forskningsfråga 1 som fokuserar på innehållsdimensionen berör exempelvis 

kontexten eftersom förändringar till följd av adoption och användning av 

elektronisk handel diskuteras. Den tredje forskningsfrågan som ägnas åt process-

dimensionen tangerar innehållsdimensionen eftersom processen utformar inne-

hållet o.s.v. Samspelet ägnas också egen uppmärksamhet i den fjärde forsknings-

frågan.  

 

Förändringsdimensionerna utgör fortsättningsvis underlag för avhandlingens 

struktur och samma ordningsföljd gäller mellan förändringsdimensionerna i teori-, 

empiri- och analyskapitel. Jag har valt att först behandla innehållsdimensionen. 

Därefter behandlas den kontext som påverkat innehållet och den process i vilken 

innehållet utformats följt av samspelet mellan de tre förändringsdimensionerna. 

Att innehållsdimensionen presenteras först beror på att denna behandlar den 

företeelse som adoptionen gäller, dvs. en för företaget ny form av elektronisk 

handel vilket i denna studie benämns som en e-handelsinnovation.4 E-handels-

innovationen och de förändringar som denna medför är således den del som ska 

förstås utifrån den helhet som kontext och process utgör. Innan varför (kontext) 

och hur (process) diskuteras är det med andra ord lämpligt att veta vad (innehåll) 

diskussionen gäller. Även i Pettigrews (1985a) studier är innehållsdimensionen, 

dvs. de förändringar som uppstår, den lins genom vilken kontext och process 

betraktas.  

 

Några kommentarer om den första forskningsfrågan  

Den första forskningsfrågan ligger till grund för den teoretiska och empiriska 

behandlingen av innehålldimensionen i det kontextuella ramverket. Forsknings-

frågan syftar till att ge stöd för att beskriva och förstå adoptionens ”vad”. 

Forskningsfrågan gäller dels vad företagen avsätter resurser till för att anskaffa, 

införa och använda, dvs. vilken form av elektronisk handel som adopteras och vad 

denna innebär. Men forskningsfrågan gäller även vad användningen av 

innovationen innebär i form av förändringar.  

 

I och med denna forskningsfråga breddas således studiens fokus tillfälligt till att 

även omfatta användningen av elektronisk handel. En strikt tillämpning av begrep-

pet adoption innebär att de förändringar som uppstår vid adoptionstillfället 

                                                
4 Begreppet e-handelsinnovation betecknar i studien en form av elektronisk handel som är ny för det 
aktuella företaget men inte nödvändigtvis ny i samhället. 
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studeras. Troligtvis har få förändringar och effekter uppstått vid den tidpunkt när 

beslut fattas om att avsätta resurser. Intressantare är att undersöka vilka effekter 

och konsekvenser användningen av elektronisk handel får. Vidare menar Petti-

grew (1985a) att förändringar ofta blir tydliga först om en längre tidsperiod 

studeras. Jag har därför valt att tolka innehållsdimensionen som såväl den 

innovationen som planeras/utvärderas under adoptionsprocessen som de föränd-

ringar som uppstår senare. Flera tidigare studier av informationsteknik och elek-

tronisk handel har också valt att ge adoptionsbegreppet en vid tolkning vilken 

kännetecknas av att de studerat olika faser i utvecklingen efter adoptionen och 

kallat detta för ”post-adoption” (jfr Karahanna et al., 1999; Ahuja & Thatcher, 

2005; Zhu & Kraemer, 2005).  

 

Några kommentarer om den andra forskningsfrågan 

Den andra forskningsfrågan fokuserar på kontextdimensionen i det kontextuella 

ramverket. Enligt Pettigrew (1985a) svarar kontextdimensionen på varför en 

förändring uppstår. Syftet med forskningsfrågan är därmed att beskriva och förstå 

varför små och medelstora företag adopterar elektronisk handel (’varför-frågan’) 

för att med utgångspunkt från dessa kunskaper utforma den del av studiens 

konceptuella ramverk som gäller kontextdimensionen. Förhållandevis många 

tidigare studier har undersökt närliggande fenomen som vilka förhållanden som 

påverkar adoptionen (se t.ex. Iacovou et al., 1995; Grandon och Pearson, 2004), 

vad som skiljer adopterare från icke-adopterare (Premkumar et al., 1997; Teo & 

Ranganathan, 2004) eller vad som driver på och/eller hindrar adoptionen (Zhu et 

al., 2003). Syftet med denna forskningsfråga är att på ett tydligare sätt än vad som 

är vanligt i tidigare studier klargöra vilka kontextuella förhållanden som ligger till 

grund för att vissa företag adopterar elektronisk handel och var i kontexten dessa 

drivkrafter uppstår. Med begreppet ”förklara” avses inte kausala förklaringar utan 

syftet är att undersöka vilka kontextuella behov som är så centrala för företaget att 

beslutsfattare fattar beslut om att adoptera elektronisk handel. 

 

Några kommentarer om den tredje forskningsfrågan 

Studiens tredje forskningsfråga är av ”hur-karaktär” eftersom målsättningen är att 

utforma den del av det konceptuella ramverket som handlar om processdimen-

sionen. Pettigrew (1987) menar att processdimensionen svarar på hur en föränd-

ring växer fram genom de handlingar, interaktioner och reaktioner som utförs av 

intressenter som försöker omvandla företaget från det nuvarande läget till ett 

framtida läge. Syftet med den tredje forskningsfrågan är därmed att beskriva och 

förstå företagens tillvägagångssätt i form av handlingar, interaktioner och reaktio-

ner under adoptionsprocessen men även att studera vad som kännetecknar adop-
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tionsprocessen eftersom bland andra Chan och Swatman (2003) menar att det 

finns få studier av den process som leder fram till adoptionen.  

 

Några kommentarer om den fjärde forskningsfrågan 

Den fjärde forskningsfrågan gäller samspelet mellan förändringsdimensionerna. 

Det pågår ett ständigt samspel mellan den process i vilken en förändring utformas 

och utvecklas, den kontext som processen äger rum i och innovationen införs i 

samt innovationen och de förändringar denna medför (innehållet). Denna 

påverkan är dubbelriktad, där varje förändringsdimension påverkar de övriga två. 

En intressant fråga är om det går att urskilja att en viss form av påverkan 

återkommer mellan olika förändringsprocesser, dvs. om det finns mönster i de 

relationer som uppstår mellan innehållsmässiga, kontextuella och processuella 

förhållanden. Den fjärde forskningsfrågan syftar till att beskriva och förstå vilka, 

om några, dessa mönster är vid adoptionen av elektronisk handel. Dessa mönster 

kan exempelvis bestå i att ett specifikt kontextuellt förhållande eller en uppsättning 

av kontextuella förhållanden innebär att företaget adopterar en viss typ av innova-

tion eller väljer ett speciellt tillvägagångssätt under adoptionsprocessen. 

 

1.4 Definitioner och avgränsningar 

I detta avsnitt förklaras några av studiens mest centrala begrepp. Dessa är 

elektronisk handel, adoption samt små och medelstora företag. En annan viktig byggsten i 

denna studie är Pettigrews (1985a) kontextuella ramverk. Det kontextuella 

ramverket introduceras i kapitel 3. I samband med detta diskuteras begreppen 

”innehåll”, ”kontext”, ”process” och ”samspel”. I kapitel 3 diskuteras även de 

avgränsningar som gäller min tillämpning av det kontextuella ramverket. 

1.4.1 Elektronisk handel 

Elektronisk handel är ingen ny företeelse. Företag började utbyta elektroniska filer 

lagrade på magnetband redan under 1960-talet (Fredholm, 2000). Heng (2003) 

beskriver hur elektronisk handel har växt fram som ett resultat av den ökande 

globala handeln och nätverksbaserade företag. Fortfarande saknas det entydiga, 

etablerade definitioner av vad elektronisk handel (”electronic commerce”) innebär. 

Iivari och Jansson (2001) menar att begreppet elektronisk handel fortfarande 

utvecklas eftersom en intensiv forskning sker på området samtidigt som begreppet 

hela tiden omtolkas och rekonstrueras i den sociala interaktionen människor 

emellan. Det sker även en fortlöpande utveckling av tekniken. 
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Ett närbesläktat begrepp till elektronisk handel är elektroniska affärer (”electronic 

business”). Elektroniska affärer uppges ofta innefatta elektronisk handel (Chaffey, 

2002). Elektronisk handel utgör enligt detta synsätt en delmängd av elektroniska 

affärer (ibid.). Laudon och Traver (2002) menar att skillnaden mellan elektronisk 

handel och elektroniska affärer är att elektronisk handel innebär transaktioner med 

externa parter medan elektroniska affärer även betecknar digitalt möjliggjorda 

transaktioner och processer internt i företaget. Turban och King (2003) instämmer 

i att elektroniska affärer kan innebära interna transaktioner men de menar att även 

externa transaktioner som inte enbart begränsar sig till försäljning och inköp, t.ex. 

service till kunder eller samarbetsaktiviteter med handelsparter, innefattas i 

begreppet. Även användningen av elektroniska transaktioner för information som 

gäller betalningar, transport och försäkringar inryms i begreppet elektroniska 

affärer (Fredholm, 2000). Elektroniska affärer är därmed ett vidare begrepp än 

elektronisk handel. I denna avhandling studeras begreppet elektronisk handel som 

fenomen. 

 

I Tabell 1.1 redovisas ett antal definitioner av begreppet elektronisk handel. 

Definitionerna är hämtade från såväl forskare som välkända organisationer vars 

verksamheter berörs av användningen av elektronisk handel i samhället. Till-

sammans bidrar de olika definitionerna med centrala beståndsdelar till begreppet 

elektronisk handel. Dessa beståndsdelar är: 

 

� de kommunicerande parterna (sändare och mottagare) samt deras relation 

(köpare-säljare) 

� kommunikationskanal/fysiskt medium för transaktionerna 

� transaktionernas innehåll 

� transaktionernas form  

 

Mellan dessa beståndsdelar kan en röd tråd urskiljas i de använda källorna. Cun-

ningham och Tynan (1993) menar för det första att elektronisk handel används i 

affärsrelationer. Tuunainen (1999a) preciserar att det handlar om parter i en värdekedja, 

vilka OECD (2002) menar kan vara företag, hushåll, enskilda individer, statliga 

eller andra offentliga organisationer. Det som utbyts är kommersiell affärsinformation 

(Wigand, 1997; Tuunainen, 1999a; Konkurrensverket, 2001; Laudon & Traver, 

2002) vilken avser företagens inköp och försäljning av varor och tjänster (OECD, 2002). 

Flera källor betonar att transaktionerna är i elektronisk/digital form och därmed krä-

ver datorteknik (Cunningham & Tynan, 1993; Timmers, 1999) och lämpliga kom-

munikationskanaler som Internet eller telenätverk (Cunningham & Tynan; 1993; 

Konkurrensverket, 2001; OECD, 2002).  
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Tabell 1.1. Olika definitioner av begreppet elektronisk handel 

 
Begrepp Definition Källa 

Elektronisk handel 

(”Electronic trading”) 

”[…] en affärsrelation som förlitar sig på 

användningen av datorteknik för interorganisatorisk 

kommunikation, normalt sett (men inte nödvändigtvis) 

innefattande telekommunikationsförbindelser.” 

Cunningham och 

Tynan (1993:5-6, min 

översättning) 

Elektronisk handel 

(”Electronic 

commerce”) 

”[…] elektronisk handel inkluderar alla former av 

ekonomiska aktiviteter som utförs via elektroniska 

förbindelser.”  

Wigand (1997:2, min 

översättning) 

Elektronisk handel 

(”Electronic 

commerce”) 

”Att göra affärer elektroniskt.”  Timmers (1999:4, 

min översättning) 

Elektronisk handel 

(”Electronic 

commerce”) 

”En process i vilken elektroniska förbindelser 

underlättar ekonomiska transaktioner mellan olika 

parter i värdekedjan.”  

Tuunainen (1999a:8, 

min översättning) 

Elektronisk handel “… alla situationer där parterna utväxlar 

affärsinformation via olika former av 

telekommunikation och där minst en part har ett 

ekonomiskt intresse av kommunikationen” 

Konkurrensverket 

(2001:12) 5 

Elektronisk handel via 

Internet 

En Internet-transaktion innebär försäljning eller inköp 

av varor eller tjänster endera mellan företag, hushåll, 

individer, statliga eller andra offentliga organisationer, 

genomförda via Internet. Varorna eller tjänsterna be-

ställs via dessa nätverk, men betalning och ytterst leve-

rans av varan eller tjänsten kan utföras antingen via 

nätverket eller via andra media (”on or offline”). Till 

dessa transaktioner räknas beställningar som lämnas 

eller tas emot i valfri Internet-applikation som används 

för automatiska transaktioner. Det kan gälla hem-

sidor, extranet6 eller andra applikationer som körs via 

Internet som EDI över Internet, Minitel7 över Internet 

eller vilken som helst annan webbapplikation oavsett 

hur webben tillgås (t.ex. via en mobiltelefon eller tv 

etc.). Däremot ingår inte beställningar som lämnas eller 

tas emot via telefon, fax eller vanlig e-post.  

OECD (2002, min 

översättning) 

 

Gemensamt för flera av definitionerna i Tabell 1.1 är att de, mer eller mindre 

explicit, hänsyftar på relationen mellan köpare och säljare vilket elektroniska 

affärer inte nödvändigtvis gör. Det råder även enighet om att de transaktioner som 

                                                
5 Konkurrensverket (2001) använder i sin rapport den definition som presenterades i den s.k. IT-
propositionen: Regeringens proposition 1999/2000:86, Ett informationssamhälle för alla, s. 104.  
6 Ett ”extranet” innebär att ett företag via Internet ger en begränsad skara (ofta kunder och/eller 
leverantörer) tillgång till delar av företagets interna nätverk (”intranet”). 
7 Minitel kan något förenklat beskrivas som en telefonibaserad motsvarighet till Internet som framförallt 
använts I Frankrike.  
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utbyts vid elektronisk handel gäller affärsinformation samt att denna överförs i 

digital form. Meddelanden via fax eller vanlig e-post räknas inte som elektronisk 

handel (OECD, 2002). Däremot finns det en viss oenighet kring vilka nätverk 

som får användas för transaktionerna, enbart Internet eller även nätverk för tele-

kommunikation. OECD (2002) har tagit fasta på att elektronisk handel alltmer 

förknippas med Internet och förordar en snävare definition i vilken elektronisk 

handel enbart definieras som transaktioner via Internet men de har även en vidare 

definition vilken omfattar transaktioner också via andra datorstödda nätverk. 

Eftersom många företag fortfarande genomför elektroniska affärstransaktioner 

även utanför Internet, exempelvis på grund av att Internet fortfarande inte upp-

fattas nå upp till samma säkerhetsnivå som t.ex. traditionell EDI (Oz, 2002), 

menar jag att en definition av elektronisk handel behöver omfatta också andra 

kommunikationskanaler än Internet. Traditionell EDI innebär att företagen an-

vänder privata delar av telenätverket som kommunikationsnätverk istället för 

Internet.  

 

Med utgångspunkt från ovanstående resonemang definieras elektronisk handel i 

denna studie enligt följande: 

Elektronisk handel innebär att parter som har en köpare-
säljarerelation, via nätverk för data- och/eller telekommunikation, 
utbyter digital affärsinformation som gäller försäljning och inköp. 

I denna studie undersöks handel mellan företag, s.k. ”business-to-business” (B2B). 

Analysenheten utgörs av små och medelstora leverantörsföretag som använder 

elektronisk handel i sina kundrelationer med andra företag. Som framgår av 

definitionen ovan är en grundläggande roll för de system som fokuseras i studien 

att underlätta transaktioner som gäller försäljning och inköp. Denna avgränsning 

har valts för att skilja begreppet elektronisk handel från elektroniska affärer (jfr 

Turban & King, 2003). Inom dessa funktioner kan en rad informationsflöden vara 

aktuella för elektronisk handel. Studien avgränsas inte heller till specifika typer av 

elektronisk handel, tekniska lösningar eller nätverk. Exempelvis innefattar studien 

såväl traditionell EDI-kommunikation, dvs. dator-till-dator kommunikation via 

privata nätverk, som olika webblösningar. Numera finns en rad varianter av 

elektronisk handel mellan företag och fler kan komma att utvecklas. Det är därför 

viktigt att studera varför ett företag väljer en viss lösning och vad som påverkar 

detta beslut.  

 

En förutsättning för elektronisk handel är användningen av datorstödda 

informationssystem. Med informationssystem avses i denna avhandling system för 

insamling, bearbetning, lagring, överföring och presentation av information 
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(Andersen, 1994). Informationssystem tar emot input (in-meddelanden) och 

skapar output (ut-meddelanden) med hjälp av olika regler för hur informationen 

ska bearbetas (Nilsson, 1991). Informationssystem kan vara manuella, dvs. skötas 

utan datorer (Nilsson, 1991), men ofta består informationssystem av såväl 

manuella bearbetningar som datorbaserade bearbetningar av informationen 

(Håkangård & Nilsson, 2000). Informationssystem för elektronisk handel är 

därmed datorstödda informationssystem som samlar in, bearbetar, lagrar, överför 

och presenterar affärsinformation som gäller försäljning och inköp, se Figur 1.2. I 

figurens mitt återfinns informationssystemet som med utgångspunkt från fast-

ställda regler genomför de angivna uppgifterna (insamling, bearbetning, lagring, 

överföring, presentation). Informationssystemet tar emot in-meddelanden (input) 

som gäller försäljning och inköp, t.ex. kundens beställning eller leverantörens 

offert, och skapar ut-meddelanden (output), exempelvis orderstatus eller leverans-

besked. Vilken typ av meddelanden informationssystemet tar emot och skapar 

beror på systemets syfte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.2. Informationssystem för elektronisk handel.  

Källa: Modifiering av Nilsson (1991:7). 

 
Eftersom informationssystem för elektronisk handel behandlar digital information 

är systemen datoriserade och IT, dvs. mjukvara, hårdvara och kommunikations-

lösningar, utgör en del av informationssystemen. En utförligare beskrivning av 

olika informationssystem för elektronisk handel ges i avsnitt 4.3-4.4.  
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1.4.2 Adoption  

Adoptionsbegreppet i tidigare studier 

Tidigare studier ger delvis skilda definitioner av adoptionsbegreppet. Enligt Kwon 

och Zmud (1987) innebär adoptionsbegreppet beslutet att investera tillräckliga 

resurser för att åstadkomma en förändring. Rogers (1995) betonar istället använd-

ningsaspekten när han definierar adoption som beslutet att till fullo använda en 

innovation som det bästa tillgängliga alternativet. Adoptionsbegreppet är starkt 

förknippat med begreppet innovation. Kotler (2003:376, sic) menar att:  

An innovation is any good, service, or idea that is perceived by 
someone as new. The idea may have a long history, but it is an 
innovation to the person who sees it as new.  

En innovation behöver därmed inte vara ny i samhället. Det är den adopterande 

individens eller organisationens erfarenhet, eller snarare brist på erfarenhet, av en 

företeelse som avgör om den är att betrakta som en innovation eller inte. En 

innovation består inte nödvändigtvis av materiella ting utan även idéer, handlings-

sätt och metoder som uppfattas som nya för individen eller organisationen utgör 

en innovation (Rogers, 1995; Tornatzky & Fleischer, 1990). 

 

Adoptionsbegreppet används, förutom i studier av elektronisk handel, även i två 

andra forskningsområden med beröring till elektronisk handel. Dessa är studier av 

innovationers spridning vilket benämns som diffusionsteori samt implementation 

av informationssystem. Båda dessa forskningsområden utgör viktiga sammanhang 

för adoptionsbegreppet och behöver därför kortfattat beskrivas.  

 

Adoptionsbegreppet i diffusionsforskning 

Särskilt betydelsefull för diffusionsforskningen har Everett M. Rogers omfattande 

empiriska forskning varit. Rogers (1995) använder en kombination av process- 

och variansteori. Rogers definierar adoption som ett beslut. Detta beslut är ett 

möjligt resultat av uppmärksammandefasen, under vilken en organisation uppmärk-

sammar behovet av en innovation, och matchningsfasen när kunskap om innova-

tionen samlas in och dess användbarhet matchas med organisationens behov, se 

Figur 1.3. 

 

Som framgår av Figur 1.3 delar Rogers (1995) in organisationers processer för att 

fatta beslut om innovationer i två övergripande delar: initiering (”initiation”) och 

implementation (”implementation”). Initieringsdelen av beslutsprocessen leder fram till 

att innovationen antingen adopteras eller förkastas. Implementationen beskriver 

vad som händer efter adoptionen, dvs. efter att beslut har fattats om att till fullo 

tillägna sig en innovation som det bästa tillgängliga alternativet.  
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Figur 1.3. Organisatoriska beslutsprocesser för innovationer.  

Källa: Modifiering av Rogers (1995: 392, min översättning). 

 

I Rogers (1995) beskrivning består implementationen av tre faser: anpassningsfasen 

(”redefining and/or restructuring”), klargörandefasen (”clarifying”) samt införlivande-

fasen (”routinizing”). Dessa innebär i tur och ordning att anpassningar genomförs 

mellan innovation och organisation och en gemensam förståelse för innovationen 

skapas innan innovationen är helt införlivad i verksamheten och utgör en naturlig 

del av denna. För föreliggande studie är initieringsdelen av beslutsprocessen av 

störst intresse, dvs. den del av processen som leder fram till adoptionen. 
 

Adoptionsbegreppet i studier av implementation av informationssystem  

Det andra forskningsområdet som behandlar adoptionsbegreppet gäller 

implementation av informationssystem. Medan Rogers (1995) använder imple-

mentationsbegreppet för att beteckna den process som tar vid efter adoptionen 

använder forskare inom informatikområdet (se t.ex. Kwon & Zmud, 1987) be-

greppet för att beteckna hela processen från initieringen av ett nytt informa-

tionssystem till dess att systemet är införlivat i organisationen, se Figur 1.4.  

 

 

 

 

 
 

 

Figur 1.4. Implementation av informationssystem. 

Källa: Kwon & Zmud (1987:233, min översättning). 
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medan installationen och driftsättande av systemet benämns som implementering 

vilket exempelvis stämmer överens med Andersen (1994).  

 

I Kwon och Zmuds (1987) välkända artikel innefattar implementationen faser för 

initiering (”initiation”), adoption (”adoption”), anpassning mellan system och organisa-

tion inklusive informationssystemets installation (”adaption”), acceptans 

(”acceptance”) bland användarna, regelbunden användning (”use”) av systemet och 

till sist systemets fullständiga införlivande (”incorporation”) i verksamheten, se Figur 

1.4.  

 

Dessa faser har en principiell ordningsföljd från vänster till höger vilket pilarna 

mellan faserna visar. Kwon och Zmud (1987) menar emellertid att ”feed-

backloopar” ofta uppstår. ”Feed-backlooparna” kan medföra att processen 

”backas” och tidigare faser åter aktualiseras, t.ex. genom att beslutet att adoptera 

omvärderas. Men processen kan även hoppa över steg. Exempelvis kan informa-

tionssystemet användas i den löpande verksamheten utan anpassningar eller innan 

dess användning accepterats i organisationen. De vertikala pilarna representerar att 

processen kan innebära såväl återgång till tidigare faser som överhoppade faser. 

Även fortsatt spridning och expansion av informationssystemet innefattas ibland i 

implementationen (se Chan & Swatman, 2003).  

 

Kwon och Zmuds (1987) modell knyter an till Lewins8 beskrivning av organisa-

tioners förändringsprocesser. Enligt detta synsätt kan en förändring komma till 

stånd först när organisationen är beredd att förändras. Efter att organisationen 

sedan har genomgått en period av utveckling behöver dess tillstånd åter stabilise-

ras. I den första delen av den övergripande förändringsprocessen uppstår en för-

ändringsvilja (”unfreezing”), se den övre delen av Figur 1.4. Detta innebär att 

aktiviteter inleds som syftar till att visa på alternativ till rådande beteenden och 

värderingar. Det kan t.ex. handla om att introducera information som visar på 

fördelarna med nya informationssystem (Chan & Swatman, 1998). Nästa del av 

förändringsprocessen innebär förändring (”change”). Denna del av förändringspro-

cessen består av aktiviteter som syftar till att utveckla nya beteenden och värde-

ringar genom att förändra organisationens struktur och affärsprocesser (ibid.). 

Efter att förändringen har införts inträder stabilisering (”refreezing”) vilket innebär 

att nya tillstånd eller beteenden befästs (ibid.).  

 

 

                                                
8 Lewin, K. (1952) Group Decision and Social Change in Newcombe and Hartley (red.) Readings in 
Social Psychology, Henry Holt, New York, 459-473.  
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Adoptionsbegreppets olika innebörder 

Adoption kan därmed definieras som en fas i en övergripande process (Kwon & 

Zmud, 1987) eller som resultatet av faser (Rogers, 1995). Enligt Rogers (1995:171, 

min översättning) innebär adoption ”beslutet att välja att till fullo använda en innovation 

som det bästa alternativ som står till buds” medan Kwon och Zmud (1987:232, min 

översättning) menar att adoption innefattar ”ett beslut om att investera tillräckliga 

resurser för att åstadkomma en förändring”. Rogers definition antyder att innovationen 

utvärderats med utgångspunkt från verksamhetens behov, dvs. det/de problem 

innovationen är tänkt att svara mot, och mot konkurrerande lösningar.  

 

Medan både Kwon och Zmud (1987) och Rogers (1995) använder begreppet 

beslut i samband med adoptionen klargör Tornatzky & Fleischers (1990:178) att 

adoption utgörs av ett antal beslut och inte en enskild händelse: 

[…] innovation is not an act of a single decision, or even a simple set 
of decisions, but rather a highly contingent chain of choices that iterate 
toward an outcome that is neither inevitable nor even necessarily 
predicable. 

När har adoptionen ägt rum? 

Tornatzky och Fleischer (1990) menar att adoption utgör skiljelinjen mellan att 

inte vara i besittning av en innovation och att ha anskaffat den eller åtminstone ha 

fattat ett beslut om att anskaffa den. Adoptionen markerar därmed övergången 

från att planera för tekniken och analysera dess konsekvenser till att verkligen an-

skaffa den. Efter adoptionen följer införande och användning av tekniken i verk-

samheten. Med införande avses i denna studie att innovationen tas i bruk, dvs. att 

informationsteknik installeras, användarna utbildas och manuella rutiner utformas 

(Nilsson, 1991; Andersen, 1994).  

 

Adoption kan referera till såväl inköpet/anskaffandet av tekniken som till 

engagemang för att använda tekniken (Tornatzky & Fleischer, 1990). I Kwon och 

Zmuds (1987) modell över implementationen av informationssystem innefattar 

adoption beslutet att investera tillräckliga resurser för att åstadkomma en planerad 

förändring medan användning och acceptans av tekniken, betraktas som egna 

faser som följer efter adoptionen. Kwon och Zmuds syn på adoption hamnar 

därför närmare den första innebörd som Tornatzky och Fleischer (1990) tillskriver 

adoptionsbegreppet, dvs. att anskaffa ny teknik. Rogers (1995), däremot, menar att 

adoption innebär att en individ eller en organisation beslutar sig för att använda en 

innovation eftersom innovationen upplevs vara det bästa alternativ som står till 

buds. Enligt Rogers är därmed förpliktelsen att till fullo använda en innovation det 

centrala.  
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Denna svårighet att definiera innebörden i adoptionsbeslutet, dvs. att avgöra vad 

adoption innebär och när en innovation har adopterats, är enligt Tornatzky och 

Fleischer (1990) ett resultat av att adoptionsbegreppet inte betraktas i sin kontext. 

I vissa fall är inköpet av en innovation det intressanta (Tornatzky & Fleischer, 

1990) medan det i andra fall är engagemanget och förbindelsen att använda inno-

vationen. Vilken tolkning av adoptionsbegreppet som är mest relevant hör 

samman med innovationens karaktär. Tornatzky och Fleischer (1990) menar att 

innovationer kan karaktäriseras antingen som en produktinnovation eller en 

processinnovation beroende på om innovationen är slutgiltig (”terminal”), dvs. 

värdefull i sig själv, eller om den istället främst är värdefull som ett medel för att 

nå andra mål (”instrumental”). Detta innebär att en innovation som främst är att 

betrakta som värdefull i sig själv har adopterats när anskaffningsbeslutet har fattats. 

En processinnovation däremot har adopterats när beslutet att regelbundet tillämpa den 

har fattats.  

 

För att utveckla ovanstående resonemang kan följande fråga ställas: när kan 

adoptionen av elektronisk handel sägas ha inträffat? Har ett företag som köpt in 

ett affärssystem med EDI-funktioner, men som inte har några intentioner på att 

använda EDI, adopterat elektronisk handel? Eller har ett företag som beslutat sig 

för att börja sälja sina varor/tjänster via webben adopterat elektronisk handel så 

länge som nödvändig informationsteknik saknas? Jag vill påstå att adoption av 

elektronisk handel kräver att företag både har tillgång till nödvändiga IT-system9 

och har fattat beslut om att använda elektronisk handel som en del av den löpande 

verksamheten. Elektronisk handel är därmed ofta både en produkt- och en 

processinnovation.  

 

Studiens definitioner av begreppen adoption respektive adoptionsprocess 

Jag föreslår med utgångspunkt från ovanstående resonemang att en definition av 

adoptionsbegreppet som tar fasta på e-handelsinnovationers karaktär som både 

produkt- och processinnovationer tillämpas vid studier av elektronisk handel: 

Adoption av elektronisk handel innebär att en organisation fattar 
beslut om att avsätta resurser för att anskaffa, införa och använda en 
för organisationen ny form av elektronisk handel som en del av den 
löpande verksamheten.  

Adoptionen har därmed ägt rum när beslut om att avsätta resurser för att anskaffa, 

införa och använda en ny form av elektronisk handel har fattats. I praktiken är det 

                                                
9 Med IT-system avses i denna studie den tekniska lösningen/kombinationen av mjukvara, hårdvara och 
kommunikationslösningar. Numera kan elektronisk handel bedrivas via webblösningar som innebär att 
små eller inga investeringar i IT-system krävs för de parter som ansluter sig till ett redan existerande e-
handelssystem. 
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troligtvis svårt att avgöra när detta har skett eftersom beslut i vissa fall kan vara 

implicita (Hedberg, 1980). Innan en organisation fattar ett detaljerat beslut om att 

adoptera elektronisk handel har rimligtvis ett antal delbeslut fattats. När jag fort-

sättningsvis använder begreppet ’adoptionsbeslutet’ betecknar detta den samling 

av delbeslut som tillsammans leder fram till att företaget avsätter resurser för att 

anskaffa, införa och använda en ny form av elektronisk handel. Adoptionen av 

elektronisk handel är därmed resultatet av en beslutsprocess10.  

 

Min definition av adoptionsbegreppet kan innebära att företaget behöva utveckla 

eller anskaffa IT-system (produktinnovation) för att företaget ska kunna tillämpa 

en för företaget ny form av elektronisk handel. En e-handelsinnovation kan också 

enbart bestå av nya processer och rutiner (processinnovation) genom att företaget 

ansluter sig till ett redan existerande informationssystem. Begreppet e-handels-

innovation har, i linje med det tidigare resonemanget om att innovationer först 

och främst kännetecknas av att de betraktas som nya för användarna, tolkats i en 

vid mening i studien. Med begreppet e-handelsinnovation avser jag exempelvis en 

ny metod (t.ex. EDI), en ny tillämpning (t.ex. e-faktura) eller en redan använd 

tillämpning mot en ny grupp av handelsparter. Ett grundläggande antagande för 

denna studie är att adoptionen följs av införande och användning av den aktuella 

e-handelsinnovationen. 

 

Adoptionen är resultatet av en process som här benämns adoptionsprocess. Med 

adoptionsprocess avses: 

Den process som äger rum under en begränsad tidsperiod och som 
mynnar ut i att en organisation fattar beslut om att avsätta resurser för 
att anskaffa, införa och använda en för organisationen ny form av 
elektronisk handel som en del av den löpande verksamheten. 

Med ”process” menas i denna studie den serie av handlingar, reaktioner och 

interaktioner som utförs av aktörer (se t.ex. Pettigrew, 1987). Den valda 

definitionen av adoptionsprocessen utgår från att företaget väljer att adoptera 

elektronisk handel. En beslutsprocess som gäller frågan om företaget ska börja 

använda en ny form av elektronisk handel kan också leda fram till beslutet att inte 

adoptera vid det specifika tillfället. I denna studie innebär begreppet adoptions-

process emellertid att processen mynnar ut i beslutet att adoptera en för företaget 

ny form av elektronisk handel. Vid övriga resultat benämns processen för just 

beslutsprocess.  

 

                                                
10 Med beslutsprocess avses i denna avhandling en process under vilken en eller flera aktörer utför 
handlingar som leder fram till beslut om en specifik frågeställning, exempelvis hur ett visst problem ska 
hanteras eller om en viss innovation ska adopteras. 
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Jag har i denna studie valt att se adoptionsprocessen som den process som pågår 

från det att ett problem, en möjlighet eller en krissituation (Mintzberg et al., 1976) 

upplevs som tillräckligt angelägna för att en process med syfte att fatta beslut om 

att adoptera elektronisk handel initieras fram till att dessa beslut har fattats. För att 

kunna beskriva och förstå små och medelstora företags adoption av elektronisk 

handel krävs enligt min mening att adoptionens rötter i form av adoptions-

processens initiering inkluderas. I flera tidigare studier av elektronisk handel 

(Grover, 1993; Carter at al, 2001) utgör annars initieringen av processen en egen 

fas som föregår adoptionsfasen. Min avgränsning överensstämmer dock med 

Tornatzky och Fleischers (1990) beskrivning av adoptionsprocessen för tekniska 

innovationer.  

 

De presenterade begreppens relationer 

I Figur 1.5 beskrivs relationerna mellan några av de begrepp som presenterats. 

Dessa representeras i figuren av inramade textrutor. Pilarna i figuren beskriver 

vilken relation det objekt som pilen startar från har till det objekt som pilen pekar 

på.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.5. Begreppsgraf över centrala begrepp i studien. 

 
Som framgår av Figur 1.5 mynnar adoptionsprocessen, vilken utgör en del av 

implementationen av informationssystem, ut i adoption. Begreppet implemen-
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informationssystem. Informationssystemen består bland annat av IT-system, dvs. 

mjukvara, hårdvara och kommunikationslösningar. Det perspektiv på adoptions-

processen som genomsyrar studien är adoptionsprocessens beslutsfattande 

funktion, dvs. hur adoptionsprocessen leder fram till de beslut som krävs för att 

adoptera elektronisk handel. Adoptionsprocessen blir därmed en beslutsprocess. 
 
I informatiklitteraturen betraktas således adoptionsprocessen som en del av 

implementationen av ett nytt informationssystem men paralleller finns mellan 

adoptionsprocessen och systemutvecklingsprocessen. Utvecklingsprocessen för 

nya informationssystem beskrivs ofta i form av livscykelmodeller (se t.ex. 

Andersen, 1994; Avison & Fitzgerald, 2006). Livscykelmodellerna beskriver 

processen från ett informationssystems tillkomst till dess avveckling. Även om 

vissa variationer förekommer har livscykelmodellerna ofta stora likheter i 

strukturen (Avison & Fitzgerald, 2006). Den fas som återfinns först i processen, 

och som har mest gemensamt med adoptionsprocessen för elektronisk handel, 

kallas ofta förstudie eller förändringsanalys. Denna kan vara helt fristående från 

den övriga systemutvecklingsprocessen i den bemärkelsen att beslutet att utveckla 

ett nytt informationssystem endast är ett av flera möjliga resultat. En förändrings-

analys kan även resultera i beslut om att genomföra helt andra typer av åtgärder 

eller inga åtgärder alls (Goldkuhl & Röstlinger, 1988). I likhet med adoptions-

processen för elektronisk handel kan således förändringsanalysen i en system-

utvecklingsprocess leda fram till ett beslut om att adoptera elektronisk handel. I 

kapitel 6 används därför handlingar som förekommer under förändringsanalyser 

som underlag för att utforma en analysmodell över adoptionsprocessen.  

1.4.3 Små och medelstora företag 

Jag har valt att definiera små och medelstora företag enbart med utgångspunkt 

från antal anställda. Detta är vanligt också i tidigare studier (se t.ex. Chau, 1995; 

Levy et al., 2001). Min definition följer EU:s definition av små och medelstora 

företag vilken innefattar företag som har färre än 250 anställda (EU, 2003). Ett 

alternativ hade varit att även väga in exempelvis företagets omsättning, marknads-

andel och i vilken omfattning ägaren styr företaget (Storey, 1994). I mina fall-

studier beaktas också företagets omsättning. EU (2003) benämner företag med 

färre än 10 anställda för mikroföretag, företag med mellan 10-49 anställda för små-

företag och företag med 50-249 anställda för medelstora. Med svenska mått mätt 

är det tveksamt om ett företag med knappt 50 anställda är att betrakta som ett 

småföretag men jag bedömer att det finns ett värde i att använda gemensamma, 

internationella storleksklasser eftersom detta möjliggör jämförelser mellan olika 

länder.  
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Inledningsvis övervägde jag att enbart fokusera på företag med färre än 50 

anställda. Jag valde dock att inkludera även medelstora företag på grund av detta 

angreppssätt är vanligt i tidigare studier (se t.ex. Chau & Turner, 2002; Daniel et 

al., 2002; Levy et al., 2002; Lee & Cheung, 2004). Flera studier använder dessutom 

begreppet småföretag för företag med upp till 200 anställda (Belotti, 1996; 

Junghagen, 1998) vilket kraftigt skiljer sig från EU:s (2006) definition av små 

företag.  

 

Tidigare forskning tyder på att det finns ett antal särdrag hos små och medelstora 

företag som potentiellt sett kan påverka adoptionen av elektronisk handel: 

 

� Små företag har i allmänhet begränsade ekonomiska resurser (Welsh & 

White, 1981; Gustafsson & Svanfeldt, 1994). 

� Små företag har ont om tid för annat än kärnverksamheten vilket försvårar 

planeringen av företagets strategiska utveckling, och/eller planeringen av 

nya informationssystem (Gustafsson & Svanfeldt, 1994; Andersson, 1995; 

Thong, 2001). 

� Företagen saknar ofta medarbetare med goda IT-kunskaper (Bennett et al., 

1999; Thong, 2001). 

� Företagen använder sällan formella metoder utan arbetar istället ad-hoc 

och intuitivt när de söker efter, och inför, ny teknik (Andersson, 1995; 

Julien, 1995; Ballantine et al., 1998).  

� Den strategiska beslutsprocessen i små och medelstora företag är ofta 

kortsiktig och reaktiv snarare än proaktiv (Blili & Raymond, 1993) och 

företagen kan relativt snabbt fatta beslut (Anveskog et al., 1984; Saunders 

& Clark, 1992) på grund av egenskaper som hög anpassningsförmåga, 

snabb intern kommunikation och enkel organisationsstruktur (Rothwell & 

Dodgson, 1991; Blili & Raymond, 1993). Beslutsstrukturen är också 

okomplicerad i små företag och företagsledaren fattar ofta viktiga beslut 

ensam (Thong & Yap, 1995). 

 

1.5 Disposition  

Avhandlingen består av fyra delar, se Figur 1.6. Del I, Forskningsstudiens utgångs-

punkter, avser att orientera läsaren inför den fortsatta presentationen av avhand-

lingen. I avhandlingens första del ingår förutom detta kapitel även kapitel 2 i vilket 

studiens forskningsdesign beskrivs och motiveras. Den resterande delen av av-

handlingen är i stor utsträckning strukturerad i enlighet med det kontextuella 

ramverket. Den andra delen av avhandlingen redogör för studiens teoribyggnad. I 
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kapitel 3 beskrivs de olika delarna i det kontextuella ramverk (Pettigrew, 1985a) 

som har använts som utgångspunkt för studien. I kapitel 4-7 utformas grunden för 

studiens kunskapsbidrag genom det konceptuella ramverk som steg för steg byggs 

upp av analysmodeller över adoptionens innehåll, kontext, process och samspel 

mellan dessa samt en typologi över adoptionssituationer. Varje analysmodell 

svarar mot en forskningsfråga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.6. Avhandlingens disposition.  

 

Den tredje delen av avhandlingen, kapitel 8-10, utgörs av empiri från tre 

fallstudier. De tre fallstudierna beskrivs med utgångspunkt från det kontextuella 

ramverkets struktur. I avhandlingens fjärde och sista del sker en avslutande dis-

kussion. I kapitel 11 presenteras analysen av de tre fallstudierna följt av studiens 

slutsatser och kunskapsbidrag i kapitel 12. Nedan följer en något mer detaljerad 

beskrivning av varje kapitel. 

 

DEL I: FORSKNINGSSTUDIENS UTGÅNGSPUNKTER 

Kapitel 1: Inledning 

Kapitlet beskriver studiens problembakgrund, syfte och forskningsfrågor. Vidare 

definieras och avgränsas de för studien centrala begreppen elektronisk handel, 

adoption samt små och medelstora företag. 
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Kapitel 2: Forskningsdesign  

Detta kapitel beskriver bakgrunden till valet av problemområde, de förväntade 

kunskapsbidragen samt studiens ansats och genomförande. Olika vägval under 

forskningsprocessen motiveras.  

 

DEL II: TEORI 

Kapitel 3: Det kontextuella ramverket  

I avhandlingens tredje kapitel motiveras användningen av det kontextuella 

ramverket innan de olika förändringsdimensionerna och samspelet mellan dessa 

beskrivs med utgångspunkt från Pettigrew (1985a). Kapitlet avslutas med en 

diskussion om hur ramverket tillämpats i denna studie.  

 

Kapitel 4: Innehåll  

I kapitel 4 anpassas innehållsdimensionen i det kontextuella ramverket till 

adoption av elektronisk handel genom att olika former av elektronisk handel och 

förändringar till följd av användningen av elektronisk handel behandlas. En 

analysmodell över innehållsdimensionen presenteras. Kapitlet utgör det teoretiska 

underlaget till forskningsfråga 1. 

 

Kapitel 5: Kontext  

Det femte kapitlet behandlar adoptionens kontext. Tidigare forskning om vilka 

förhållanden som påverkar adoptionen av elektronisk handel ställs i relation till 

forskning som gäller interaktionen mellan köpare och säljare. Kapitlet, som utgör 

det teoretiska underlaget till den andra forskningsfrågan, mynnar ut i en 

analysmodell över adoptionens kontext.  

 

Kapitel 6: Process 

Kapitel 6 ägnas åt forskningsfråga nummer tre vilket innebär att tillvägagångssätt 

under, och kännetecken hos, adoptionsprocessen står i fokus. Med utgångspunkt 

från beslutsteori sammanförs olika forskningsområden till en analysmodell vilken 

innehåller centrala processuella förhållanden.  

 

Kapitel 7: Samspel mellan innehåll, kontext och process 

I det sjunde kapitlet, som behandlar forskningsfråga fyra, diskuteras mönster i 

samspelet mellan innehåll, kontext och process. Diskussionen i kapitlet resulterar i 

en analysmodell över det dynamiska samspelet mellan förändringsdimensionerna 

samt en typologi över olika adoptionssituationer. Sist i kapitlet beskrivs det kon-

ceptuella ramverkets användning i studiens empiriska del. 
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DEL III: EMPIRI 

Kapitel 8: Fallstudie RD Släpvagnsteknik  

I den första fallstudien beskrivs och ges förklaringar till adoptionen av en 

webbutik i det renodlade Internetföretaget RD Släpvagnsteknik. Företaget, med 

endast tre medarbetare, säljer reservdelar till lätta släpvagnar. Kunderna är såväl 

företag som privatpersoner. 

 

Kapitel 9: Fallstudie Torsby Trä  

I den andra fallstudien beskrivs och ges förklaringar till adoptionen av elektroniska 

fakturor hos bygghandelsföretaget Torsby Trä. Företaget, som har sex 

helårsanställda, deltog 2004 i ett pilotprojekt om elektroniska fakturor vilket 

Portalen Handelsplats Wermland ansvarade för.  

 

Kapitel 10: Fallstudie Nolato Sunne  

I den tredje fallstudien beskrivs och ges förklaringar till adoptionen av flera e-

handelsinnovationer som EDI, självfakturering samt elektroniska marknadsplatser 

och elektroniska auktioner hos Nolato Sunne. Företaget har ca 130 anställda och 

är legotillverkare av gummikomponenter till framförallt fordonsindustrin.  

 

DEL IV: ANALYS OCH SLUTSATSER 

Kapitel 11: Analys 

I kapitel 11 analyseras de tre fallstudierna med det konceptuella ramverket som 

tolkningsram. Detta innebär att adoptionens innehåll, kontext, process och 

samspel mellan dessa i respektive fallstudie analyseras. Sist i analyskapitlet jämförs 

tre av de i kapitel 7 identifierade adoptionssituationerna med empirin från 

fallstudierna. 

 

Kapitel 12: Slutsatser och kunskapsbidrag 

I det tolfte kapitlet presenteras studiens centrala slutsatser med utgångspunkt från 

teori och empiri. Ramverkets användbarhet bedöms och avhandlingens kunskaps-

bidrag diskuteras i relation till forskningsfrågorna. Vidare presenteras en kritisk 

reflektion över studiens genomförande. Kapitlet avslutas med en diskussion om 

studiens implikationer för forskning och praktisk yrkesverksamhet innan förslag 

till fortsatt forskning presenteras. 
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2 Forskningsdesign 

I detta kapitel redogörs för studiens forskningsdesign. Detta innebär att olika vägval under 

forskningsprocessen beskrivs och motiveras. Först diskuteras bakgrunden till valet av problem-

område och de kunskapsbidrag som eftersträvas. Därefter följer en redogörelse över studiens 

ansats och genomförande.  

2.1 Val av problemområde 

Pettigrew (1985b) menar att all forskning innefattar skicklighet, kunskap samt den 

person som tolkar materialet. Forskarens referensram kan därför behöva klargöras i 

den mån det är möjligt. Jag ska i detta avsnitt försöka beskriva bakgrunden till mitt 

intresse för problemområdet. 

 

Förförståelsen för problemområdet 

Intresset för det studerade problemområdet väcktes i samband med att jag skrev 

min C-uppsats (Magnusson, 1999). Jag undersökte då vilka faktorer som drev och 

bromsade ett litet och två medelstora företags adoption av elektronisk handel. 

Resultaten visade bland annat hur företagen uppfattade elektronisk handel som 

komplext vid adoptionstillfället och att bristande resurser i form av tid och kun-

skaper bromsade adoptionen. Studien visade även hur företag med tiden kan 

utveckla sin kunskap och uppnå fördelar. När jag sedan började som doktorand 

återkom jag efter vissa omvägar till området elektronisk handel i små och medel-

stora företag.  

 

På sätt och vis innebär föreliggande studie att ”cirkeln sluts” i mitt eget yrkesliv. 

Innan jag började studera arbetade jag i flera år i ett litet detaljhandelsföretag i 

glesbygden. Jag har alltså gått från ”handel” till ”elektronisk handel”. Steget från 

liten detaljhandel på landsbygden till det högaktuella fenomenet elektronisk handel 

är dock mindre än vad man kan tro. Redan i början av 1980-talet var 

användningen av elektroniska transaktioner utbredd i det företag i dagligvaru-

handeln jag arbetade hos. Beställningar av varor, och senare hyllkantsetiketter, till 

huvudgrossisten skedde med hjälp av handterminal och uppringda förbindelser. 

Under åren skedde sedan en gradvis expansion av företagets användning av 

elektronisk handel. Vilka förhållanden som drev fram adoptionen av dessa eller 

andra tekniska innovationer, samt hur de anammades i företaget var inget som vi 

medarbetare reflekterade särskilt mycket över. Huvudsaken var att innovationen 

oftast, men inte alltid, innebar att arbetet underlättades. I mitt arbete, och senare i 

mina intervjuer för C-uppsatsen, föddes ett intresse för hur informationsteknik 

och elektronisk handel kan användas i de mindre företagen. 
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Forskningsfrågornas framväxt 

Inledningsvis var jag i mina doktorandstudier inriktad på att genomföra en 

fördjupad studie över vad som driver och bromsar adoptionen (Magnusson, 

2001). En bakomliggande målsättning var då, som nu, att bidra till kunskap om 

hur ett eventuellt externt stöd till de små företagen kan utformas och inriktas på 

ett fruktbart sätt. Allt eftersom studien fortskred blev jag emellertid mer och mer 

övertygad om att det inte är tillräckligt att känna till vad som driver och bromsar 

adoptionen. Ett antagande som drivit denna studie är att det behövs en förståelse 

också för varför vissa förhållanden driver på eller bromsar adoptionen och i vilka 

kontexter dessa driv- och bromskrafter uppstår. Ytterligare en uppfattning som 

växte fram var att eventuella externa insatser för att stödja företagen behöver utgå 

från de tillvägagångssätt (processer) som små och medelstora företag i realiteten 

genomgår istället för att utgå från normativa riktlinjer för hur företagen bör gå 

tillväga. En anledning till detta är att tidigare studier tyder på att små företag sällan 

använder formella metoder (Andersson, 1995). 

 

Med utgångspunkt från dessa antaganden: att såväl kontext som process är viktiga 

att studera vid adoptionen av elektronisk handel, växte de frågor fram som i denna 

studie bildar forskningsfråga två och tre: 

 

� Vilka kontextuella förhållanden förklarar varför små och medelstora företag adopterar 
elektronisk handel? 

� Hur går små och medelstora företag tillväga i sina adoptionsprocesser för elektronisk 
handel och vad kännetecknar dessa processer? 

 

Jag sökte efter litteratur som beskrev kontext och process vid adoption av elek-

tronisk handel och fann att det fanns ett behov av mer forskning om dessa 

områden. Under denna process fastnade jag för ett ramverk för strategiska föränd-

ringsprocesser som benämns som det kontextuella ramverket (Pettigrew, 1985a). 

Sammantaget stämde det kontextuella ramverket väl överens med min syn på hur 

problemområdet behövde studeras och jag bestämde mig för att använda Petti-

grews (1985a) ramverk som utgångspunkt för denna studie. I och med detta beslut 

utökades det problemområde som studeras till att även innefatta den tredje för-

ändringsdimensionen av det kontextuella ramverket, dvs. förändringens innehåll. 

Innehållsdimensionen innefattar i denna studie det förväntade och realiserade 

innehållet i en e-handelsinnovation. Detta utgör grunden för den första forsk-

ningsfrågan: Vad innebär adoption av elektronisk handel för små och medelstora företag och 

vad förändras i företaget till följd av användningen av elektronisk handel? 
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Fokuseringen på små och medelstora företag 

Denna studie fokuserar på adoption av elektronisk handel i små och medelstora 

företag. Finns det skäl att anta att adoption av elektronisk handel i små och 

medelstora företag skiljer sig från adoption av elektronisk handel i stora företag? 

Svaret är inte självklart. Exempelvis fann Daniel et al. (2002) att omsättning och 

antal anställda inte påverkade adoptionen av elektronisk handel. Det som ändå 

talar för att det är intressant att studera enbart små och medelstora företag är att 

företagets storlek i flera undersökningar har visat sig vara en kritisk faktor som 

skiljer adopterare från icke-adopterare av olika former av elektronisk handel (se 

t.ex. Grover, 1993; Premkumar et al., 1997; Premkumar & Roberts, 1999). I en 

rapport från EU (2002a) hävdas att det är tydligt att företagets storlek har 

betydelse vid spridningen av ny teknik, speciellt vid användningen av mer 

avancerade former av elektronisk handel. Även statistiska rapporter visar på stora 

skillnader i användning av EDI och försäljning via Internet mellan små och 

medelstora företag respektive stora företag (se t.ex. SIKA, 2004).  

 

I studiens inledning behandlade jag små och medelstora företag som en i 

huvudsak enhetlig grupp, i stor utsträckning på grund av att detta är mycket van-

ligt i tidigare studier (se t.ex. Cragg & King, 1993; Auger & Gallaugher, 1997; 

Ballantine et al., 1998). Under mina litteraturstudier växte emellertid en upp-

fattning fram att olika subgrupper gick att urskilja i gruppen ’små och medelstora 

företag som adopterar elektronisk handel’. Genom att jämföra resultaten från olika 

studier kunde skillnader i synen på adoptionsbeslutet relateras till kontextuella 

skillnader mellan företagen. Andra studier visade på samband mellan kontext och 

typ av innovation. Samspelet mellan innehåll, kontext och process kom att utgöra 

underlag för den fjärde forskningsfrågan: Vilka mönster kan identifieras i samspelet 

mellan innehåll, kontext och process vid adoptionen av elektronisk handel i små och medelstora 

företag? 

 

Studiens fokusering på små och medelstora företag är i den teoretiska delen av 

studien tydligast för den kontextuella dimensionen. För den innehållsmässiga och 

den processuella dimensionen är anpassningen till små och medelstora företag inte 

lika tydlig eftersom jag funnit det svårt att hitta litteratur som stöd. De analys-

modeller som presenteras i kapitel 4 och 6 kan därför i stor utsträckning förväntas 

vara möjliga att tillämpa även vid studier av stora företag.  
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2.2 Förväntade kunskapsbidrag 

I detta avsnitt beskrivs och positionernas de förväntade kunskapsbidragen. Först 

beaktas olika former av kunskapsbidrag. Därefter behandlas konceptuella ramverk 

som kunskapsform innan denna studies bidrag till informatikområdet diskuteras. 

2.2.1 Olika former av vetenskaplig kunskap 

För att en avhandling ska ha ett vetenskapligt värde måste det finnas ett kunskaps-

bidrag i avhandlingen. Enligt Davis och Parker (1997:64, min översättning) kan 

kunskapsbidraget i en avhandling bestå i: 

 

� Nya eller förbättrade belägg (”evidence”) som stödjer eller motsäger tidigare teorier, 
begrepp och modeller 

� Nya eller förbättrade metoder (”methodology”) 
� Nya eller förbättrade analyser (”analysis”) 
� Nya eller förbättrade begrepp eller teorier (”concepts and theories”) 

 

Den första av ovanstående punkter beskriver resultatet från en deduktiv 

forskningsprocess i vilken syftet är att pröva tidigare kunskaper. Vanligen görs detta 

genom att hypoteser utformas vars riktighet sedan ofta undersöks genom 

kvantitativa studier. Danermark et al. (2003) påpekar att deduktiva studier inte kan 

leda till nya kunskaper, enbart pröva de kunskaper som fanns redan innan studien. 

Motsatsen till teoriprövande studier är teorigenererande studier vilka syftar till att 

frambringa ny kunskap inom ett forskningsområde. Såväl teorigenerering som 

prövning av tidigare teori behövs för att utveckla kunskapen inom ett 

forskningsområde. I föreliggande studie är dock syftet att bidra till teoribildningen 

inom forskningsområdet genom att frambringa ny kunskap i form av ett 

konceptuellt ramverk över det studerade området. Studiens kunskapsbidrag 

stämmer närmast överens med den sista punkten ovan: nya eller förbättrade 

begrepp och teorier. Begreppet ’teori’ ska inte tolkas som att jag strävar efter att 

utveckla en ny teori, endast att bidra till teoribildningen inom det studerade 

området ’adoption av elektronisk handel i små och medelstora företag’. Davis och 

Parker (1997:66) menar att denna form av kunskapsbidrag innebär att: 

Concepts, theories, or models are developed to explain phenomena in a 
field or to provide structure or framework to knowledge in a field.  

I föreliggande studie utformas ett konceptuellt ramverk över forskningsområdet 

’adoption av elektronisk handel i små och medelstora företag’ i form av analys-

modeller över adoptionens innehåll, kontext, process och dessas samspel samt en 

typologi över olika typiska adoptionssituationer. Studiens konceptuella ramverk är 
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att betraktas som implicita teser, eller vad som på engelska benämns som 

”propositions”, om olika aspekter av små och medelstora företags adoption av 

elektronisk handel. Även i exempelvis Tiessen et als (2001) och Ranganathan och 

Kannabirans (2001) studier består resultaten av ”propositions”.  

2.2.2 Konceptuella ramverk 

Miles och Huberman (1994:18) definierar ett konceptuellt ramverk på följande 

sätt: 

A conceptual framework explains, either graphically or in narrative 
form, the main things to be studied – the key factors, constructs or 
variables – and the presumed relationship among them.  

Enligt denna definition är konceptuella ramverk en (övergripande) analysmodell i 

form av en text eller grafisk figur som sammanfattar det som ska studeras. Miles 

och Huberman (1994) diskuterar därmed konceptuella ramverk som utgångspunkt 

för studier även om de också nämner att ramverket iterativt förändras allteftersom 

forskarens förståelse av området utvecklas. Även Pateli och Giaglis (2004) menar 

att konceptuella ramverk ska ge analytiskt stöd till forskaren. Kochen (1985/1986) 

tydliggör att konceptuella ramverk stödjer forskaren och dennes begränsade 

kognitiva förmågor genom att dela in det som ska studeras i hanterbara delar.  

 

Pateli och Giaglis (2004) visar hur konceptuella ramverk också kan användas för 

att ge en struktur till ett forskningsområde som är i behov av detta, exempelvis på 

grund av att etablerade kognitiva strukturer saknas. Kochen (1985/1986:93, min 

översättning) kallar detta för att organisera ”vad som är känt inom ett fält”. Med 

utgångspunkt från denna struktur kan studier positioneras i ett övergripande 

sammanhang och kunskapsbrister inom ett forskningsområde identifieras (Pateli 

& Giaglis, 2004). Kochen (1985/1986) menar att övergripande konceptuella ram-

verk av denna typ inte bör används för tidigt inom ett forskningsområde eftersom 

detta riskerar att leda till att fokus hamnar på var i strukturen ett forsknings-

problem hör hemma och på ”svarta hål” i strukturerna snarare än på problem som 

i empirin visar sig vara angelägna.  

 

I Pateli och Giaglis (2004) tolkning blir ramverket såväl ett stöd under 

forskningsprocessen som en slutprodukt. Detta stämmer väl överens med hur 

begreppet konceptuellt ramverk tillämpas i föreliggande studie. Dels har ramverket 

tydliggjort studiens fokus vilket inneburit att insamlingen av empiriska data11 har 

                                                
11 Begreppet ”empiriska data” (”empirical data”) används här för att representera bandinspelningar och 
anteckningar med respondenternas svar. Det intressanta är förstås den information jag får när jag tolkar 
respondenternas svar (empiriska data).  
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underlättats. Dels innebär det konceptuella ramverket en möjlighet att redovisa 

min teoretiskt grundade förförståelse av forskningsområdet inför de empiriska 

studierna. Men ramverket kan också ses som ett förslag på hur man kan organisera 

tidigare studier (forskningsresultat) av adoption av elektronisk handel. 

 

Halvorsen (1992:45) skriver om modeller – och som tidigare har påpekats kan 

ramverk betraktas som modeller – att dessas fruktbarhet bestäms av hur lämpliga 

modellerna är för att: 

 

� ge riktlinjer för organisering av datainsamling (hypotesformulering) 

� belysa data (förklaringsmöjlighet) 

� möjliggöra förutsägelser 

� skapa premisser för (sociala) förändringar12  

 

De två första kriterierna utgör en viktig utgångspunkt i denna studie. Ramverket är 

tänkt att ge riktlinjer för organisering av datainsamling genom att lyfta fram vilka 

förändringsdimensioner och analysområden som behöver analyseras för att förstå 

små och medelstora företags adoption av elektronisk handel. Hypotesformulering 

förekommer inte i strikt bemärkelse i studien men de i studien utformade analys-

modellerna och typologin över adoptionssituationer utgör ändå implicita teser eller 

påståenden om vad som förändras till följd av adoption och användning av 

elektronisk handel, vilka kontextuella förhållanden som kan ligga till grund för 

adoptionen, hur företagen går tillväga samt vilka olika situationer som kan urskiljas 

när små och medelstora företag adopterar elektronisk handel och hur de tre för-

ändringsdimensionerna samspelar i dessa situationer. Samtliga analysmodeller och 

typologin erbjuder också förklaringsmöjligheter/tolkningsramar för empirin. De 

två sista punkterna i punktlistan ovan, modellens möjlighet att möjliggöra 

förutsägelser och skapa premisser för (sociala) förändringar, utgör inte primära 

mål i denna studie. 

 

Miles och Huberman (1994) menar att såväl tidigare teorier som empiri kan 

användas för att konstruera konceptuella ramverk medan Pateli och Giaglis (2004) 

bygger upp sitt ramverk enbart från litteraturstudier. Vidare förespråkar Miles och 

Huberman (1994) att ramverket byggs upp iterativt vilket också har skett i denna 

studie. Davis och Parker (1997) beskriver att helt nya modeller och teorier kan 

utvecklas under en forskningsprocess men att kunskapsbidrag även kan utgöras av 

att tidigare modeller och teorier vidareutvecklas: 

                                                
12 Halvorsen (1992) hänvisar till Hellvik, O. (1979). Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap. 
Oslo: Universitetsförlaget.  
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Concepts and theory contributions may be made by analyzing existing 
theory relative to research results and suggesting a modified set of 
concepts or theory, or by developing models, frameworks, concepts, 
and theories based on logic or application of concepts and theories 
from other fields. 

Analysmodellerna i studiens konceptuella ramverk har byggts upp på följande vis. 

Som utgångspunkt för respektive analysmodell har redan erkända analysmodeller 

(konceptuella ramverk) inom angränsande forsknings-/problemområden använts. 

Dessa har sedan anpassats till denna studies problemområde genom att för-

hållanden som i tidigare studier visat sig vara betydelsefulla för adoptionen av 

elektronisk handel har införlivats i modellerna. De empiriska studierna har därefter 

använts för att belysa det konceptuella ramverket empiriskt och identifiera 

ytterligare förhållanden inom respektive förändringsdimension.  

 

I praktiken innebär detta tillvägagångssätt att tidigare teori (begreppet teori 

används här i en vid bemärkelse) varit ett viktigt underlag i genereringen av 

studiens kunskapsbidrag. Lee och Baskerville (2003) nämner generalisering från 

tidigare teori till ny teoribildning som en möjlig forskningsform. Till de problem 

som förknippas med forskning, i vilken resultaten från tidigare forskning används 

för att utveckla teori, hör att det inte finns några explicita, generella kriterier för att 

bedöma hur väl variabler och teoretiska begrepp i tidigare studier lämpar sig för 

den generalisering som utförs (Lee & Baskerville, 2003). Lee och Baskerville 

använder begreppet informationsteknik som exempel på ett begrepp som kan 

syfta på ett antal, tämligen skilda företeelser. Detta problem förekommer även i 

föreliggande studie. De tidigare forskningsstudier som använts som utgångspunkt 

för studiens konceptuella ramverk har undersökt såväl enskilda former av 

elektronisk handel som traditionell EDI men även övergripande fenomen som 

elektronisk handel. Skillnaderna mellan olika former av elektronisk handel kan 

vara stora. Det är exempelvis rimligt att anta att informationssystem som innebär 

omfattande förändringar i företaget har en annan adoptionsprocess än informa-

tionssystem som endast innebär små förändringar. Anledningen till att jag ändå 

valt att använda litteratur som studerat olika former av elektronisk handel är att jag 

vill studera hur och varför olika former av elektronisk handel adopteras. Det finns 

även studier som tyder på att likheterna mellan olika former av elektronisk handel 

är större än skillnaderna när det gäller vilka förhållanden som påverkar adoptionen 

(Mehrtens et al., 2001; Ihlström et al., 2002).  
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2.2.3 Studiens bidrag till informatikområdet 

På vilket sätt kan studiens förväntade kunskapsbidrag bidra till forsknings-

disciplinen informatik? För att besvara denna fråga är det lämpligt att först beakta 

hur ämnet informatik definieras. Enligt Goldkuhl (1997:25-26) innebär informatik 

som vetenskapligt ämne ”studier av, och kunskaper om, människors arbete med 

utveckling, användning och förändring av informationssystem (IS) (informations-

tekniska tillämpningar) i verksamheter”. Lundeberg et al. (1995) ger en liknande 

definition av forskningsdisciplinen ”information management” vilken enligt för-

fattarna innebär ett affärsperspektiv på informationssystem och att information 

betraktas i en vidare kontext än det informationssystem som producerat informa-

tionen. Enligt Lundeberg et al. (1995) består ”information management” av 

informationsteknik, verksamhetsprocesser och människor. Även Nilssons (2006) 

definition av informatik som studier av människor/användare, arbetsuppgifter och 

datorer samt interaktionen mellan dessa har stora likheter med Goldkuhls (1997) 

och Lundeberg et als (1995) definitioner.  

 

Lundeberg et als (1995), Goldkuhls (1997) och Nilssons (2006) definitioner tyder 

samtliga på att informatik är ett ”relationsämne” som behandlar interaktionen 

mellan människor/användare, informationsteknik/dator och de verksamheter, 

affärsprocesser och arbetsuppgifter som informationssystem (IS) ska stödja. Jag 

menar att informatikämnet därmed kan beskrivas som att utveckling, användning 

och förändring av informationssystem står i fokus men för att förstå dessa 

fenomen behöver de tre ”byggstenarna” i informationssystem: människor (som 

användare och utvecklare), verksamhet och informationsteknik beaktas, se Figur 

2.1.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1. Informatikämnets beståndsdelar. 

Källa: Bearbetning av Goldkuhl (1997) och Nilsson (2006).  
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Jag väljer att använda begreppet verksamhet eftersom detta är ett vidare begrepp 

än arbetsuppgifter och verksamhetsprocesser. Begreppet verksamhet innefattar 

enligt min tolkning såväl verksamhetsprocesser som arbetsuppgifter. Vidare inne-

fattar begreppet informationsteknik bland annat datorer (hårdvara) (se t.ex. 

Wiktorin, 2003).  

 

Nilsson (2006) beskriver hur informatikens kärna som ”relationsämne” grundlagts 

med hjälp av kunskaper från forskningsdiscipliner som datavetenskap (”computer 

science”) beteendevetenskap (“behavioural science”) och företagsekonomi (”busi-

ness administration”). Respektive dimension av ämnet (människor, verksamheter 

och informationsteknik) studeras inom andra forskningsdiscipliner. Det är först 

när dessa ställs i relation till varandra, när de interagerar under utveckling, 

användning och förändring av informationssystem, som ett ”informatikproblem” 

uppstår. I vilken utsträckning respektive dimension fokuseras varierar mellan olika 

studier och olika delområden inom informatikämnet. En slutsats av Goldkuhls 

(1997) resonemang blir dock att varje dimension i någon mån bör beaktas.  

 

Denna studies kunskapsbidrag gäller i första hand relationen mellan verksamhet 

och informationsteknik men involverar även människor i deras roll som aktörer 

under adoptionsprocessen. Människor (fallföretagens respondenter) är också ut-

tolkare av relationen mellan verksamhet och informationsteknik.  

 

Flera forskare betonar således den flervetenskapliga karaktären hos informatik-

ämnet (se t.ex. Davis, 1991; Lundeberg et al., 1995). Jag menar att en konsekvens 

av detta blir att forskare inom informatikområdet behöver vända sig även till 

angränsande forskningsområden för att hitta litteratur och teorier som belyser ett 

specifikt problem inom informatikområdet. Ett bidrag från denna studie är 

därmed de försök som görs att föra samman forskning inom informatikområdet 

med forskning om interaktionen mellan köpande och säljande företag samt 

forskning om spridning av innovationer och forskning om strategiska besluts-

processer. Detta sker i de analysmodeller som presenteras i slutet av kapitel 5 

respektive kapitel 6. 

 

Betydelsen av att se informationssystem som en del i ett större sammanhang 

betonas även i Håkangård och Nilssons (2000) definition av informatikämnet. 

Håkangård och Nilsson menar att informatik är det vetenskapliga ämne som 

studerar människors interaktion med informationssystem i olika verksamheter. 

Mer precist handlar informatik om hur informationsteknik kan användas för att 

stödja operativa verksamheter, skapa nya affärsmöjligheter och bidra till en 
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offensivare tjänsteutövning i företag och organisationer (Håkangård & Nilsson, 

2000). Nilsson (2004) beskriver hur forskningen kring systemutveckling (”infor-

mation systems development”) över tiden har utvecklats från att betrakta IT-

system som isolerade företeelser till en mer helhetsmässig syn på IT-investeringar. 

IT-system placeras enligt Nilsson allt oftare in i sitt affärsmässiga sammanhang.  

 

Håkangård och Nilssons (2000) definition av informatikämnet stämmer väl in på 

denna studie. De fallstudier som presenteras i kapitel 8-10 ger flera exempel på 

hur informationsteknik i form av tekniska lösningar för elektronisk handel stödjer 

företagens operativa processer men även bidrar till att nya affärsmöjligheter 

skapas. Särskilt ett av fallföretagen visar på hur företagets adoption av elektronisk 

handel bidragit till att möjliggöra en långtgående utveckling på affärsnivån. Jag vill 

hävda att studien i hög grad strävar efter att belysa de studerade IT-systemen på 

ett helhetsmässigt sätt eftersom dels IT-systemet betraktas i relation till den 

utveckling som genomförs på affärs- respektive verksamhetsnivå, dels att den 

kontext som systemet adopteras i beskrivs. 

 

Det finns inom informatikdisciplinen forskningsområden som studerar adoption 

av informationssystem i allmänhet samt adoption av elektronisk handel i synner-

het. Det är i första hand till dessa områden mina bidrag bör räknas. Förutom att 

ge förslag på vilka förändringsdimensioner, analysområden och förhållanden som 

behöver studeras kan studiens konceptuella ramverk i likhet med Pateli och 

Giaglis (2004) ramverk användas för att kategorisera andra studier av elektronisk 

handel, dvs. för att avgöra om dessa främst fokuserar på adoptionens innehåll, 

kontext, process eller samspelet mellan dessa förändringsdimensioner. Ett 

kunskapsbidrag är också den nybeskrivning eller rekontextualisering av adop-

tionen som tillämpningen av analysmodeller från andra forskningsområden 

innebär. Att rekontextualisera något innebär att en känd företeelse beskrivs och 

tolkas utifrån nya utgångspunkter (Danermark et al., 2003). Men studien innebär 

också en anpassning och detaljering av respektive analysmodell vilket också kan 

ses som kunskapsbidrag. Jag betraktar även beskrivningarna av fallstudierna som 

egna kunskapsbidrag som ger stöd för en ökad förståelse av problemområdet. 

Diskussionen om studiens kunskapsbidrag vidareutvecklas i kapitel 12. 

 

2.3 Forskningsansats 

I detta avsnitt redogörs för studiens ontologiska utgångspunkter och 

forskningsprocessen. Vidare diskuteras angreppssätt samt val av analysenhet. 
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2.3.1 Ontologiska utgångspunkter 

En given utgångspunkt för all forskningsdesign är forskarens syn på verklighetens 

beskaffenhet (ontologiska ställningstaganden) eftersom denna ligger till grund för 

hur det överhuvudtaget kan anses vara möjligt att nå kunskap om det som 

studeras (epistemologiska antaganden). Att påstå att dessa ställningstaganden 

inledde min forskningsprocess vore i ärlighetens namn en klar överdrift. Snarare 

har en medvetenhet om min syn på dessa frågor, och vikten av att reflektera över 

dem, växt fram under processen. Den syn på världens beskaffenhet som stämmer 

bäst överens med min egen är ”adaptive theory” så som Layder (1998) beskriver 

den. Layder utgår från den kritiska realismen i sin ”adaptive theory”. Enligt Layder 

består sociala system av såväl individers subjektiva uppfattningar som strukturer 

som inte är direkt observerbara. Till de senare, som existerar oavsett om individen 

är medveten om dem eller inte, hör reproducerade sociala relationer, diskurser och 

maktrelationer. ”Adaptive theory” innebär att såväl tidigare teori som upptäckter 

från empiri används för att utveckla teoribildningen inom ett område. En viktig 

skillnad mot induktiva ansatser är att ”adaptive theory” förespråkar att tidigare 

teori används även som utgångspunkt för empiriska undersökningar.  

 

Enligt Layder (1998) bygger ”adaptive theory” på en epistemologisk grund som 

varken är positivistisk eller tolkande utan istället har drag av båda. Empiriska 

företeelser och kontexter kartläggs i likhet med ett positivistiskt tillvägagångssätt 

men detta kombineras med studier av berörda individers subjektiva upplevelser av 

företeelsen. Carlsson (2002) beskriver hur den ”objektiva” aspekten kan under-

sökas i form av vilken informations- och kommunikationsteknik som används i ett 

företag. Den subjektiva (tolkande) delen kan bestå i att undersöka användares 

upplevda effekter av användningen av samma teknik (Carlsson, 2002). På samma 

sätt har jag betraktat det fenomen som studerats i denna studie. Adoptionen av 

elektronisk handel resulterar enligt min mening dels i objektiva sakförhållanden 

som vilken mjuk- och hårdvara som har anskaffats, vilka kommunikationsnätverk 

som används etc. Vilka förhållanden som drev fram adoptionen och hur olika 

aktörer uppfattade beslutet är däremot exempel på subjektiva uppfattningar. Min 

ansats påminner därför om hermeneutik eftersom jag försöker fånga respon-

denternas tolkningar av de förutsättningar, processer och resultat som kan 

relateras till adoptionen av elektronisk handel. 

2.3.2 Forskningsprocessen 

Den övergripande kunskapsprocessen 

I likhet med ’adaptive theory-ansatsen’ har jag i denna studie använt såväl tidigare 

teori som empiri i studien. De första åren av mina doktorandstudier ägnades åt 
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litteraturstudier för att med utgångspunkt från dessa utforma ett konceptuellt 

ramverk som sedan utvecklades och belystes genom empiriska studier. Studien har 

därmed ett tydligt avstamp i teorin.  

 

Ett alternativt tillvägagångssätt för att vidareutveckla teori/generera ny teori hade 

varit att istället börja i empirin. Jag bedömde emellertid detta som mycket svårt 

med tanke på den holistiska ansatsen och bredden i problemområdet. Danermark 

et al. (2003:250) menar att: ”Kodning [av insamlad data] utan vägledning av 

teoretiska begrepp riskerar att bli närsynt, ytlig och naiv”. Det är således inte 

möjligt att förutsättningslöst studera ett okänt område och samtidigt besitta de 

kunskaper om möjliga tolkningsramar som även induktion kräver. Bättre är då att 

så långt som möjligt redovisa forskarens förförståelse. Larsson (1994) menar att 

ett explicitgörande av forskarens förförståelse i form av en redogörelse över forsk-

ningsläget, använda tolkningsteorier och personliga erfarenheter är ett viktigt led i 

kvalitativa studiers kvalitetssäkring. Danermark et al. (2003:251, sic) utrycker på ett 

mycket belysande sätt att forskning som verksamhet bör ta hänsyn till den 

kunskap som redan finns: 

Existerande begrepp och teorier bör inte bara utnyttjas som en slags 
inspiration vid kodning av data. I begrepp och teorier finns också en 
ackumulerad kunskap som bör utnyttjas. Det finns ingen anledning att i 
varje forskningsprocess börja om från början.  

En övergripande målsättning med denna studie är att öka förståelsen för små och 

medelstora företags adoption av elektronisk handel. Strävan att förstå ett studerat 

fenomen stämmer väl överens med det tillvägagångssätt som benämns som 

abduktion vilket innebär en växelverkan mellan teori och empiri under vilken 

”båda successivt omtolkas i skenet av varandra” (Alveson & Sköldberg, 1994:42 

Enligt Alveson och Sköldberg startar en abduktiv forskningsprocess ofta i 

empirin. En empirisk företeelse uppmärksammas och tolkas utifrån en tolknings-

ram. Alveson och Sköldberg (1994:42) menar emellertid att abduktion även kan 

innebära att teoretiska studier föregår empiriska studier ”[…] som en inspirations-

källa för upptäckt av mönster som ger förståelse”. Till skillnad från induktion 

vilket innebär att forskaren strävar efter att förutsättningslöst närma sig empirin 

förutsätter abduktion att forskaren har goda ämneskunskaper vilket också förut-

sätts vid ett deduktivt tillvägagångssätt. Dock är syftet med abduktion, i motsats 

till deduktion, inte att pröva tidigare teori utan att utveckla teori. Danermark et al. 

(2003:188) menar:  

Förutom ingående kunskaper om etablerade alternativa teorier, 
modeller och tolkningsramar, förutsätter abduktion en kreativ 
tankeprocess som gör det möjligt att uppmärksamma relationer och 
sammanhang som inte är givna eller uppenbara – att formulera idéer 
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om hur företeelser hänger samman, att tänka sig något i ett annorlunda 
sammanhang, en förmåga att ”se något som något annat”.  

2.3.3 Val av angreppssätt 

Denna studie är till vissa delar explorativ eftersom relativt få studier t.ex. har 

undersökt den process som leder fram till adoptionen av elektronisk handel (Chan 

& Swatman, 2003) eller samspelet mellan adoptionens innehåll, kontext och 

process. Studiens utgångspunkter stämmer väl överens med Starrins (1994:22) 

beskrivning av kvalitativa studier som explorativa till sin karaktär och syftande till: 

Att identifiera och bestämma ännu icke kända eller otillfredsställande 
kända företeelser, egenskaper och innebörder med avseende på a) 
variationer, b) strukturer och c) processer. 

Strävan efter att förstå små och medelstora företags adoption av elektronisk 

handel stämmer även väl överens med fallstudiemetodiken eftersom denna är 

förståelseinriktad (Danermark et al., 2003) och passar bra för frågor av typen 

”hur” och ”varför” (Yin, 2003). Benbasat et al. (1987) menar att fallstudier innebär 

att ett fenomen studeras i sin naturliga kontext, ofta genom att flera olika metoder 

används för att samla in information. Till fördelarna med fallstudiemetoden hör 

att den möjliggör att ett stort antal förhållanden hos, och aspekter av, ett fenomen 

kan undersökas (Cavaye, 1996). Fallstudier lämpar sig också när gränserna mellan 

det fenomen som undersöks och den omgivande kontexten inte är uppenbara 

(Yin, 2003). Detta stämmer väl in på studier av informationssystem vilka enligt 

Serafeimidis och Smithson (2000:93) behöver studeras i sin kontext:  

IS should be seen as […] inseparable from the organizational context 
within which they are situated and interact, as well as being products 
of history and human agency. 

De undersökta enheterna är vanligen få vid fallstudier eftersom djup eftersträvas 

snarare än bredd och fallstudier har därför kritiserats för att vara svåra att 

generalisera från. Detta är en allvarlig kritik eftersom, som Danermark et al. 

(2003:160) uttrycker det: ”All vetenskap bör ha ett generaliserande anspråk”. 

Numera anses dock fallstudier mycket väl kunna leda till generella kunskaper i 

form av teoretiska påståenden (”propositions”) (Yin, 2003), begreppsutveckling, 

teorigenerering, slutsatser som gäller specifika företeelser och andra djupa insikter 

(Walsham, 1995).  

 

Ett alternativ till att använda fallstudier hade i denna forskningsstudie möjligen 

varit att använda enkäter med öppna frågor. Det finns dock flera nackdelar med 

detta angreppssätt. Curran och Blackburn (2001) menar att det är mycket svårt att 

uppnå acceptabla svarsfrekvenser för enkätstudier riktade till små företag. Jag an-
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ser också att det är svårt eller omöjligt att ställa uppföljningsfrågor och kontrollera 

hur frågorna tolkas vilket är viktigt för att uppnå en god förståelse. 

2.3.4 Val av analysenhet 

Studier av elektronisk handel kan genomföras med utgångspunkt från olika 

perspektiv. Kurnia och Johnston (2000), som studerat interorganisatoriska 

informationssystem, menar att analysenheten i tidigare forskning ofta enbart har 

omfattat en enskild organisation eller en enskild affärsrelation. Enligt Kurnia och 

Johnston är det nödvändigt att utvidga analysen till att omfatta fler handelsparter 

samt branschorganisationer. Hur systemgränsen för den enhet som studeras ska 

dras är en svår fråga vid studier av elektronisk handel. Vissa forskare (Fredriksson, 

2000b) menar att relationsperspektivet är det mest fruktbara. Den studerade 

enheten är i dessa fall affärsrelationen. Det är vanligt att tala om starka affärs-

relationer som partnerskap. Företag knyter starkare relationer med ett fåtal andra 

företag och prioriterar att främja de gemensamma intressena. Cunningham och 

Tynan (1993), som studerat interorganisatoriska informationssystem, menar att 

hela nätverk bör beaktas.  

 

Jag anser att relationsperspektivet är fruktbart när enskilda kundföretag har stor 

inverkan på leverantörsföretagets adoption men mindre lämpligt när leverantörs-

företaget har en stor kundstock och ett litet beroende av enskilda kunder. I det 

senare fallet är nätverksperspektivet ett alternativ. Jag har emellertid valt att i 

denna forskningsstudie utgå från det enskilda företaget i dess leverantörsroll som 

analysenhet. Nackdelen med att enbart studera det enskilda företaget är att 

nyanserna blir färre när möjligheten att bekräfta och belysa leverantörsföretagets 

uppfattningar och minnesbilder med hjälp av kundföretaget saknas. Alla inter-

organisatoriska förhållanden, som om adoptionen inneburit stärkta relationer eller 

effektivare interorganisatoriska processer, blir också svåra att undersöka om ett 

syfte är att undersöka båda handelsparternas uppfattning. I denna studie strävar 

jag emellertid inte efter detta utan efter att förstå de små och medelstora lever-

antörsföretagens uppfattning om adoptionen av elektronisk handel. Ett uttryck 

som ibland används, och som ligger till grund för mitt ställningstagande är att ”det 

är den som bär skon som vet var den klämmer”. En viktig bakgrund till studien är 

att små och medelstora företag adopterar elektronisk handel i mindre utsträckning 

än stora företag. Jag menar därför att det i första hand är angeläget att försöka 

fånga de små och medelstora företagens egna uppfattningar om varför de väljer att 

adoptera elektronisk handel (eller avstå), hur de går (och vill gå) tillväga, vad de 

adopterar och varför.  
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Valet av det enskilda leverantörsföretaget som analysenhet innebär inte att jag 

anser att vare sig affärsrelationerna eller nätverket kring företaget är mindre viktiga 

för adoptionen än interna förhållanden. Elektronisk handel används i affärs-

relationer men detta innebär inte nödvändigtvis att adoptionen sker samtidigt hos 

båda parterna och även om parterna väljer att adoptera vid samma tidpunkt fattar 

ändå respektive företag separata beslut om detta. Ofta adopterar dock den ena 

parten före den andra i en affärsrelation. När sedan dess handelspart inleder sin 

adoptionsprocess adopterar inte den part som redan använder elektronisk handel 

det undersökta e-handelssystemet eftersom beslutet att avsätta resurser för att 

anskaffa, införa och använda elektronisk handel redan tidigare har fattats. För den 

part som redan använder elektronisk handel sker istället vad Chan och Swatman 

(2003) kallar för ”spridning och expansion” vilket enligt dem är den sista fasen i 

implementationen. Detta innebär att fler enheter internt börjar använda tekniken 

och att fler externa handelspart ansluts. 

 

Även om anslutningen av nya externa parter kräver att parterna för diskussioner, 

handlar det alltså inte om ett gemensamt adoptionsbeslut eller en gemensam 

adoptionsprocess. Adoption gäller enligt den definition som valts i denna studie 

och även i tidigare studier innovationer (se t.ex. Rogers, 1995; Kotler, 2003). En 

innovation kan bestå i nya produkter, idéer, handlingssätt och processer 

(Tornatzky & Fleischer, 1990; Rogers, 1995). Att börja använda en redan exister-

ande form av elektronisk handel till fler parter av samma typ (t.ex. fler kunder eller 

fler leverantörer) innebär troligtvis inte så stora skillnader mot tidigare användning 

att det uppfattas som en innovation i företaget.  

 

Inledningsvis byggde mitt val av analysenhet också på antagandet att de flesta 

företagsledare i fristående företag betraktar sin verksamhet som klart avgränsad 

från sina handelsparters och det omgivande nätverket. Jag menar därför att 

företagsledarna, om de tvingas välja, fattar beslut som de upplever är bra för det 

egna företaget i första hand och inte för affärsrelationen eller nätverket. Cousins 

(2002:81) är av samma uppfattning: 

It must be remembered that all firms are ’snakes’; they are maximisers 
and satisfiers concerned with their own survival and self-interest. If 
that self-interest is best served by working closely with another firm 
then they will do so. However, when that interest is no longer served, 
rest assured, they will bite you! 

Cousins (2002) vänder sig mot bilden av affärsrelationer som partnerskap vilket 

han menar är en idealisering av verkligheten. Enligt Cousins existerar inte partner-

skap, relationer är inga entiteter utan processer som pågår så länge de är till båda 

parters nytta. Jag anser att adoptionen av elektronisk handel kan påverkas av 
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företagets handelsparter men i likhet med andra beslutsprocesser fattas besluten av 

aktörer i det egna företaget.  

 

2.4 Studiens genomförande 

Tidigare har forskningsprocessen beskrivits på en metanivå. I detta avsnitt 

redogörs för hur studien i praktiken har genomförts. För läsarens skull beskrivs de 

teoretiska studierna separat från de empiriska. I realiteten genomfördes dessa delar 

till viss del parallellt och de hade även en ömsesidig påverkan på varandra. En 

förenklad beskrivning över forskningsprocessen visas i Figur 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.2. Studiens abduktiva forskningsprocess.  

 

Figuren visar hur forskningsstudien inleddes med litteraturstudier vilka bildade 

underlag för det konceptuella ramverket i form av framtagna analysmodeller och 

typologin över adoptionssituationer. Dessa utgjorde i sin tur underlag för de em-

piriska fallstudierna. Empiriska upptäckter i fallstudierna ledde till ett behov av att 

söka ny litteratur som kunde ge en utökad förståelse. Men nya upptäckter i 

litteraturen innebar även att jag vid några tillfällen behövde ställa kompletterande 

frågor till fallföretagen. Vidare har resultaten från fallstudierna utgjort underlag för 

vidareutveckling av det konceptuella ramverket och teoretiska reflektioner kring 

forskningsfrågorna. 

2.4.1 Studiens teoretiska del 

I detta avsnitt beskrivs hur ramverket och dess analysmodeller inkrementellt har 

byggts upp i de teoretiska studierna. Som stöd för beskrivningarna används 

liknelser med ”husbyggnation” i avsnittsrubrikerna.  
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Att anlägga ramverkets grund – det kontextuella ramverket 
Strävan efter att förstå adoptionen av elektronisk handel ledde till att jag ansåg det 

lämpligt att belysa problemområdet från flera perspektiv/förändringsdimensioner. 

Jag strävar efter att förstå varför företag väljer att adoptera elektronisk handel men 

även vilka former av elektronisk handel som företaget adopterar, vad som för-

ändras på grund av adoptionen, hur aktörerna går tillväga för att fatta beslut om 

att adoptera och vilka aktörer som är inblandade. Denna mångfald av aspekter är 

komplex att studera utan en övergripande struktur. När jag i litteraturen om 

utvärdering av informationssystem (Farbey et al., 1993; Serafeimidis & Smithson 

2000) upptäckte det kontextuella ramverket av Pettigrew (1985a) framstod detta 

som intressant och relevant även för föreliggande studie. Jag fann att detta ram-

verk stämde väl överens med det kunskapsintresse jag hade av att förstå varför 

företag adopterar elektronisk handel och hur de går tillväga. Det kontextuella 

ramverket representerar därmed en helhetssyn som jag i denna studie strävar efter 

att uppnå. I början av nästa kapitel, som helt och hållet ägnas åt det kontextuella 

ramverket, sker en utförligare motivering av valet att använda det kontextuella 

ramverket som utgångspunkt. 

 

Jag har i två vetenskapliga sammanhang prövat användningen av Pettigrews 

(1985a) kontextuella ramverk vid studier av adoption av elektronisk handel. Detta 

gäller dels konferensen IRMA13 i maj 2004 där jag presenterade avhandlingens 

grundläggande tankar i en artikel (Magnusson, 2004), dels IFIP14:s doktorand-

konsortium i Prato senare samma år. Eftersom det kontextuella ramverket har en 

central roll i studien ägnas kapitel 3 åt att beskriva ramverket och hur jag valt att 

tillämpa ramverket. 

 
Ramverkets stomme – modeller från andra forskningsområden 
Det kontextuella ramverkets styrka, men även dess svaghet, är dess bredd. 

Samtidigt som det kontextuella ramverket möjliggör en fördjupad förståelse 

genom att tre olika förändringsdimensioner av problemområdet belyses innebär 

även tillämpningen av det kontextuella ramverket att materialinsamling och analys 

kompliceras på grund av den stora mängden empiriska data. Att använda det 

kontextuella ramverket som enda stöd för att samla in och analysera litteratur och 

empiri är givetvis möjligt, vilket bl.a. Pettigrew har visat i flera studier (se t.ex. 

Pettigrew, 1985a). Andra, som Farbey et al. (1993), har valt att vidareutveckla 

ramverket för att anpassa det till sitt eget forskningsområde. Även i denna studie 

har det kontextuella ramverket vidareutvecklats för att ge ett mer fokuserat stöd 

till insamling och analys av empiri. 

                                                
13 IRMA – Information Resource Management Association 
14 IFIP – International Federation for Information Processing. 
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Efter beslutet att respektive förändringsdimension i ramverket behövde speci-

ficeras och anpassas till det studerade området började jag att leta efter modeller, 

ramverk eller andra former av analysstrukturer i tidigare studier. Ett urvals-

kriterium som låg till grund för valet av modeller var att de skulle stödja analyser 

på flera analysnivåer vilket är en viktig tanke bakom Pettigrews (1985a) ramverk 

och även en utgångspunkt för att nå förståelse. Ett annat kriterium var att 

modellernas tillämpningsområde skulle stämma väl överens med det studerade 

området och den aktuella forskningsfrågan. Valet av referensmodeller föll till sist 

på a) den s.k. Nivåmodellen (se Österle, 1995; Nilsson, 1999 & 2001), b) den s.k. 

Interaktionsmodellen (Håkanssson, 1982) samt c) en modell över strategiska 

beslutsprocesser (Mintzberg et al., 1976). Med referensmodell menas att jag i min 

forskning refererar till, och bygger på, dessa vetenskapligt utvecklade modeller. 

Den förstnämnda referensmodellen, som behandlar olika förändringsnivåer i 

företaget, används som utgångspunkt för att beskriva adoptionens innehåll. Inter-

aktionsmodellen, vilken studerar interaktionen mellan ett köpande och ett säljande 

företag, används för att kartlägga den kontext som elektronisk handel adopteras i. 

Analysmodellen över strategiska beslutsprocesser används för att studera 

adoptionsprocessen. Vidare används typologi över ”adoption triggers” i Engsbo et 

al. (2001) som utgångspunkt för typologin över adoptionssituationer. I kapitel 4-7 

diskuteras alternativa modeller och valet av de nämnda modellerna motiveras. 

 

De använda referensmodellernas detaljeringsgrad varierar. Medan Nivåmodellen, 

såsom den förs fram av Österle (1995) och Nilsson (1999 & 2001), består av en 

översiktlig struktur med tre analysnivåer innefattar Interaktionsmodellen detalje-

rade analysförhållanden. Mintzberg et als (1976) modell över strategiska besluts-

processer är något mer detaljerad än Nivåmodellen men befinner sig ändå på en 

tämligen hög abstraktionsnivå. Samtliga modeller behöver oavsett detaljeringsgrad 

anpassas till denna studies fokus.  

 
Inredning av ramverket – anpassning och utveckling av referensmodellerna 
De tre ovan beskrivna referensmodellerna har således fått tjäna som utgångspunkt 

för att beskriva olika förändringsdimensioner av adoptionen av elektronisk handel 

samt för att strukturera den tidigare forskningen inom problemområdet. Anpass-

ningen av referensmodellerna har inneburit att tidigare studier om adoption av 

elektronisk handel har använts för att specificera modellerna. Urvalet av litteratur 

har baserats på överensstämmelse med studiens forskningsfrågor. Oftast har 

tidigare studier inte studerat adoptionens ”innehåll”, ”kontext” och ”process” 

utan andra begrepp och närliggande företeelser har studerats. För att kartlägga 

innehållsdimensionen och specificera Nivåmodellen har studier som beskrivit 

”effekter”, ”konsekvenser”, ”förändringar” samt ”för- och nackdelar” från 
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elektronisk handel använts. Adoptionens kontext har i stor utsträckning studerats i 

form av tidigare studier av ”driv- och bromskrafter” och förhållanden som på-

verkar adoptionen medan adoptionsprocessen kartlagts med hjälp av tidigare 

studier av ”utveckling” och ”implementation” av elektronisk handel och informa-

tionssystem. Hänsyn har tagits till hur vanligt förekommande och betydelsefulla 

specifika analysförhållanden befunnits vara i tidigare studier. Vidare har publika-

tionskällans renommé och trovärdighet beaktats. Såväl kvalitativa som kvantitativa 

studier har använts. De flesta tidigare studier som valts ut är empiriska och 

beskrivande snarare än normativa.  

 

Som vägledning för att klassificera resultaten från tidigare studier i enlighet med 

referensmodellerna har jag använt vägledande frågor (Glasser, 1978) som knyter 

an till modellens analysområden. Vid anpassningen och utvecklingen av Nivå-

modellen ställde jag vid genomläsningen av tidigare studier om elektronisk handel 

frågor av typen: är detta en förändring/effekt som påverkar affärsnivån? Är detta 

en förändring/effekt som påverkar verksamhetens processer? På liknande sätt har 

frågor med utgångspunkt från modellernas analysområden ställts när 

Interaktionsmodellen respektive Mintzberg et als (1976) modell över besluts-

processer anpassats till problemområdet.  

2.4.2 Studiens empiriska del  

I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet under de empiriska studierna. Innan 

insamling av empiri genomfördes hade först analysmodeller över adoptionens 

innehåll, kontext, process och samspel samt en typologi över olika adoptions-

situationer utformats under den teoretiska studien. Analysmodellerna visade på 

vilka analysområden och analysförhållanden som jag med utgångspunkt från 

tidigare forskning ansåg viktiga att beakta för att förstå adoptionen av elektronisk 

handel i små och medelstora företag. Analysmodellerna är på så sätt implicita teser 

över det tentativa ”utfallsområde” inom vilka a) de förändringar som adoption 

och användning av en e-handelsinnovation medför, b) de kontextuella 

förhållanden som förklarar adoptionen, c) det tillvägagångssätt som företagen 

använder under adoptionsprocessen samt d) de mönster som finns i samspelet 

mellan förändringsdimensionerna, står att hitta. Syftet med de empiriska studierna 

är inte att pröva analysmodellerna utan att undersöka forskningsfrågorna empiriskt 

med ramverket som ”guide” för att om möjligt identifiera ytterligare analys-

förhållanden. Ytterligare ett syfte är att genomföra en första bedömning av hur 

användbart det konceptuella ramverket är som tolkningsram för empiriska studier. 
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Val av fallföretag och respondenter 
Den empiriska undersökningen i denna studie omfattar två handelsföretag och ett 

tillverkande industriföretag. Företagen valdes ut med en urvalsstrategi som Patton 

(1990) benämner som stratifierade meningsfulla fall (”stratified purposeful case”). 

Detta innebär att den typologi över olika adoptionssituationer som redovisas i 

kapitel 7 utgjorde utgångspunkt för urvalet. Urvalet har därför även drag av den 

urvalsstrategi som Patton kallar för kriteriebaserat urval (”criterion”) eftersom 

olika kriterier används för att särskilja de olika kategorierna i typologin. Målsätt-

ningen var att välja fallföretag som kunde relateras till skilda adoptionssituationer. 

Kopplingen mellan adoptionssituation och fallföretag redovisas i slutet av kapitel 

7.  

 

Eftersom de empiriska studiernas syften var att empirin skulle bidra till ökad 

förståelse för forskningsfrågorna bedömdes djup vara viktigare än bredd. Detta 

medförde att tre fallföretag bedömdes som ett lämpligt och genomförbart antal. 

Eisenhardt (1989) rekommenderar minst fyra fall (”cases”) men menar att färre 

kan räcka om det finns flera ”mini-fall” i de utvalda fallen. Detta är också 

situationen i denna studie eftersom adoptionen av flera olika e-handelsinnova-

tioner studeras i ett av fallföretagen.  

 

I den teoretiska delen av denna studie identifieras fem olika adoptionssituationer. 

Företagen valdes ut för att representera tre av dessa. Det första fallföretaget: RD 

Släpvagnsteknik, kom jag i kontakt med efter ett tips från den dåvarande 

näringslivsutvecklaren Gun-Marie Östedt Axelsson i Sunne Kommun. Detta före-

tag stämde efter hennes beskrivning väl in på den adoptionssituation som jag be-

nämner som proaktiv. De proaktiva adoptionssituationerna innebär att företaget 

självt tar initiativet till adoptionen på grund av de strategiska möjligheter som 

adoptionen förväntas ge. Adoptionen av företagets webbutik visade sig senare ha 

drag även av pragmatiska adoptionssituationer vilka initieras på grund av operativa 

problem. Fallföretag nummer två: Torsby Trä, söktes i den grupp som genomfört 

adoptionen på grund av att en situation yppats som möjliggjort adoptionen. 

Torsby Trä hade utgjort pilotföretag i Portalen Handelsplats Wermlands15 pilot-

projekt kring elektroniska fakturor och bedömdes som lämpligt16 att studera efter 

diskussioner med Ulf Borg som är en av pilotprojektets operativa projektledare.  

 

Det tredje och sista fallföretaget: Nolato Sunne, kände jag till sedan min C-

uppsats. Jag intervjuade då företagets inköps- och logistikchef respektive 
                                                
15 Projektet Portalen Handelsplats Wermland beskrivs kortfattat i samband med presentationen av 
Torsby Trä i kapitel 8.  
16 Ett kriterium var att företaget kunde tänkas vara villigt att ställa upp för intervjuer samt hade börjat 
använda den aktuella e-handelsinnovationen.  
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företagets administrative chef om företagets användning av elektronisk handel. 

Företaget hade tidigt adopterat EDI efter starka påtryckningar från företagets 

kunder vilket stämmer väl in på de framtvingade adoptionssituationerna. I dessa 

situationer initieras adoptionen av kundföretag som det adopterande leverantörs-

företaget har ett högt beroende av. Ytterligare en viktig anledning till att detta 

företag bedömdes som lämpligt att studera var möjligheten att på så sätt kunna 

stärka studiens strävan efter att även beakta företagens långsiktiga e-

handelsutveckling. Denna strävan grundas i studiens fokus på att undersöka vilka 

förändringar adoptionen av elektronisk handel leder till på längre sikt samt på 

Pettigrews (1985b) uppfattning att förändringar behöver studeras över en lång 

tidsperiod.  

 

De utvalda fallföretagen uppvisar stora inbördes skillnader vad gäller antal 

anställda, typ av e-handelsinnovation samt tidpunkt för adoptionen. I Tabell 2.1 

sammanfattas några av fallföretagens egenskaper.  

Tabell 2.1. Karaktäristika hos fallföretagen. 

 
Företag Typ av verksamhet Antal 

anställda 

Fokuserad  

e-handels-

innovation 

Tidpunkt för 

adoptionen 

RD Släpvagns-

teknik  

Försäljning av 

reservdelar till lätta 

släpvagnar 

3 Webbutik 1999 

Torsby Trä  Byggvaruhandel 6-817 E-faktura  2004  

Nolato Sunne  Legotillverkare av 

gummikomponenter 

till industrin 

132 Traditionell EDI, 

självfakturering 

samt elektroniska 

marknadsplatser 

och elektroniska 
auktioner  

EDI 1987/-88, 

självfakturering 

1998, elektroniska 

marknadsplatser 

2000-2001 

 

Som framgår av tabellen är två av företagen: RD Släpvagnsteknik och Torsby Trä 

mikroföretag, dvs. de har färre än 10 anställa medan Nolato Sunne har 132 anställ-

da. Den e-handelsinnovation som studerats består i RD Släpvagnstekniks fall av 

en webbutik i vilken försäljning av reservdelar till lätta släpvagnar sker. 

Byggföretaget Torsby Trä har adopterat elektroniska fakturor till kund medan 

legotillverkaren Nolato Sunne använder traditionell EDI för en stor andel av 

affärstransaktionerna. Nolato Sunne nyttjar även kundernas elektroniska 

marknadsplatser och självfakturering med flera av kunderna. Adoptionstidpunkten 

varierar mellan år 1987/1988 till år 2004. De olika innovationerna förklaras i 
                                                
17 Företaget har 6 helårsanställda samt ytterligare två personer under sommaren. 
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kapitel 4 eller i samband med att den aktuella fallstudien presenteras i kapitel 8-10. 

Eftersom analysenheten i denna studie är företaget använder jag fortsättningsvis 

då och då respektive företag som subjekt i texten. 

 

Samtliga fallstudier innebar att adoptionen studerades i efterhand. Det kan vara 

svårt att i efterhand rekonstruera hur olika aktörer tänkte och handlade. Rogers 

(1995) benämner detta som ”recall-problemet”. Jag undersökte inledningsvis 

möjligheterna att få tillgång till fallstudier där företagen vid tidpunkten 

genomförde, eller stod i begrepp att genomföra, en adoptionsprocess för elektro-

nisk handel. Det visade sig dock vara svårt att få tillgång till uppgifter om företag 

som vid det aktuella tillfället endast övervägde att adoptera. Detta ledde till att de 

företag som studerades redan hade genomfört adoptionen. I ett av företagen hade 

adoptionen genomförts endast ca ett halvår tidigare. Allra längst tid hade passerat i 

Nolato Sunnes adoption av EDI vilket inleddes redan 1987-88. Jag hade 

visserligen intervjuat representanter för företaget om detta år 1999 men det är 

ändå en lång tid efter adoption. Jag upplevde dock då som nu att företagets 

respondenter överlag hade goda minnesbilder av adoptionstillfällena, liksom i det 

företag där adoptionen skedde år 1999, dvs. hos RD Släpvagnsteknik. Vissa frågor 

har varit svåra att besvara efter så lång tid. Jag upplever exempelvis att 

respondenterna i samtliga fall haft en mycket tydlig uppfattning om varför före-

taget adopterat de olika innovationerna. Dock har de i vissa fall haft svårare att 

minnas detaljer om tillvägagångssättet eller vilka förändringar som de förväntade 

sig att adoptionen skulle leda till. 

 

Att studera adoptionen i efterhand behöver emellertid inte enbart vara negativt. 

Med tiden kan de inblandade aktörerna ha hunnit reflektera över den företeelse 

som studeras och vissa sammanhang kan framstå som tydligare. Inte minst har de 

förändringar som adoptionen medfört utkristalliserats. En förutsättning för retro-

spektiva intervjuer är att de involverade aktörerna finns tillgängliga. Så var också 

fallet i samtliga företag med ett undantag. Nolato Sunnes VD från tiden för 

adoptionen av EDI fanns inte längre kvar i företaget. Jag bedömde dock att 

företaget ändå var möjligt att studera eftersom dels en av de huvudansvariga för 

adoptionsprocessen fanns kvar i företaget, dels två källor på företaget år 1999 

uppgav att företagets VD var mycket lite inblandad i processen (se Magnusson, 

1999). Samtliga intervjuer har genomförts under ca 1 års tidsperiod med kortare 

uppföljningsintervjuer via telefon. Idealet vid studier av förändringsprocesser 

borde vara att följa processen under flera år (jfr Pettigrew, 1985a). Under den 

begränsade period som en doktorsstudie utgör är det svårt att genomföra studier 



 51 

av långvariga empiriska processer bland annat på grund av att en teoretiskt 

grundad förförståelse först behöver byggas upp.  
 
Insamling av empiriska data 
Under fallstudierna samlades material in i huvudsak genom personliga intervjuer. 

Ljudinspelningar gjordes vid varje intervju18 men jag förde även kortare anteck-

ningar under tiden för att kunna följa upp intressanta uttalanden och underlätta 

den efterföljande bearbetningen. Vissa uppgifter har också kontrollerats med re-

presentanter för Torsby Träs IT-systemleverantör PRI Handel samt den operative 

projektledaren för Portalen Handelsplats Wermland. Jag har också använt anteck-

ningar och ljudinspelningen från den intervju jag med anledning av C-uppsatsen 

genomförde hos Nolato Sunne år 1999. 

  

Intervjutillfällen och respondenter 

Varje intervju genomfördes på plats hos respektive företag och varade oftast 

mellan 2-3 timmar. Trots att tidsbrist för annat än kärnverksamheten ofta 

förekommer i små företag (Gustafsson & Svanfeldt, 1994) och så även hos fall-

företagen, upplevde jag att respondenterna i intervjusituationen var avspända och 

tog sig tid att dela med sig av sina erfarenheter. Företagen erbjöds att vara 

anonyma vilket samtliga avböjde. Däremot har några av fallföretagens kunder 

anonymiserats för att inte orsaka skada för fallföretagen eller dess kunder. En 

sammanställning av intervjutillfällen och respondenter hos fallföretagen presen-

teras i Tabell 2.2. 

 

Tabell 2.2. Sammanställning av intervjutillfällen. 

 
Företag och respondenter Datum  

Nolato Sunne, Chef inköp och logistik och administrativ chef 1999-03-19 

RD Släpvagnsteknik: VD 2004-06-11 

RD Släpvagnsteknik: VD 2004-06-18 

RD Släpvagnsteknik: VD 2005-02-04  

Torsby Trä: VD 2005-02-15 

Nolato Sunne: Chef inköp och logistik  2005-02-25 

Nolato Sunne: Chef Marknad och försäljning 2005-03-17 

Torsby Trä: Chef marknad och försäljning 2005-04-13 

Nolato Sunne: Chef Marknad och försäljning 2005-04-20 

Nolato Sunne: VD 2005-04-26 

                                                
18 Vid den första intervjun på RD Släpvagnsteknik fungerade inte inspelningen och vid den andra 
intervjun med chefen för marknad och försäljning saknas de sista 20 minuterna eftersom utrymmet på 
disken var fullt. Vid båda tillfällena fördes anteckningar som jag direkt efter intervjuerna även 
kompletterade med mina minnesbilder. I RD Släpvagnstekniks fall återkom jag med några frågor vid 
nästa intervju.  
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Genomförandet av intervjuerna 

Eftersom ett syfte med intervjuerna var att om möjligt identifiera ytterligare 

förhållanden som är centrala vid små och medelstora företags adoption av 

elektronisk handel fann jag det lämpligt att inleda varje intervju med frågor som 

inte var kopplade till specifika analysförhållanden i det konceptuella ramverket. 

Intervjuerna inleddes därför med öppet formulerade frågor/uppmaningar av 

typen: - Berätta om bakgrunden till att ni införde innovation X (exempelvis e-

faktura)! När respondenterna berättat detta ställdes följdfrågor av typen: - Varför 

var det intressant för er att införa innovation X? På så vis fick respondenten en 

möjlighet att redovisa sin tolkning av företeelsen och vad denne upplevde som 

centralt vilket möjliggjorde att förhållanden som fått mindre uppmärksamhet i 

tidigare forskning kunde identifieras. Dessa svar följdes sedan upp med följdfrågor 

om de enskilda analysförhållandena av typen: - Utövade kunderna några 

påtryckningar för att ni skulle införa elektronisk handel? 

 

Som stöd för följdfrågorna har en intervjuguide använts (se bilaga 1). Denna har 

utformats med utgångspunkt från det konceptuella ramverket och har därför 

behandlat de olika förändringsdimensionerna i form av de analysområden och 

analysförhållanden som ingår i analysmodellerna. Alla frågor i intervjuguiden 

ställdes inte vid samtliga intervjuer eftersom frågan/analysförhållandet ibland 

redan belysts tidigare under samtalet. Genom att följa upp de öppet formulerade 

frågorna med frågor om analysmodellerna kan en första bedömning göras av hur 

användbart det konceptuella ramverket är som tolkningsram för empiriska studier. 

Denna bedömning redovisas i 12.4. 

 

Respondenternas utsagor vid de inledande, öppna frågorna fick i stor utsträckning 

styra utformningen på intervjuerna vad beträffar ordningsföljd och följdfrågor. 

Stämningen var informell och intervjuerna fick ofta karaktären av ett samtal där 

frågeområden behandlades i den ordning som kändes naturlig. Detta tillväga-

gångssätt stöds av Trost (1997) som menar att den intervjuade i möjligaste mån 

bör styra ordningsföljd och val av delaspekter under intervjun. Fördelen med detta 

tillvägagångssätt var att intervjuerna fick ett naturligt förlopp där intressanta 

iakttagelser kunde tillåtas att utvecklas utan att en på förhand given ordningsföljd 

satte hinder i vägen. En nackdel var att jag som intervjuare måste vara upp-

märksam på vilka områden i intervjuguiden som behandlats. Det fanns även en 

tendens att intervjun gled in på områden som ligger utanför studiens fokus och att 

intervjun därför pågick längre tid än beräknat.  
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Hos Torsby Trä och Nolato Sunne fick jag även ta del av skriftlig dokumentation 

om företagets strategi och affärsplan. Samtliga respondenter har fått möjlighet att 

läsa igenom fallbeskrivningen och kommentera denna innan avhandlingen 

trycktes19. I slutet av kapitel 7 finns en utförligare beskrivning om hur det koncep-

tuella ramverket har använts i de empiriska studierna.  

2.4.3 Analys av empiri 

Insamlade empiriska data har analyserats med hjälp av influenser från olika 

analystekniker. Som redan har nämnts förde jag anteckningar vid intervjuerna. 

Dessa användes tillsammans med det inspelade materialet för att sammanfatta 

varje intervju i en intervjuutskrift. Vid de första intervjuerna valde jag att, direkt 

när intervjuerna skrevs ut, skriva sammanfattande text och citat under över-

gripande kategorier/teman. Ofta anknöt dessa i ett första steg till analys-

modellernas huvudkategorier/analysområden, t.ex. ”Den yttre kontexten” eller 

”Förändringar på systemnivå”. Därefter följde ett antal bearbetningar av materialet 

under vilka de övergripande kategorierna delades in underkategorier. Under-

kategorierna bestod när så bedömdes tillämpligt av analysförhållanden som ingår i 

analysmodellerna över adoptionens innehåll, kontext och process men även av nya 

förhållanden som identifierades i empirin. I cirka hälften av intervjuerna valde jag 

istället att skriva ut intervjun ordagrant (uppenbart irrelevant information 

exkluderades). Anledningen till att jag övergick till detta mer tidskrävande 

arbetssätt var att jag upptäckte att jag under den iterativa bearbetningen av 

materialet kunde upptäcka nyanser och göra delvis andra tolkningar av respon-

denternas svar allt eftersom min förståelse ökade.  

 

Som stöd för denna bearbetning av materialet användes ”memos” (jfr Miles & 

Huberman, 1994) vilket innebar att tankar, reflektioner och frågor som väcktes 

under genomläsningen skrevs ned i marginalen. Jag strävade efter att först ”låta 

empirin tala”20 för att låta centrala förhållanden och återkommande teman i 

respondenternas utsagor växa fram från svaren på de öppna, övergripande 

intervjufrågorna. Därefter användes analysmodellerna som tolkningsramar och 

stöd för att identifiera ytterligare relevanta förhållanden genom att jag läste igenom 

intervjuutskrifterna med ramverkets ”kontextglasögon”, ”processglasögon” etc. 

Parallellt med kategorisering och annan bearbetning av insamlade empiriska data 

utvecklades tolkningar/analyser vilka skrevs ned. Texten växte därmed fram 

genom ett antal iterationer och skrivandet utgjorde en egen viktig källa till 

reflektion och analys som Belotti (1996) också påpekar. För att förklara för läsaren 

                                                
19 Detta gäller inte den tidigare administrative chefen hos Nolato Sunne. 
20 Det är förstås rimligt att anta att det teoretiska ramverket ändå påverkade min tolkning. 
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tvingas man först att förklara för sig själv, dvs. att tänka igenom och pröva olika 

tolkningar. Formuleringen, och genomläsningen av texten, innebär också att 

”kunskapsluckor” eller brister i argumentationskedjan kan upptäckas.  

 

I analysarbetet användes olika grafiska modeller eller ”displayer” (se Miles & 

Huberman, 1994) i vilka två förändringsdimensioner analyserades i relation till 

varandra, exempelvis i form av matriser. Detta gäller bland annat hur innehållet 

(innovationen) förändrats under processens faser. Jag har även funnit det 

värdefullt att arbeta med strukturgrafer för att analysera orsak-effektsamband i 

likhet med Goldkuhl och Röstlingers (1988) analyser av problemsamband (se 

bilaga 2). Bedömningen av typologin över adoptionssituationer innebar också att 

antaganden i typologin jämfördes med resultaten från fallstudierna. Vidare har 

belysande citat från fallstudierna använts i stor utsträckning för att på så sätt öka 

läsarens möjlighet att bedöma rimligheten i analyserna. 

 

2.5 Sammanfattning av kapitlet 

Kunskapsbidraget i denna kvalitativa studie är ett konceptuellt ramverk bestående 

av ett antal analysmodeller. Teorier och tidigare studier har haft en viktig roll i 

arbetet. Med utgångspunkt från dessa och från Pettigrews (1985a) kontextuella 

ramverk har ett konceptuellt ramverk utformats över små och medelstora leveran-

törsföretags adoption av elektronisk handel. Det konceptuella ramverket har sedan 

använts som underlag för planering, insamling, tolkning och analys av tre 

fallstudier.  

 

I och med detta andra kapitel har avhandlingens första del presenterats och 

forskningsstudien har introducerats. I nästa del av avhandlingen beskrivs de 

teorier och tidigare studier som ligger till grund för det konceptuella ramverket.  
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DEL II: TEORI 
 

Den andra delen redogör för studiens teoretiska utgångspunkter och studiens huvudsakliga kun-

skapsbidrag, det konceptuella ramverket, grundas. I kapitel 3 diskuteras och motiveras först 

användningen av det kontextuella ramverket. Vidare anpassas det kontextuella ramverkets för-

ändringsdimensioner – innehåll, kontext och process – till adoption av elektronisk handel i 

kapitel 4-6. Med utgångspunkt från erkända analysmodeller från angränsande forsknings-

områden utformas analysmodeller över adoptionens innehåll, adoptionens kontext respektive 

adoptionens process. I det sjunde kapitlet kartläggs samspelet mellan innehåll, kontext och 

process. En analysmodell över detta samspel presenteras. Vidare utformas en typologi över adop-

tionssituationer vilken bygger på tidigare studier av elektronisk handel och små företags strate-

giska förhållningssätt till informationsteknik. Tillsammans utgör de nämnda analysmodellerna 

och typologin basen för studiens konceptuella ramverk: ECA ramverket (Electronic Commerce 

Adoption). 
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3 Det kontextuella ramverket 

I detta kapitel beskrivs det kontextuella ramverk som används som utgångspunkt för studien. 

Ramverkets olika beståndsdelar presenteras och tillämpning av ramverket i studien diskuteras. 

Först motiveras användningen av det kontextuella ramverket med utgångspunkt från avhand-

lingens syfte.  

 

3.1 Valet av det kontextuella ramverket som utgångspunkt 

I föregående kapitel fastslogs behovet av att utgå från en övergripande struktur 

som stöd för min strävan efter att utforma ett konceptuellt ramverk av ”holistisk 

modell”. Redan i kapitel 1 klargjordes att detta stöd i studien utgörs av det kon-

textuella ramverket, ibland kallat för CCP-ramverket efter sina analyskategorier 

(förändringsdimensioner): kontext (”context”), innehåll (”content”) samt process 

(”process”) (se Figur 1.1). Innan det kontextuella ramverket och dess bestånds-

delar beskrivs förs en diskussion om varför ramverket är lämpligt att använda i 

denna studie.  

 

Ramverkets överensstämmelse med studier av elektronisk handel  

Adoptionen av en ny form av elektronisk handel utgör en förändring i det företag 

som adopterar. Pettigrew studerar emellertid förändringar i ett företags affärs-

strategi och det är inte självklart att adoptionen av elektronisk handel utgör en 

förändring i affärsstrategin om begreppet definieras som den övergripande planen 

för hur företaget ska närma sig marknaden (se t.ex. Nilsson, 1999). Pettigrew 

(1985a:438) menar emellertid att begreppet ”strategisk” enbart är en beskrivning 

över förändringens omfattning: 

Strategic is just a description of magnitude of change in, for example, 
structure and organisational culture, recognising the second-order 
effects, or multiple consequences of any such changes. 

Adoptionen av elektronisk handel behöver därmed inte innebära förändringar i en 

explicit affärsstrategi för att förändringen ska vara strategisk. Även exempelvis 

förändringar i ett företags teknikanvändning utgör enligt Pettigrew (1985a) 

strategiska förändringar. Det är också rimligt att anta att adoptionen av elektronisk 

handel ofta leder till att sättet som företaget närmar sig marknaden förändras 

genom att en ny kommunikationskanal öppnas. Vidare är det kontextuella 

ramverket generellt nog att kunna tillämpas även vid studier av andra fenomen än 

strategiska förändringar. Bland annat har ramverket visat sig vara fruktbart att 

använda vid studier av utvärdering av informationssystem (Farbey, et al., 1993; 

Serafeimidis & Smithson, 2000). 
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Ramverkets överensstämmelse med studiens syfte 

Hur stämmer då det kontextuella ramverket överens med studiens syfte att 

beskriva och förstå adoptionen av elektronisk handel i små och medelstora 

företag? Ur ett hermeneutiskt perspektiv äger en tolkningsprocess rum när vi 

försöker förstå någonting (Ödman, 2001). Under denna process skiftar vårt fokus 

ständigt mellan del och helhet. För att förstå innebörden i en del av någonting (en 

textrad, ett uttalande, en handling) behöver vi känna till helheten. Denna helhet 

kan vara en bok, ett textavsnitt, det perspektiv och den åsiktsinriktning som boken 

representerar men också kunskaper om författaren, tidsåldern, kulturen etc. För 

att förstå någonting måste vi med andra ord ha kunskaper om den kontext som 

omger detta någonting. Men enskilda delar bidrar även med kunskaper om 

helheten (kontexten).  

 

Dessa tankar stämmer väl överens med Pettigrews (1985a) kontextuella ramverk. 

För att förstå en specifik förändring, vare sig detta är en ny strategi eller en e-

handelsinnovation, behöver denna del ställas i relation till sin kontext (helhet). 

Processdimensionen innebär i Pettigrews (1985a) tillämpning den process under 

vilken strategiska förändringar växer fram. Jag menar att processdimensionen 

också kan representera den process under vilken en eller flera personer försöker 

att identifiera, utveckla och utvärdera/välja en innovation, beroende på vilken 

abstraktionsnivå som väljs. Pettigrews (1985a) ramverk ger ett bra stöd för en 

förståelseinriktad ansats genom sina beståndsdelar i form av olika förändrings-

dimensioner och betoningen av samspelet mellan dessa. 

 

I följande avsnitt beskrivs ramverkets olika förändringsdimensioner och hur dessa 

är relaterade till studiens forskningsfrågor. En kortfattat beskrivning ges också till 

hur respektive förändringsdimension behandlas i studien. 

 

3.2 Innehåll  

Innehållet kan beskrivas som ”vad-dimensionen” av en förändring, dvs. de 

företeelser och områden som berörs av den aktuella förändringen vilket exempel-

vis gäller teknikanvändning, arbetskraft, produkter eller företagskultur (Pettigrew, 

1987). Det finns enligt min mening en viss oklarhet om Pettigrew med innehålls-

dimensionen avser planerade förändringar eller realiserat utfall, vilka inte alltid är 

samma sak i praktiken. Dels hävdar Pettigrew (1985a:25) att för att förstå varför 

förändringar uppstår behöver innehållet (”content”) i en förändring, förändringens 

kontext och dess process analyseras. Dels beskriver Pettigrew (1985a:38) något 

senare i samma text hur det finns tre baselement i den kontextuella ansatsen: 
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processen, kontexten och utfallet (”outcome”). I texten som beskriver den grafiska 

modellen av det kontextuella ramverket nämner inte Pettigrew (1985a) föränd-

ringens innehåll samtidigt som den grafiska modellen inte har något element som 

benämns som utfall. Detta skulle kunna tolkas som att Pettigrew (1985a) avser 

samma fenomen med ”innehåll” (”content”) respektive ”utfall” (”outcome”). 

Vidare talar Pettigrew om de ”förändringar som under tiden växte fram” (1985a:454, 

min översättning). Innehållsdimensionen skulle därmed innebära de förändringar 

som blir resultatet av förändringsprocessen, dvs. de realiserade förändringarna. 

Samtidigt tyder andra uttalanden på att Pettigrew (1985a:18) avser de planerade 

förändringarna: ”…the outcome which is sought…” samt strategierna för att införa 

dessa.  

 

Innehållsdimensionen kan därmed tolkas både som processens och förändringens 

(utfallets) innehåll. Denna fråga, dvs. om innehållsdimensionen gäller processens 

eller förändringens innehåll, kan hanteras på olika sätt. Willcocks och Margetts 

(1993) har valt att betrakta innehållsdimensionen som processens innehåll men 

adderar en komponent till det kontextuella ramverket som de benämner för utfall. 

Enligt Willcocks och Margetts (1993) representerar innehållsdimensionen de före-

slagna förändringarna (”proposed changes”) medan utfallet beskriver planerade 

och/eller oväntade resultat/effekter. 

 

Jag har valt att ta fasta på Pettigrews (1985a) syn på förändringar som kontinu-

erliga. Detta medför att jag tolkar innehållsdimensionen som både de 

föreslagna/planerade förändringarna och det reella utfallet. Denna tolkning 

innebär att innehållsdimensionen vid en tidig tidpunkt i adoptionsprocessen 

utgörs av e-handelsinnovationen så som den identifieras och definieras i form av 

de förändringar den förväntas medföra i verksamheten. Därefter utgör innehålls-

dimensionen det som utvecklas och utvärderas på vägen fram till adoptionen 

(strategier, processer, IT-system etc.). Efter att adoptionsprocessen avslutats har 

beslut fattats om vissa förändringar. Innehållsdimensionen innebär vid denna 

tidpunkt det adopterade (beslutade) innehållet. Efter en tids användning av 

innovationen har några eller alla av de beslutade förändringarna genomförts men 

även andra, oväntade, förändringar kan ha uppstått. Utfallet utgörs därför av såväl 

förväntade som oväntade förändringar. Innehållsdimensionen innefattar därmed 

både adoptionsprocessens och förändringens innehåll. Vad innehållsdimensionen fokuserar 

på beror på tidpunkten för studien relativt adoptionsprocessen. 

 

Jag har därmed valt att behandla de förändringar som kan relateras till 

innovationen under innehållsdimensionen och inte som förändringar av kontext-
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en. En anledning till detta är att det är svårt att skilja ett informationssystem från 

sin kontext när systemet väl är infört (Serafeimidis & Smithson, 2000). Särskilt kan 

detta tänkas gälla system för elektronisk handel som syftar till att knyta samman 

olika affärsparter och affärsprocesser. Detta är en viktig anledning till att betrakta 

alla förändringar som kan relateras till adoptionen av en e-handelsinnovation sam-

tidigt och inte dra alltför snäva gränser mellan vad som är informationssystem och 

vad som är kontext. Om studien istället för att fokusera på adoptionsprocessen 

haft ett tydligare fokus på en långsiktig förändringsprocess, och därmed på 

återkopplingen från innovationens adoption och användning, är det möjligt att jag 

valt att hårdare avgränsa innehållsdimensionen, exempelvis till förändringar i 

företagets affärskommunikation. Hur man avgränsar innehållsdimensionen är 

emellertid inget lättlöst forskningsproblem och det finns säkert alternativa 

lösningar som är intressanta att undersöka.  

 

Den första forskningsfrågan har utformats för att behandla innehållsdimensionen. 

Denna fråga lyder: Vad innebär adoption av elektronisk handel för små och medelstora 

företag och vad förändras i företaget till följd av användningen av elektronisk handel? I kapitel 

4 beskrivs, med utgångspunkt från tidigare forskning, vilka e-handelsinnovationer 

som små och medelstora företag adopterar och vilka förändringar användningen 

av elektronisk handel kan medföra. En analysmodell som behandlar ’vad-frågan’ 

av det konceptuella ramverket utformas med utgångspunkt från dessa för-

ändringar. Analysmodellen utgår från den s.k. Nivåmodellen (Österle, 1995; 

Nilsson, 1999 & 2001) som beskriver IT-relaterade förändringar på tre nivåer i 

företaget:  

 

� affärsnivån (strategisk utveckling) 

� verksamhetsnivån (verksamhetsutveckling)  

� systemnivån (systemutveckling) 

 

3.3 Kontext 

I denna studie används kontextdimensionen för att kartlägga vilka förhållanden i 

kontexten som kan förklara varför ett företag väljer att adoptera elektronisk 

handel. Med kontext anses i studien den omgivning eller det sammanhang i vilket 

adoptionen av en e-handelsinnovation sker, vilket är i linje med Pettigrews (1985a) 

tolkning av kontexten som en specifik förändrings kontext. Kontextdimensionen 

svarar på varför en förändring initieras och vilka som är intressenter (”stake-

holders”), dvs. vilka individer och grupper som påverkar eller påverkas av 

förändringen, (Smithson & Hirschheim, 1998) men kontexten kan även betraktas 
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som de krafter som verkar för kontinuitet i situationen (Symons, 1990). 

Förändringar kan initieras antingen som en reaktion på interna eller externa 

påtryckningar för förändring eller som ett sätt att förekomma framtida krav 

(Dawson, 1994).  

 

Till kontexten räknas den aktuella förändringens nuvarande externa och interna 

omgivningar men även tidigare förhållanden i dessa omgivningar samt planer för, 

och förväntningar på, andra förändringar (Dawson, 1994). Den historiska bak-

grunden är viktig eftersom bland annat organisationens tidigare IT-utveckling 

skapar möjligheter och begränsningar som påverkar det aktuella projektet 

(Symons, 1990).  

 

Farbey et al. (1993:82, min översättning), som studerat utvärderingar av 

informationssystem, menar att en kartläggning av kontexten är grundläggande för 

att förstå ”vad som verkligen händer”. Enligt Farbey et al. ”smygs många system 

in bakvägen”. Jag tolkar detta som att Farbey et al. menar att egenskaper hos det 

aktuella systemet och resultatet av en eventuell utvärdering spelar mindre roll. Det 

är ändå förhållanden i kontexten som avgör om ett informationssystem adopteras, 

hur detta sker och varför.  

 

Pettigrew (1987) delar in en förändrings kontext i yttre respektive inre kontext. Till 

den yttre kontexten hör sociala, ekonomiska och politiska förhållanden i företagets 

omgivning samt den konkurrenssituation som råder. Den inre kontexten utgörs 

enligt Pettigrew bland annat av företagets struktur, kultur och normer samt makt- 

och konfliktförhållanden i företaget. Kontexten refererar även till organisationens 

historia, dess affärsidé och mål samt dess infrastruktur och sociala struktur 

(Avgerou, 1995). Även intressenter hör till kontexten (Serafeimidis & Smithson, 

2000). Jag har valt att dela in berörda personer, grupper och organisationer i två 

kategorier i denna studie. Personer, grupper och organisationer som påverkar eller 

påverkas av adoptionen men som saknar formella befogenheter att aktivt delta i 

olika aktiviteter under adoptionsprocessen benämner jag som intressenter. Dessa 

betraktas som en del av kontexten och beskrivs i kapitel 5 medan kapitel 6 redo-

gör för aktörerna, dvs. de personer, grupper och organisationer som aktivt deltar i 

adoptionsprocessen.  

 

Elektronisk handel används i relationen mellan kund och leverantör. Utan båda 

parters acceptans är det omöjligt att använda elektronisk handel. Flera forskare 

betonar också vikten av att studera den affärsrelation som elektronisk handel 

används i (se t.ex. Fredriksson, 2000b; Kurnia & Johnston, 2000). Jag har därför 
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valt att lyfta fram de studerade företagens kundrelationer genom att dela in den 

yttre kontexten i Pettigrews (1985a) modell i yttre respektive interorganisatorisk 

kontext tillsammans med inre kontext. Den interorganisatoriska kontexten 

innefattar leverantörsföretagets relation och interaktion med sina kunder medan 

den yttre kontexten behandlar övriga ”icke-interna” förhållanden. I kapitel 5 

utformas en analysmodell över kontexten. Analysmodellen utgör en anpassning av 

den s.k. Interaktionsmodellen (Håkansson, 1982) som beskriver interaktionen 

mellan ett köpande och ett säljande företag. I modellen studeras tre kontexter: 

 

� Den yttre kontexten – de förhållanden som omger och påverkar leveran-

törsföretaget och dess affärsrelationer med kundföretagen. 

� Den interorganisatoriska kontexten – affärsrelationerna med kund-

företagen och de förhållande som förknippas med dessa. 

� Den inre kontexten – förehållanden i det egna företaget. 

 

Kapitel 5 behandlar således kontexten och den andra forskningsfrågan: Vilka 

kontextuella förhållanden förklarar varför små och medelstora företag adopterar elektronisk 

handel? 

 

3.4 Process  

Processdimensionen refererar till handlingar, reaktioner och interaktioner som 

utförs av aktörer som försöker omvandla företaget från det nuvarande läget till ett 

framtida läge (Pettigrew, 1987). Förändringsdimensionen ger därmed svar på hur 

och när förändringen genomförs (Smithson & Hirschheim, 1998).  

 

I denna studie representerar processdimensionen de handlingar som äger rum från 

det att behov som leder till att beslutsfattarna överväger att adoptera en e-

handelsinnovation har uppstått och uppmärksammats till dess att företaget fattar 

beslut om att avsätta resurser för att anskaffa, införa och använda e-handels-

innovationen. Adoptionsprocessen är med andra ord en beslutsprocess. Den 

analysmodell som utformas i kapitel 6 utgår därför från Mintzberg et als (1976) 

modell över strategiska beslutsprocesser. Beslutsprocessen delas in följande faser 

(Mintzberg et al., 1976): 

 

� Identifikationsfas – i vilken ett problem, en kris eller en möjlighet 

identifieras och definieras. 

� Utvecklingsfas – i vilken en lösning utformas genom att företaget söker 

efter färdiga lösningar eller utvecklar egna. 
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� Selektionsfas – i vilken utvärdering/val genomförs och lösningsalternativ 

sållas bort. 

 

Beslutsprocessen består i denna studie, förutom av handlingar, reaktioner och 

interaktioner, även av aktörer som utför och tolkar dessa utifrån sina målsättningar 

och sin uppfattning om kontexten (jfr Goldkuhl & Röstlinger, 1988; Junghagen, 

1998). Samtliga nämnda faser och de handlingar som dessa innefattar behöver inte 

förekomma i en specifik beslutsprocess. Vidare kan ordningsföljden och antalet 

iterationer mellan faserna variera (Mintzberg et al., 1976). Dessa och andra 

egenskaper hos processdimensionen beskrivs i kapitel 6. Den forskningsfråga som 

kapitlet behandlar är: Hur går små och medelstora företag tillväga i sina adoptionsprocesser 

för elektronisk handel och vad kännetecknar dessa processer? 

 

3.5  Samspel mellan innehåll, kontext och process 

Förutom att fokusera på respektive förändringsdimension är även helheten och 

relationerna mellan dimensionerna centrala (Dawson, 1994). Vid enskilda adop-

tionstillfällen utgörs relationerna av den interaktion eller det samspel som sker 

mellan en innovation och de förändringar denna innebär (innehåll), den kontext 

som innovationen adopteras i och de handlingar (process) som leder fram till 

beslut om att adoptera. Ett mönster i förändringsdimensionernas samspel som 

identifieras i studien är att kontexten ger förutsättningar för adoptionsprocessen 

och den efterföljande användningen vilka i sin tur leder till vissa förändringar och 

effekter på olika nivåer i företaget (innehåll) (jfr Orlikowski, 1993).  

 

Denna studie fokuserar emellertid på adoptionen och i behandlingen av 

förändringsdimensionernas samspel placeras därför tyngdpunkten på samspelet 

under adoptionsprocessen och inte under den efterföljande användningen. För att 

ytterligare minska komplexiteten avgränsas studien till förändringsdimensionernas 

samspel under identifikationsfasen av adoptionsprocessen. Först studeras vilka 

mönster som förekommer i förändringsdimensionernas samspel specifikt vid 

adoptionen av elektronisk handel i små och medelstora företag. Detta innebär 

studier av samspelet mellan a) enskilda kontextuella förhållanden eller en upp-

sättning av vissa kontextuella förhållanden (kontext) och b) valt tillvägagångssätt 

under adoptionsprocessen samt c) de innovationer som adopteras (innehåll) och 

de förändringar som dessa uppfattas leda till. Med hjälp av tidigare studier 

identifieras relationer mellan kontext, process och innehåll som möjliggör att olika 

kategorier urskiljs vid adoptionen av elektronisk handel. Jag har valt att presentera 

dessa tentativa mönster mellan innehållsmässiga, kontextuella och processuella 
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förhållanden i vad jag kallar en typologi över adoptionssituationer. Denna del av 

resonemanget bygger i stor utsträckning på Junghagen (1998) och Engsbo et al. 

(2001). Därefter behandlas de generella förhållanden som styr samspelet mellan 

förändringsdimensionerna. Samspelet betraktas då i termer av hur behov uppstår i 

kontexten som initierar adoptionsprocessen vilken i sin tur påverkar hur innehållet 

i e-handelsinnovationen, i form av de förändringar på olika nivåer i företaget, 

uppfattas. I slutet av kapitel 7 presenteras en analysmodell över detta samspel. 

Analysmodellen bygger på de tidigare analysmodellerna över innehåll, kontext 

respektive process. Den fjärde forskningsfrågan som syftar till att undersöka 

samspelet och som behandlas i kapitel 7 lyder: Vilka mönster kan identifieras i 

samspelet mellan innehåll, kontext och process vid adoptionen av elektronisk handel i små och 

medelstora företag?  

 

3.6 Studiens tillämpning av det kontextuella ramverket 

I föreliggande studie används det kontextuella ramverket som den övergripande 

struktur efter vilken tidigare forskning (”teori”) och empiri samlas in, struktureras 

och analyseras. I linje med den kontextuella ansatsen strävar jag i denna studie 

efter en holistisk syn på forskningsområdet och att utforma ett konceptuellt ram-

verk som stödjer analyser på olika (vertikala) förändringsnivåer. Det sistnämnda 

innebär att analysmodellerna över innehåll, kontext och process är indelade i olika 

analysnivåer. Det konceptuella ramverket går också att använda på olika 

abstraktionsnivåer. I kapitel 7 (se Figur 7.9) presenteras ramverket på en hög 

abstraktionsnivå medan respektive analysmodell över förändringsdimensionerna 

utgör detaljeringar av ramverket.  

 

Det finns ett antal skillnader mellan Pettigrews (1985a) riktlinjer för hur 

kontextuella studier bör genomföras och det sätt som denna studie genomförts. 

Först och främst användes inte det kontextuella ramverket från studiens allra 

första början. Detta innebär att ramverket haft olika funktioner i den teoretiska 

delen av studien. Först användes ramverket som ett sorteringsverktyg för att 

strukturera de tidigare studier som jag redan identifierat inom problemområdet. 

Därefter utgjorde det kontextuella ramverket ett stöd för att söka efter och samla 

in ytterligare litteratur.  

 

I de empiriska studierna är skillnaderna mellan Pettigrews (1985a) riktlinjer för den 

kontextuella ansatsen och min tillämpning än tydligare. Den kontextuella ansatsen 

kräver, korrekt tillämpad, en långvarig och omfattande datainsamling. Studierna 

bör vara longitudinella för att förändringar och kontinuitet ska kunna utkristall-
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iseras (Pettigrew, 1985a). Enligt Pettigrew (1985b) behöver kontextuella studier 

undersöka den horisontella utvecklingen i ett företag, dvs. utvecklingen över tiden. 

Pettigrew (1985a) betonar därför vikten av att studera hela tidsperioder av föränd-

ringar och inte enskilda förändringar. Föreliggande studie undersöker endast i 

begränsad form den horisontella utvecklingen eftersom fallföretagens framtids-

planer behandlas översiktligt och historiken studeras retrospektivt. Inom tids-

ramen för doktorandstudierna är det svårt att kunna genomföra longitudinella 

studier. 

 

Vidare menar Pettigrew (1987) att kontextuella studier bör använda teorier som 

möjliggör analyser av intressenternas målsättningar och maktrelationer vilket inte 

skett i särskilt stor utsträckning i denna studie. Jag fokuserar också på en enskild 

förändring i företaget, adoptionen av elektronisk handel, och inte på strategiska 

förändringsprocesser generellt sett även om företagens långsiktiga utveckling av 

elektronisk handel beaktas. Den kanske viktigaste skillnaden mellan Pettigrews 

(1985a) användning av det kontextuella ramverket och användningen i denna 

studie är behandlingen av helhet kontra delar (förändringsdimensioner). Pettigrew 

(1985a) diskuterar dessa samtidigt. Jag väljer att tydligare lyfta fram de enskilda 

förändringsdimensionerna genom att behandla dem en i taget. Syftet med detta är 

att tydligare uppmärksamma olika delaspekter av samspelet mellan innehåll, 

kontext och process. Det konceptuella ramverk som utformas i studien kan på så 

sätt också användas även när enbart en av förändringsdimensionerna (t.ex. 

förändringar till följd av elektronisk handel) står i fokus.  

 

Innan jag i kapitel 4-7 redogör för hur Pettigrews (1985a) olika förändrings-

dimensioner och dessas samspel har anpassats till adoption av elektronisk handel 

vidareutvecklas i Figur 3.1 begreppsgrafen från kapitel 1 (Figur 1.5). Det 

kontextuella ramverket representeras i Figur 3.1 av en svagt markerad triangel i 

figurens övre, mittersta del. De tre förändringsdimensionerna innehåll, kontext 

och process är markerade med fetstil. I figuren tydliggörs att adoption äger rum i 

en kontext som kan delas in i yttre, interorganisatorisk och inre kontext. Adoption 

är resultatet av en process som består av faser för identifikation, utveckling och 

selektion. Vidare gäller adoptionen en e-handelsinnovation vilken har ett innehåll. 

Innehållet innebär förändringar på affärs-, verksamhets- och systemnivå. Övriga 

relationer beskrevs i Figur 1.5. 
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Figur 3.1. Vidareutvecklad begreppsgraf över studiens centrala begrepp.  

 

Avhandlingen är i den teoretiska delen, och även i analyskapitlet (kapitel 11), 

strukturerad i enlighet med det kontextuella ramverket. I Figur 3.2 visas var 

studiens forskningsfrågor (se avsnitt 1.3) är placerade i relation till ramverkets 

förändringsdimensioner och i vilka teoretiska kapitel de respektive forsknings-

frågorna behandlas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2. Samband mellan det kontextuella ramverkets förändringsdimensioner, avhand-
lingens teoretiska kapitel och studiens forskningsfrågor.  

Källa: Modifiering av Pettigrew (1987:5). 
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Som framgår av Figur 3.2 ägnas kapitel 4 åt att teoretiskt behandla innehålls-

dimensionen med utgångspunkt från den första forskningsfrågan. I kapitel 5 

behandlas kontextdimensionen och den andra forskningsfrågan. Därefter, i kapitel 

6 behandlas processen med utgångspunkt från den tredje forskningsfrågan. Den 

fjärde forskningsfrågan som berör samspelet mellan innehåll, kontext och process 

behandlas i kapitel 7.  

 

3.7 Sammanfattning av kapitlet 

Det kontextuella ramverket för strategiska förändringar, vilket lanserades av 

Pettigrew (1985a), används som en övergripande struktur i studien. Detta vägval 

baseras på att det kontextuella ramverket med sina tre förändringsdimensioner 

stämmer väl in på de kunskapsbehov som ligger till grund för studien. Det kontex-

tuella ramverket stödjer också en förståelseinriktad ansats eftersom dess delar 

(förändringsdimensioner) ställs i relation till delarnas samspel (helhet).  

 

Innehållsdimensionen i det kontextuella ramverket undersöks i studien med hjälp 

av den s.k. Nivåmodellen (Österle, 1995; Nilsson, 1999 & 2001). I den tolkning 

som görs i studien innefattar innehållsdimensionen innovationen och såväl de 

planerade som de realiserade förändringar som denna leder till. Som stöd för att 

undersöka kontextdimensionen används Interaktionsmodellen av IMP-gruppen 

(Håkansson, 1982). Denna beskriver interaktionen mellan ett köpande och ett 

säljande företag med utgångspunkt från den kontext som interaktionen äger rum i 

och parternas interna förhållanden. För att studera processdimensionen har 

Mintzberg et als (1976) modell över strategiska beslutsprocesser använts. Vidare 

undersöks förändringsdimensionernas samspel dels på en generell nivå, dels med 

utgångspunkt från en typologi över olika adoptionssituationer för elektronisk 

handel i små och medelstora företag. Den sistnämnda bygger i stor utsträckning 

på studier av Engsbo et al. (2001) respektive Junghagen (1998). 
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4  INNEHÅLL  

I föregående kapitel redogjordes för det kontextuella ramverket. I detta kapitel anpassas 

ramverkets innehållsdimension till adoption av elektronisk handel i små och medelstora företag. 

Kapitlet redogör för olika former av elektronisk handel och vad som förändras i företaget till följd 

av användningen av elektronisk handel. Detta sammanfattas i en analysmodell i slutet av 

kapitlet.  

 

4.1 Mot en analysmodell över innehållsdimensionen  

Detta kapitel behandlar studiens första forskningsfråga: Vad innebär adoption av 

elektronisk handel för små och medelstora företag och vad förändras i företaget till följd av 

användningen av elektronisk handel? I Figur 4.1 markeras kapitlets fokus på 

innehållsdimensionen i det kontextuella ramverket. Som framgår av Figur 4.1 

utökas i denna studie kontexten i Pettigrews (1985a) kontextuella ramverk (se 

Figur 1.1) med en interorganisatorisk kontext i enlighet med diskussionen i 

föregående kapitel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1. Kapitlets fokus på innehållsdimensionen i det kontextuella ramverket. 

Källa: Modifiering av Pettigrew (1987:5, min översättning). 
 

Den första delen av forskningsfrågan ovan: ”vad innebär adoptionen” har delvis 

redan behandlats i och med att adoptionsbegreppet diskuterades i avsnitt 1.4.2. I 

detta kapitel fördjupas diskussionen genom att fokus placeras på vad adoptionen 

av elektronisk handel innebär. Syftet är att klargöra vad innehållet i en e-handels-

innovation är, dvs. vad som utgör beståndsdelarna i en e-handelsinnovation i form 

av uppfattade och realiserade förändringar. Forskningsfrågan behandlas först 
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genom att olika former av elektronisk handel beskrivs. Därefter sammanfattas de 

uppfattade och realiserade förändringar som e-handelsinnovationer innebär.  

 

Indelningen i uppfattade respektive realiserade förändringar grundas på Pettigrews 

(1985a) uppfattning om att förändringar är kontinuerliga. Under adoptions-

processen har beslutsfattarna uppfattningar om hur innovationen fungerar och 

vilka effekter den får. Efter adoption och användning har realiserade förändringar 

uppstått, vilka är mer eller mindre överensstämmande med de uppfattningar som 

fanns.  

4.1.1 Tidigare forskning om innehållet i e-handelsinnovationer  

Inom facklitteraturen finns ett stort utbud som med utgångspunkt från 

vetenskaplig forskning beskriver vad olika former av elektronisk handel innebär 

och hur elektronisk handel kan delas in i olika kategorier. Bland andra Turban et 

al.21 (2002) presenterar kategoriseringar av elektronisk handel. Populär-

vetenskapliga beskrivningar av olika former av elektronisk handel innefattar redo-

görelser över såväl strategier, processer och nödvändig teknik (se t.ex. Kosiur, 

1997; Laudon & Traver, 2002). Strategier, processer och teknik för elektronisk 

handel har även berörts i ett stort antal forskningsartiklar och avhandlingar, se 

t.ex. Fredriksson (1992), Laage-Hellman och Gadde (1996) och Tuunainen 

(1999a). 

 

De förändringar som adoption och användning av elektronisk handel resulterar i 

har i tidigare studier undersökts ur ett stort antal perspektiv. Bland dessa kan 

nämnas O’Callaghan (1998) som fokuserade på just förändringar (”change”). 

Vidare studerade bland andra Iacovou et al. (1995) och Christiaanse et al. (2004) 

de effekter (”impact”) som uppstår. Även Carter et al. (2001) och MacDonald och 

Smith (2004) fokuserar på effekter (”effects”). Mycket vanligt är också att studera 

vilka fördelar (”benefits”) som elektronisk handel ger upphov till (Philip & 

Pedersen, 1997; Jones & Beatty, 1998; Poon, 2002; Stockdale & Standing, 2004; 

Subramani, 2004). 

4.1.2 Valet av referensmodell för innehållsdimensionen 

Enligt Pettigrew (1985a) behandlar innehållsdimensionen det som förändras 

genom att en ny strategi anammas. I denna studie, som fokuseras på elektronisk 

handel, innebär innehållsdimensionen därför ”det som förändras till följd av 

adoption och användning av elektronisk handel”. En utgångspunkt för resone-

manget i kapitlet är att innehållsdimensionen i denna studie innefattar såväl de 
                                                
21 Turban et al. (2002) grundar sin populärvetenskapliga bok på vetenskaplig forskning.  
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förändringar som beslutsfattarna under adoptionsprocessen uppfattar att 

innovationen innebär som de förändringar som sedan realiseras. Dessa behöver 

inte nödvändigtvis överensstämma. Innehållet är därmed de förändringar för-

knippade med e-handelsinnovationen som beslutsfattarna identifierar, utvecklar 

och utvärderar/väljer under adoptionsprocessen men innehållet är också de för-

ändringar som uppstått på olika nivåer i företaget vid en senare tidpunkt.  

 

En analysmodell över innehållsdimensionen bör därför vara generell nog att 

kunna studera såväl innovationens uppfattade och planerade förändringar som de 

effekter och konsekvenser som uppstår efter adoption och användning. För att 

stödja studiens förståelseinriktade ansats och analyser på olika vertikala nivåer 

(Pettigrews, 1985a) behöver analysmodellen också vara indelad i nivåer/delar. En 

analysmodell som motsvarar dessa önskemål och som behandlar IT-relaterade 

förändringar är den s.k. Nivåmodellen, se Figur 4.2 (Österle, 1995; Nilsson, 1999 

& 2001).  

 

Nivåmodellen har, i likhet med Pettigrew (1985a), ett kontextbaserat synsätt 

eftersom utvecklingen av nya informationssystem ställs i relation till verksamhets-

utveckling och affärsutveckling. Fleisch och Österle (2000) har använt Nivå-

modellen vid studier av ”affärsnätverkande” (”business networking”) vilket 

definieras som ”[…] the management of IT enabled relationships between internal 

and external business partners” (Alt et al., 2000:2). Elektronisk handel är enligt 

Österle (2000) den mest kända formen av affärsnätverkande. Vidare gör Walsham 

(1993) i sina studier av informationssystem en tillämpning av Pettigrews innehålls-

dimension vilken i stor utsträckning motsvarar Nivåmodellen. Sammantaget 

bedömer jag med utgångspunkt från detta resonemang att Nivåmodellen är en 

lämplig utgångspunkt för studiens analysmodell över innehållsdimensionen. Min 

analysmodell av adoptionens innehåll kommer därmed att utgå från Nivå-

modellens struktur.  

4.1.3 Nivåmodellen 

Nivåmodellen visar hur en samverkan av förändringar mellan olika nivåer i före-

taget äger rum, eller bör äga rum, i anslutning till att nya informationssystem 

införs. Nivåmodellen, som är välkänd inom informatikområdet, har beskrivits i 

olika vetenskapliga sammanhang av bland annat Österle (1995) och Nilsson (1999 

& 2001). Modellen delar in utvecklingen av ett företag i olika utvecklingsnivåer. 

Dessa nivåer är den strategiska nivån, eller affärsnivån i företaget, där strategisk 

utveckling bedrivs. På verksamhetsnivån, vilken fokuserar på den operativa verk-

samheten, äger verksamhetsutveckling rum. Verksamhetsnivån bildar en förmedlande 
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länk mellan de andra två (Nilsson, 2001). Vidare behöver strategier och operativ 

verksamhet stöd av IS/IT. På systemnivån i företaget genomförs systemutveckling i 

form av nya eller förändrade informationssystem inklusive ny eller förändrad 

informationsteknik. Pilarna i Figur 4.2 syftar till att uppmärksamma att utveckling 

på en nivå i företaget får, eller bör få, följder på de andra nivåerna. Enligt Nilsson 

(2001) bör utvecklingen helst ske parallellt på de olika förändringsnivåerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2. Nivåmodellen och dess olika utvecklingsnivåer. 

Källa: Nilsson (1999:219, min översättning). 

 

Nivåmodellen används för att ge stöd för en mer helhetsmässig syn på 

utvecklingen av organisationer. Jag menar att modellen också kan ses mot bak-

grund till den generella kritik som framförts mot att informationsteknik många 

gånger inte leder till de positiva effekter som förväntats. Bland andra Benjamin 

och Levinson (1993) hävdade att enbart införandet av ett nytt informationssystem 

inte leder till ökad produktivitet. Om de uppställda målen ska nås måste även 

organisationen och processerna förändras. Benjamin och Levinson menar att de 

förändringar som ny informationsteknik medför ställer krav på att företags-

ledningen förmår att hantera integrationen mellan teknik, affärsprocesser och 

organisation. Detta stöds av Nilsson (2001) som menar att adoption av 

innovationer påverkar samtliga nivåer i företaget i större eller mindre omfattning. 

Nivåmodellen utgör därmed ett försök att placera systemutveckling i en vidare 

kontext än tidigare.  

 

Nivåmodellen förutsätter att IT-relaterad utveckling kan betraktas som bestående 

av förändringar på olika nivåer i företaget. I kapitel 1 hävdade jag att elektronisk 

handel ofta är både en produkt- och en processinnovation. Adoptionen av 

elektronisk handel utgör en produktinnovation eftersom IT-system ofta behöver 

nyanskaffas eller förändras men adoptionen utgör även en processinnovation 

eftersom ett IT-system inte har något egenvärde utan används för att förändra 
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affärsprocesser. Detta kan jämföras med Nivåmodellen, där produktinnovationen 

motsvarar förändringar på systemnivån och processinnovationen förändringar på 

verksamhetsnivån. Jag menar att e-handelsinnovationer också har en affärsnivå 

som beskriver de affärsmässiga mål som tillskrivs innovationen och vilken typ av 

värde innovationen är tänkt att skapa och skapar (jfr Amit & Zott, 2001). Oavsett 

om adoptionen äger rum på grund av externa parters påtryckningar eller på det 

egna företagets initiativ finns en målsättning hos respektive företag med 

adoptionen. Denna kan betraktas som innovationens affärsnivå (strategiska nivå).  

 

I likhet med de IT-relaterade förändringar som Nivåmodellen används för att 

studera behöver inte en e-handelsinnovation uppfattas innebära eller resultera i 

förändringar på samtliga nivåer. Adoptionen av rutinmässiga administrativa 

transaktioner som fakturering uppfattas möjligen inte ha något affärsmässigt värde 

för den leverantör som själv uppnår få fördelar av dess användning. I de fall 

leverantören loggar in på kundernas elektroniska marknadsplatser krävs ofta inga 

nya IT-system vilket innebär att denna innovation inte innehåller någon system-

nivå. I nästa avsnitt diskuteras hur anpassningen av Nivåmodellen har genomförts. 

4.1.4 Anpassning av Nivåmodellen 

Nivåmodellen, så som den presenteras av Österle (1995) och Nilsson (1999 & 

2001), har en förhållandevis hög abstraktionsnivå. Författarna går inte närmare in 

på vad som innefattas i affärsutveckling, verksamhetsutveckling och systemutveck-

ling, möjligen på grund av att samtliga dessa utvecklingsområden redan är rikt 

belysta i annan litteratur. För att modellen ska fungera som stöd för insamling, 

tolkning och analys av empirin bedömer jag att modellens nivåer behöver kon-

kretiseras med förhållanden som tydliggör vad affärsutveckling, verksamhets-

utveckling och systemutveckling innebär vid adoptionen av elektronisk handel. 

Nivåmodellen har därför i flera steg anpassats till adoption och användning av 

elektronisk handel. Detta har skett genom att Nivåmodellen har definierats i form 

av de analysförhållanden som kännetecknar olika nivåer. Efter att olika analys-

förhållanden har identifierats har litteratur som behandlar hur adoption och 

användning av elektronisk handel påverkar dessa analysförhållanden använts för 

att anpassa modellen till det studerade området. Verksamhetsnivån befanns 

exempelvis innehålla verksamhetsprocesser och arbetsuppgifter (Nilsson, 2001) 

och anpassningen av denna del av modellen innebar därför att jag sökte efter 

litteratur som beskriver hur användningen av elektronisk handel påverkar verk-

samhetsprocesser och arbetsuppgifter. De förändringar som uppstår till följd av 

adoptionen av elektronisk handel har därmed betraktats som en IT-relaterad 

förändring som påverkar flera nivåer i företaget.  
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Skilda former av elektronisk handel medför olika förändringar, effekter och för-

delar. I följande avsnitt redogörs därför först för olika former av elektronisk 

handel och vad dessa innebär. Därefter diskuteras de förändringar som olika 

former av elektronisk handel uppfattas leda till och leder till med Nivåmodellen 

som utgångspunkt. För att den i studien utformade analysmodellen ska vara möjlig 

att tillämpa på olika former av elektronisk handel förs diskussionen på en generell 

nivå vilket innebär att förändringar från olika former av elektronisk handel förs 

samman. Denna diskussion om förändringar på olika nivåer i företaget ligger till 

grund för den analysmodell över innehållsdimensionen som presenteras i slutet av 

detta kapitel. 

 

4.2 Olika former av elektronisk handel 

I detta avsnitt redogörs för olika former av elektronisk handel. Tillvägagångssätt 

och innehåll i de olika systemen diskuteras tillsammans med för- och nackdelar. 

 

Turban et al. (2002) delar in handel mellan företag med fysiska produkter i före-

tagscentrerade system respektive marknadsplatser för flera köpare och säljare. De 

förstnämnda innebär antingen att ett köpande företag upprättar ett informations-

system för handel med sina leverantörer, s.k. många-till-en system (M:1), eller att 

ett säljande företag upprättar ett informationssystem för handel med sina kunder 

s.k. en-till-många system (1:M). De marknadsplatser som Turban et al. (2002) 

nämner innebär att många säljare kan handla med många köpare, s.k. många-till-

många system (M:M). I föreliggande studie står de företagscentrerade lösningarna i 

centrum. Dessa delas in i (Turban et al., 2002):  

 

� försäljningsorienterade e-handelssystem (”sell-side ”)  

� inköpsorienterade e-handelssystem (”buy-side”)  

 

Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa består i vem som kontrollerar systemet: 

köparen eller säljaren (Awad, 2002). De inköpsorienterade e-handelssystemen 

drivs av ett kundföretag som önskar effektivisera sina inköp medan de 

försäljningsorienterade e-handelssystemen drivs av ett leverantörsföretag som vill 

underlätta sin försäljning av varor och tjänster. Indelningen i inköpsorienterade 

respektive försäljningsorienterade system är troligtvis svår att tillämpa på alla 

former av elektronisk handel eftersom vissa system är frukten av ett gemensamt 

samarbete (se t.ex. Fredriksson & Vilgon, 1996) som ska gynna båda parter i 

någorlunda lika bemärkelse.  
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En annan vanlig indelning av system för elektronisk handel mellan företag består i 

att skilja mellan interorganisatoriska informationssystem och elektroniska marknadsplatser 

(Senn, 1996; Easton & Araujo, 2003). Medan elektroniska marknadsplatser är en 

beteckning på handel via publika nätverk som Internet, används inter-

organisatoriska informationssystem som benämning på elektroniska affärs-

transaktioner som kan genomföras såväl via Internet som via privata tele-

kommunikationsnätverk. I senare års litteratur om elektronisk handel förutsätts 

elektroniska affärstransaktioner ofta ske via Internet (Chan et al., 2001; Awad, 

2002; Turban et al., 2002). Elektronisk handel via andra kommunikationsnätverk 

spelar dock fortfarande en viktig roll i många företag och kommer därför att 

behandlas i studien. Även i IT-kommissionens rapport (2000) räknas dessa 

varianter in i begreppet elektronisk handel.  

 

En förutsättning för alla former av elektronisk handel är, eftersom digital 

affärsinformation utbyts, att det finns ett datoriserat informationssystem som 

samlar in, bearbetar, lagrar, överför och presenterar affärsinformation som gäller 

försäljning och inköp. Vilken typ av informationsteknik som krävs varierar mellan 

olika former av elektronisk handel (se t.ex. Tagliavini et al., 2001).  

 

I följande två delavsnitt diskuteras begreppen interorganisatoriska informations-

system och elektroniska marknadsplatser mer utförligt. Därefter tillämpas Turban 

et als (2002) indelning i inköpsorienterade respektive försäljningsorienterade e-

handelssystem för att beskriva hur interorganisatoriska informationssystem 

respektive elektroniska marknadsplatser kan användas för företags försäljning och 

inköp av varor och tjänster.  

4.2.1 Interorganisatoriska informationssystem (IOS) 

Kumar och Dissel (1996:286, min översättning) definierar interorganisatoriska 

informationssystem som ”[…] tekniker utformade och implementerade för att upprätthålla 

relationer mellan partners i en sammanslutning”. Det främsta syftet med inter-

organisatoriska informationssystem är enligt Turban et el. (2002) att effektivisera 

transaktioner som överföring av order, faktura och betalningar genom att använda 

EDI/Internet eller extranet. Johnston och Vitale (1988:154) menar att de 

grundläggande egenskaperna hos interorganisatoriska informationssystem (IOS) är 

såväl tekniska som organisatoriska: 

An IOS is built around information technology, i.e., around computer 
and communications technology that facilitates the creation, storage, 
transformation, and transmission of information. An IOS differs from 
an internal, distributed information system by allowing information to 
be sent across organizational boundaries. Access to stored data and 
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applications programs is shared, sometimes to varying degrees, by 
participants in an IOS.  

Meier och Sprague (1991) menar att även förhandlingar och gemensam produkt-

utveckling är viktiga inslag i de interorganisatoriska informationssystemen. De 

använder termer som ”gemensamt problemlösande” och ”strategiska allianser” 

och betraktar därmed interorganisatoriska informationssystem som ett medel för 

att stödja alla typer av interorganisatoriska aktiviteter.  

 

Turban och King (2003) menar däremot att inga förhandlingar sker i de 

interorganisatoriska informationssystemen, enbart verkställande av på förhand 

överenskomna transaktioner. En tolkning av denna åtskillnad av begreppets inne-

börd är att de båda källorna har skilda uppfattningar om vad systemen innefattar. 

En möjlig förklaring är att Meier och Sprague (1991) även innefattar de delar av 

informationssystem som inte är datorstödda medan Turban och King (2003) 

enbart innefattar det datorstödda systemet. Jag väljer att fortsättningsvis, i enlighet 

med bland andra Turban och King, använda begreppet interorganisatoriska 

informationssystem som en beteckning för den del av informationssystemen som 

är datorstödda.  

 

När förhandlingar inte kan genomföras i interorganisatoriska informationssystem 

kräver detta att relationerna är definierade på förhand. Det omöjliggör spontan 

handel och företagen måste i förväg komma överens om vad som ska utbytas, i 

vilken form och hur (Senn, 1996). Detta dokumenteras i gemensamma riktlinjer 

eller avtal. Interorganisatoriska informationssystem används således för att upp-

rätthålla existerande relationer (Kumar & Dissel, 1996) och genomföra rutinartade 

transaktioner (Turban & King, 2003). De fysiska produkter som utbyts mellan 

företagen kan delas in i material som används i det ena företagets produktion eller 

kärnverksamhet, s.k. direktmaterial, eller material som används för underhåll, 

reparationer eller kontorsmaterial, s.k. indirekt material (Turban & King, 2003). 

Enligt Fredriksson och Vilgon (1996) har interorganisatoriska informationssystem 

främst använts för handel med direktmaterial. Köparen fattar ett beslut om 

återkommande inköp efter förhandlingar med säljaren. Dessa beslut är ofta ett 

uttryck för köparens långsiktiga, strategiska perspektiv (Turban & King, 2003). 

Turban et al. (2002) menar att lägsta möjliga pris är ett centralt kriterium vid inköp 

av indirekt material. Denna strategi är inte lämplig vid inköp av direktmaterial vars 

kvalitet och leveranssäkerhet är kritiskt för företaget. Istället krävs nära samarbete 

och integrerade system (Turban et al, 2002) för att korta ledtider och rationalisera 

inköps- och säljprocesser (Post & Telestyrelsen, 2001). 
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Till de fördelar som interorganisatoriska informationssystem kan resultera i hör att 

värdekedjan som helhet trimmas vilket skapar möjligheter till snabbare leveranser, 

lägre transaktionskostnader och tydligare mönster över efterfrågan och utbud 

(Cavaye, 1995). Systemet möjliggör också starkare relationer mellan parterna vilket 

för leverantören kan innebära en fördelaktig ställning gentemot konkurrenter 

(ibid.). 

 

Eftersom interorganisatoriska informationssystem kräver att parterna först träffar 

avtal (Senn, 1996) och därmed är utformade för återkommande inköp (Turban & 

King, 2003) passar dessa system mindre bra för a) spontana inköp, b) kunder som 

inte har ett frekvent utbyte med leverantören och c) för produkter av ’sällan-köps’ 

karaktär. Cavaye (1995) påpekar också att interorganisatoriska informationssystem 

i praktiken ofta innebär att företag måste anpassa sina informationssystem för 

varje handelspart.  

4.2.2 Elektroniska marknadsplatser 

Chaffey (2002:272, min översättning) definierar marknadsplatser för handel mellan 

företag som “virtuella platser med anordningar som möjliggör handel mellan 

köpare och säljare”. Via marknadsplatserna kan parterna förhandla, lämna bud 

och enas om en order som slutförs antingen över Internet eller via andra media 

(Turban et al., 2002). I begreppet ’andra media’ ryms såväl andra former av 

elektronisk handel som traditionella försäljningskanaler. Gemensamt för 

elektroniska marknadsplatser är att de använder publika nätverk som Internet och 

att det är den part som kontrollerar systemet som bestämmer vilka transaktioner 

som systemet stödjer (Senn, 1996).  

 

Enligt Post & Telestyrelsen (2001) används marknadsplatser huvudsakligen för 

kortvarigare eller ytligare relationer. Senn (1996) menar dock att förutom att de 

elektroniska marknadsplatserna kan användas för transaktioner av engångs-

karaktär, används de även för att sluta avtal om inköp under en angiven 

tidsperiod. Det finns därmed en gråzon i indelningen av system som 

interorganisatoriska informationssystem eller elektroniska marknadsplatser. Medan 

interorganisatoriska informationssystem enbart används mellan organisationer kan 

elektroniska marknadsplatser användas även för konsumenthandel (Turban et al., 

2002). Jelassi och Enders (2005) delar in de elektroniska marknadsplatserna för 

handel mellan företag i tre kategorier: publika, konsortier och privata. Till de 

publika hör marknadsplatser där vem som helst har tillgång. I konsortierna går 

flera företag inom samma bransch samman för att underlätta sina inköp och 

bjuder in lämpliga leverantörer till marknadsplatsen medan de privata marknads-
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platserna innebär att ett enskilt företag öppnar en marknadsplats för sina leve-

rantörer eller kunder.  

 

Till fördelarna med elektroniska marknadsplatser hör att överenskommelserna inte 

behöver definieras på förhand (Senn, 1996) eller förutsätta tidigare affärsrelationer 

(Turban & King, 2003). Detta möjliggör spontan handel och att kunden kan välja 

den leverantör som har förmånligast villkor vid enskilda tillfällen. Till fördelarna 

hör också att de elektroniska marknadsplatserna matchar köpare och säljare, 

underlättar utbytet av information, varor, tjänster och betalningar mellan dessa 

samt erbjuder en fast infrastruktur för affärsutbytet (Turban et al., 2000).  

 

En nackdel med användningen av elektroniska marknadsplatser är att 

bandbredden i vissa fall är otillräcklig (Turban et al., 2000) vilket sätter gränser för 

vad som kan överföras. Ljudinspelningar och video är exempel på information 

som kräver en viss bandbredd, stora datavolymer likaså. I Sverige har en om-

fattande bredbandsutbyggnad skett men fortfarande finns områden som inte har 

bredband vilket även gäller de flesta andra länder. Den geografiska utökning av 

marknaden som elektroniska marknadsplatser medför innebär också fler kon-

kurrenter för leverantörsföretagen och en ökad priskonkurrens (Jelassi & Enders, 

2005).  

 

I följande avsnitt sammanförs indelningen av elektronisk handel i form av 

inköpsorienterade respektive försäljningsorienterade system med indelningen i 

interorganisatoriska informationssystem och elektroniska marknadsplatser. I nästa 

avsnitt sker först en kort introduktion av begreppen inköpsorienterade e-handels-

system. 

 

4.3 Inköpsorienterade e-handelssystem  

Inköpsorienterade e-handelssystem innebär att systemet har initierats för att stödja 

den köpande partens upphandling av varor och tjänster. I allmänhet är det stora 

företag och organisationer med omfattande inköp som utvecklar dessa system 

(Timmers, 1999). I de inköpsorienterade systemen ansvarar kunden för utveckling 

och drift av systemet. Det innebär att kunden även bestämmer vilka leverantörer 

som ska ”bjudas in” att delta i systemet (Turban & King, 2003).  

 

Tidigare studier indikerar att små och medelstora företag i första hand använder 

elektronisk handel som ett verktyg för att marknadsföra och sälja sina varor och 

tjänster (Fredholm, 1996; Teo & Ranganathan, 2004), dvs. i sin försäljningsfunk-
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tion. Utgångspunkten för diskussionen i detta avsnitt är därmed att de små och 

medelstora företagen befinner sig på leverantörssidan av de inköpsorienterade e-

handelssystemen, de deltar med andra ord i system som kontrolleras av kund-

företaget. Återigen kan systemen delas in i interorganisatoriska informations-

system, vilka används för långvariga relationer och frekventa inköp från avtals-

leverantörer, samt elektroniska marknadsplatser som används för kundföretagens 

mindre frekventa inköp. 

4.3.1 Inköpsorienterade interorganisatoriska informationssystem  

Inköpsorienterade e-handelssystem används således för kundföretagets inköp från 

avtalsleverantörer. Ofta gäller dessa inköp direktmaterial som tidigare har 

påpekats. Fredholm (2000) skiljer mellan två former av avtalsbaserad handel: 

webblösningar med koppling till den ena partens affärssystem och EDI (Electro-

nic Data Interchange). EDI används framförallt för repetitiva transaktioner 

(Turban et al., 2000) och långvariga relationer (Fredholm, 2000).  

 

Interorganisatoriska informationssystem via webben 

Fredholm (2000) hävdar att webblösningar används när parterna inte har 

tillräckligt stort utbyte för att använda EDI. Utbytet sker istället t.ex. genom att 

den ena parten, i det här fallet leverantören manuellt registrerar information via 

den andra partens webbplats. Jag tolkar Fredholm som att han med stort utbyte 

avser transaktionsvolymer och/eller hur frekvent utbytet är. Jag menar emellertid 

att även andra parametrar som kostnad, kunskaper och kundernas beredskap för 

olika former av elektronisk handel påverkar valet av vilken form av elektronisk 

handel som används. Gränsen mellan webbaserade interorganisatoriska informa-

tionssystem och elektroniska marknadsplatser är i vissa fall svår att definiera men 

en viktig skillnad består i att de förstnämnda systemen bygger på att de 

användande parterna har avtal med varandra. 

 

I webbaserade interorganisatoriska informationssystem kan leverantören exempel-

vis skapa och uppdatera någon form av elektronisk produktkatalog som köparen 

har tillgång till via sitt inköpssystem (Turban et al., 2002). Systemet kan sedan vara 

konfigurerat så att köparen direkt i systemet kan genomföra sina inköp medan 

säljaren tar emot beställningen t.ex. i form av ett e-postmeddelande. Denna form 

av elektronisk handel innebär manuellt arbete för en av parterna. Till de fördelar 

som det köpande företaget kan uppnå hör sänkta inköpskostnader, förbättrade 

informationsflöden, bättre kontroll och styrning av inköp gentemot avtal och 

budget, sänkta administrationskostnader samt tillgång till nya, bättre leverantörer 

(Turban et al., 2002). Dessa inköpssystem medför också att det blir enklare för 
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kundföretaget att jämföra priser och villkor mellan olika leverantörer än när före-

taget ska leta runt bland olika leverantörernas webbsidor. För användarna är det 

även en fördel att kunna få informationen presenterad på samma sätt oavsett 

leverantör (Fredholm, 2000). För leverantören däremot, är det ofta svårt att kunna 

integrera systemet med sina administrativa IT-system.  

 

EDI 

I de mer avancerade lösningarna för inköpsorienterade e-handelssystem sker 

kommunikationen direkt mellan företagens datorsystem. Den metod som möjlig-

gör detta kallas för EDI eller traditionell EDI när kommunikationen sker via 

andra nätverk än Internet. Det finns en betydande begreppsförvirring kring EDI. 

Fredholm (2000) anger ett antal kriterier som måste vara uppfyllda för att de 

elektroniska affärstransaktionerna ska kunna kallas för EDI. För det första ska 

kommunikationen ske direkt mellan skilda interna eller externa informations-

system, utan mellanliggande manuell behandling. Vidare är dataformatet standar-

diserat och endast strukturerad information utbyts. De mottagna meddelandena 

ska kunna användas direkt i det mottagande systemet, utan manuella bearbetningar 

eller registreringar. Kommunikationen ska också vara oberoende av skillnader i 

parternas interna tekniska system, tid och kommunikationsmetod. Utbytet av 

affärstransaktionerna regleras alltid i avtal. Vidare krävs en hög tillförlitlighet och 

säkerhet (Fredholm, 2000). Enligt Laage-Hellman och Gadde (1996) består en 

EDI-lösning av ett antal komponenter, se Figur 4.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.3. Komponenterna i en EDI-lösning mellan två företag. 

Källa: Laage-Hellman och Gadde (1996:222, min översättning). 

 

Figur 4.3 placerar EDI-systemet i sitt verksamhetsmässiga sammanhang. Mellan 

företagens verksamhetsfunktioner, exempelvis kundföretagets inköpsfunktion och 

leverantörens försäljningsfunktion, äger en affärsprocess rum. Affärsprocesser 
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genomförs med hjälp av affärstransaktioner, t.ex. order och orderbekräftelse, 

mellan företagens administrativa IT-system. EDI-systemen används för att 

konvertera affärstransaktionerna till och från det format som vardera partens 

administrativa system förmår att hantera utan manuell omregistrering av data. Till 

sist packas, adresseras och initieras den elektroniska filöverföringen av 

kommunikationssystemet. 

 

Angeles och Nath (2000) menar att det finns tre nivåer av EDI-användning. På 

den första nivån utbyter företaget grundläggande data med sina handelsparter utan 

att integrera datautbytet med de administrativa IT-systemen. Företaget använder i 

dessa fall en fristående dator för att sköta EDI-kommunikationen och om-

registrerar manuellt data i sina administrativa system. Den andra nivån innebär att 

företagens interna applikationer utbyter data utan manuellt arbete. På den tredje 

nivån används EDI för att genomföra genomgripande förändringar i utförandet 

av aktiviteter och processer.  

 

Exempel på affärstransaktioner som utbyts via EDI är order, orderbekräftelse, 

leveransplan, leveransbesked och faktura. I Figur 4.4 visas dessa och andra möjliga 

EDI-meddelanden som offertbegäran, offert, betalningsavisering, lagerrapport, 

pris-/artikellista, kvalitetsdata samt CAD-ritningar22. Vissa meddelandetyper kan 

vara dubbelriktade, dvs. sändas i båda riktningarna, medan andra enbart sänds i en 

riktning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.4. Exempel på EDI-meddelanden mellan företag.  

Källa: Modifiering av Fredholm (1996:121). 

 

                                                
22 CAD (Computer Aided Design) – datorstödd konstruktion.  
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Standarder för EDI 

Det finns ett antal olika EDI-standarder att välja mellan. Många standarder har 

utvecklats specifikt för olika branscher som Odette för fordonsindustrin. Den 

kanske mest kända standarden för EDI-meddelanden är Edifact vilken är en 

internationellt utvecklad standard, utformad för att kunna användas i och mellan 

olika branscher. Sedan några år tillbaka finns en ny standard för att strukturera 

data vilken är plattformsoberoende: XML (”eXtensible Markup Language”). 

Genom användning av XML kan data struktureras och överföras, t.ex. i form av 

EDI, mellan system som inte behöver vara kompatibla.  

 

Kommunikationsnätverk 

Traditionell EDI innebär att kommunikationen sker via privata nät inom 

telenätverket, antingen direkt mellan parterna eller via en tredje part, ett s.k. VAN-

företag (”Value Added Network”). VAN-företagen, som utgör ett mellanled i 

parternas kommunikation, kan ta emot transaktioner via en mängd olika medier 

som fax eller e-post och översätta dessa meddelanden till EDI-meddelanden (eller 

vice versa) och därefter skicka meddelandet vidare23 till den mottagande parten 

(Fredholm, 2000). Till de tjänster som VAN-företagen erbjuder hör således 

mellanlagring av transaktioner i virtuella brevlådor, konvertering mellan olika data-

format samt övervakning av kommunikationen (Fredholm, 2000).  

 

Idag är det möjligt att skicka EDI-meddelanden även via Internet, exempelvis via 

krypterade förbindelser som virtuella privata nätverk, som bilaga till ett e-post-

meddelande eller via ett webbformulär.  

 

Fördelar med EDI 

Till de fördelar som tillskrivs EDI hör (Banerjee & Golhar, 1994; Chaffey, 2002): 

 

� Snabbare kommunikation och kortare ledtider genom snabbare orderavlämning 

och ordermottagning, integrering med andra processer samt minskad tid 

för informationsöverföring.  

� Färre fel eftersom data inte behöver omregistreras efter överföringen. Detta 

innebär att mindre tid går åt för att rätta till felaktigheter.  

� Sänkta kostnader på grund av minskat administrativt arbete, minskad pappers-

användning och förbättrad lagerkontroll.  

� Ökad kundlojalitet eftersom tidigare studie har visat att köpande företag som 

har utformat dessa typer av system har minskat antalet leverantörer (Fred-

                                                
23 I praktiken lagras ofta meddelandena hos VAN-företagen. Den mottagande partens IT-system kopplar 
sedan upp mot VAN-företaget och hämtar de väntande meddelandena.  
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riksson, 1992, Lorentzon, 1999). För de leverantörer som får delta i 

systemet betyder detta att såväl deras ställning gentemot konkurrenter, som 

relationen med kundföretaget, stärks.  

� Förbättrad kundservice vilket angavs även vara en av de viktigaste fördelarna i 
Banerjee och Golhars (1994) undersökning. Fredriksson (1992) fann i sin 

studie av interorganisatoriska informationssystem att en stor majoritet av 

de undersökta kundföretagen ansåg att det gick snabbare att lämna 

beställningar elektroniskt samt att användningen av elektronisk handel hade 

haft positiva effekter även på det administrativa arbetet med 

beställningarna. Andra möjligheter med elektronisk handel är frekventare 

beställningar och mindre beställningsstorlekar vilket i sin tur innebär att 

kunden kan minska sin lagervolym (Fredriksson, 1992) och kapitalbind-

ningen i lagret. Eftersom beställningarna inte behöver tas emot eller bear-

betas manuellt minskar tiden från beställning till leverans vilket medför att 

kunden snabbare kan få sina varor (ibid.). För leverantören kan den ökade 

kundservicen innebära viktiga konkurrensfördelar i form av stärkt relation 

till kunden och ökad försäljning (Banerjee & Golhar, 1994; MacDonald & 

Smith, 2004; Subramani, 2004).  

 

Benjamin et al. (1990) menar att för leverantörsföretag är de kortsiktiga fördelarna 

av EDI ofta indirekta och svåra att mäta. Köparna får däremot mer omedelbara 

och mätbara fördelar på grund av en mer exakt order- och leveransprocess som 

medger att lagret kan minskas. 

 

Nackdelar med EDI 

För att EDI ska kunna användas direkt mellan parterna krävs att företagens 

hårdvara, mjukvara och dataformat är kompatibla (Chan & Swatman, 1998). Som 

redan diskuterats kan användandet nya standarder som XML och användningen 

av VAN-företag som konverterar data ersätta detta krav men det sistnämnda 

medför istället ofta tämligen höga kostnader för VAN-företagens avgifter (Turban 

et al., 2000). Parker och Swatman (1996) menar att, förutom oro för kostnaden för 

att få tillgång till ett kommunikationsnätverk, har adoptionen av EDI i små och 

medelstora företag också bromsats av farhågor som gäller kostnaden för att 

anskaffa och installera ny hård- och mjukvara. Tidiga EDI-samarbeten innebar 

ofta att en anpassad lösning utvecklades för varje enskild relation (Chaffey, 2002). 

Detta resulterade i att utvecklingskostnaderna ofta var betydande (Tuunainen, 

1999b; Chaffey, 2002) och behovet av anpassningar mellan parterna omfattande 

(Fredriksson, 1992).  
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För de små och medelstora företagen som ofta saknar egen IT-expertis (Thong, 

2001) kan adoptionen av elektronisk handel därmed vara kompetenskrävande och 

kostsam (Fredholm, 2000; Turban et al., 2002). De ekonomiska resurserna är ofta 

mindre i små företag och risktoleransen därmed lägre (Turban et al., 2000). Även 

Chesher och Kaura (1998) hävdar att det största hindret för små och medelstora 

företags användning av EDI har varit kostnaden tillsammans med den tekniska 

komplexiteten. Det faktum att ett flertal olika EDI-standarder förekommer 

(Turban et al., 2000) medför också att leverantörsföretagen kan tvingas hantera 

olika standarder till olika kunder.  

 

Spridning av EDI  

1998 gjordes en uppskattning av andelen företag som använder EDI. Denna tydde 

på att mindre än 1 % av samtliga företag i Europa använde EDI (Chesher & 

Kaura, 1998). En studie av svenska företags användning av EDI visade att 58 % 

av de svenska företag som har mer än 500 anställda hade infört EDI i slutet av år 

2001 (SIKA, 2003). Motsvarande siffra för företag med 10-19 anställda var vid 

denna tidpunkt endast 13 % (ibid.). Den låga spridningen, framförallt hos små och 

medelstora företag, har utgjort en bromskraft i sig. Företag har upplevt att deras 

handelsparter inte har varit beredda att satsa på EDI (Parker & Swatman, 1996). 

För interaktiva innovationer som EDI, dvs. innovationer som förutsätter att det 

finns andra adopterare att interagera med, är det viktigt att relativt snabbt uppnå 

en kritisk massa av användare (Fredriksson, 1992) dels för att de företag som 

adopterat innovationen ska kunna uppnå tillräckligt stora fördelar av sin 

investering, dels för att spridningen inte ska avstanna eller upphöra helt. 

Fredriksson (1992) menar att det finns en risk att potentiella användare av en 

interaktiv innovation ansluter sig till en konkurrerande innovation om inte 

spridningen sker tillräckligt snabbt. Den långsamma spridningen av traditionell 

EDI i vissa nätverk kan därför ha bidragit till att olika webblösningar för 

elektronisk handel mellan företag har etablerats förhållandevis snabbt.  

4.3.2 Inköpsorienterade elektroniska marknadsplatser  

Även elektroniska marknadsplatser används för att underlätta stora företags inköp. 

Jelassi och Enders (2005) nämner bland annat Covisint som är ett samarbete 

mellan fordonstillverkare. Denna typ av marknadsplats kallar Jelassi och Enders 

(2005) för konsortium men det finns även privata marknadsplatser vilka ofta drivs 

av ett enskilt företag som vill effektivisera sina inköp. Chaffey (2002) menar att 

elektroniska upphandlingssystem kan stödja hela eller delar av upphandlings-

processen. Exempelvis kan systemet ge stöd för att söka efter leverantörer och 

produkter, lagra och söka efter fakturor, skapa och godkänna inköpsorder, 
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integrering med ekonomisystem etc. Figur 4.5 visar ett typexempel på en inköps-

orienterad marknadsplats där leverantörerna via Internet får tillgång till 

marknadsplatsen. För köparen innehåller marknadsplatsen funktioner som stödjer 

olika delar av upphandlingsprocessen (se textrutan till vänster i figuren), från 

inköpsvillkor till anbudsförfrågningar, urval, orderframställan samt betalning av 

gods.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.5. Typexempel på en inköpsorienterad marknadsplats.  

Källa: Modifiering av Chan et al. (2001:354, min översättning).  

 

En form av elektronisk handel som används på dessa marknadsplatser är s.k. 

omvända auktioner. Såväl öppna som slutna auktioner, dvs. auktioner som endast 

är öppna för inbjudna leverantörer, används numera förhållandevis ofta för 

företags upphandling. Omvända auktioner innebär att ett kundföretag uppmanar 

flera leverantörsföretag att lämna anbud på ett specificerat inköpsbehov. Kund-

företaget offentliggör sin anbudsförfrågan via en webbplats och bjuder i vissa fall 

in en utvald skara av leverantörsföretag att lämna anbud. Leverantörerna laddar 

ner information via kundföretagets webbplats och återkommer sedan med ett bud, 

exempelvis via e-post. Kundföretaget kan sedan välja ut det eller de bud som bäst 

motsvarar deras önskemål. Ibland håller kundföretag även auktioner i realtid på 

sin webbplats.  

 

Timmers (1999) menar att det köpande företaget via användningen av elektroniska 

marknadsplatser hoppas att få ett större urval av leverantörer vilket förväntas leda 
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till fördelar som lägre kostnader, högre kvalitet och förbättrade leveranser. För 

leverantörerna innebär upphandling via webben möjligheter att hitta nya kunder, 

även globalt, samt sänkta kostnader för att lämna anbud (Timmers, 1999). Oz 

(2002) hyllar de elektroniska marknadsplatserna eftersom dessa enligt Oz är 

mycket nära den perfekta marknaden där priset styrs helt och hållet av mark-

nadens krafter. För mindre leverantörer med små resurser för marknadsföring 

innebär detta en chans att konkurrera på mer lika villkor som sina större 

konkurrenter eftersom alla får tillgång till samma information. Men de elektron-

iska marknadsplatserna, och särskilt elektroniska auktioner, innebär också en 

hårdare konkurrens där priset i stor utsträckning tillåts att styra. Kunderna kan via 

elektroniska auktioner spela ut konkurrenter mot varandra och tvinga fram pris-

sänkningar från leverantörerna (Turban & King, 2003). Vidare måste leveran-

törsföretagen ofta själva leta omkring bland kundernas marknadsplatser efter 

relevanta upphandlingar vilket tar tid.  

 

4.4 Försäljningsorienterade e-handelssystem 

Försäljningsorienterade e-handelssystem innebär att leverantörsföretaget adopterar 

ett informationssystem för försäljning av företagets varor och tjänster. Dessa 

system är särskilt lämpliga för företag som marknadsför produkter till ett stort 

antal kunder (Chan et al., 2001). I de försäljningsorienterade systemen har det 

säljande företaget kontroll över vilka som får tillträde till systemet (Turban & 

King, 2003) och säljaren ansvarar också för systemets utveckling och drift24. 

Urvalet av kunder kan innefatta samtliga intresserade kunder eller vissa kunder. 

Dessa informationssystem kan bland annat innehålla en produktkatalog, 

möjligheten att lämna order, elektroniska betalningsmöjligheter samt funktioner 

för kundservice som orderspårning och köphistorik (Chan et al., 2001).  

4.4.1 Försäljningsorienterade interorganisatoriska 
informationssystem 

EDI har primärt initierats av, och utvecklats för, stora företag (Fariselli et al., 

1999). Små och medelstora företag har i liten utsträckning utvecklat traditionella 

EDI-system för sin försäljningsfunktion (se t.ex. SIKA, 2003). Detta kan bero på 

flera anledningar. EDI lämpar sig när transaktionerna är frekventa och/eller om-

fattande vilket ofta inte stämmer på de mindre företagens transaktioner 

(Fredholm, 2000). Clark och Stoddard (1996) hävdar att det krävs omfattande 

transaktionsvolymer för att rättfärdiga EDI ur ett ekonomiskt perspektiv. Vidare 

                                                
24 Att leverantören ansvarar för systemet innebär inte att denne själv måste utföra systemutveckling, drift 
och underhåll utan dessa tjänster kan köpas från andra företag.  
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har en mängd olika standarder använts (Parker & Swatman, 1996) vilket innebär 

att det kan vara svårt att veta vilken standard företaget bör satsa på. När små och 

medelstora företag adopterar kundföretagens inköpsorienterade e-handelssystem 

är detta problem mindre eftersom en standard i dessa fall redan är fastställd. Enligt 

Turban et al. (2000) är ett traditionellt EDI-system en signifikant investering som 

tar lång tid att utveckla och systemen är även komplexa att använda. 

 

En annan metod för interorganisatoriska informationssystem är EDA (Electronic 

Data Access), eller on-linekommunikation, vilket innebär att kunder får tillgång till 

delar av säljarens system, exempelvis databaser med uppgifter om lagerhållning 

och tidigare gjorda beställningar. Sedan några år tillbaka finns även ett antal webb-

lösningar att välja mellan för denna typ av informationssystem. Ofta sker 

kommunikationen via en webbsida med kopplingar till ett extranet. Ett extranet 

fyller en liknande funktion som EDA genom att utvalda kunder ges tillgång till 

företagets interna nätverk – intranet – och på så sätt kan söka efter och lämna 

information. Turban et al. menade år 2000 att en majoritet av de elektroniska 

transaktionerna mellan företag sker via EDI eller extranet.  

 

De fördelar med EDI som nämndes i avsnitt 4.3.1 gäller i stor utsträckning även 

när EDI används i företagets försäljningsfunktion. En skillnad är att EDI inte lika 

självklart är en kundservice i de fall leverantören, och inte kunden, tar initiativet till 

adoptionen så till vida inte kunden har ett eget intresse av EDI.  

 

Numera kan EDI-kommunikation även genomföras via Internet. En beställning 

som lämnats via ett webbformulär, kan omvandlas till ett EDI-meddelande som 

automatiskt initierar händelser i företagets affärssystem. Leverantören kan också 

välja att skriva ut beställningen och registrera den manuellt. I det senare fallet är 

fördelarna för det säljande företaget bland annat att de kan nå ut till en större 

marknad och frigöra tid från beställningar via telefon. Kunderna kan lämna sina 

elektroniska beställningar dygnet runt vilket förbättrar företagets service till 

kunderna. För kunderna är fördelen också att det är ett bekvämt och snabbt sätt 

att lämna beställningar samt att kunden kan få tillgång till information som 

underlättar kundens arbete (t.ex. produktinformation).  

 

Fredriksson och Vilgon (1996) påpekar att dessa ’människa-datorsystem’ är 

enklare att införa eftersom inga anpassningar av IT-systemet krävs på motpartens 

sida. Detta visar på ytterligare en anledning till att mindre företag tvekar att 

använda EDI vid försäljning av sina produkter. De små företagen har helt enkelt 
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små möjligheter att förmå sina kunder att använda systemet om dessa inte frivilligt 

väljer att göra så.  

4.4.2 Försäljningsorienterade marknadsplatser 

Elektronisk handel bedrivs även via leverantörers marknadsplatser på Internet. I 

Figur 4.6 beskrivs en försäljningsorienterad marknadsplats där såväl företag som 

privatpersoner kan använda de funktioner som finns på denna (se textrutan till 

vänster i figuren).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.6. Typexempel på en försäljningsorienterad marknadsplats.  

Källa: Modifiering av Chan et al. (2001: 354, min översättning).  

 

Leverantörsföretags försäljning till kundföretag via försäljningsorienterade 

marknadsplatser sker på samma sätt som till privatpersoner (Fredholm, 2000), dvs. 

det köpande företaget handlar via leverantörens webbplats utan att företagen först 

har ett avtal eller en överenskommelse. Webbplatsen kan exempelvis innehålla 

information om företaget och dess produkter, ofta i form av en elektronisk 

produktkatalog i vilken kunderna kan söka efter och eventuellt även konfigurera 

produkter. Kunderna kan ofta även placera sin order via webbplatsen. Ibland finns 

även möjlighet att se orderstatus och genomföra elektroniska betalningar.  

 

Chaffey (2002) menar att försäljning via elektroniska marknadsplatser ger fördelar 

i form av:  

 

� Möjlighet till ökad försäljning genom tillgång till nya kunder och nya 

marknader samt merförsäljning till existerande kunder. 
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� Sänkta kostnader för marknadsföring genom on-line försäljning samt att mindre 

tid behöver ägnas åt kundservice. Även sänkta kostnader för tryckning och 

distribution av marknadsföringsmaterial.  

� Elektronisk handel kan även innebära förbättrad marknadsföring. Företagets 

image kan stärkas genom att företaget erbjuder elektronisk handel eftersom 

detta ökar kundservicen. En konsultundersökning av svenska småföretag 

vittnade om att företagen upplevde att de blev attraktivare som leveran-

törer när de kunde erbjuda elektronisk handel (Fredholm, 1996).  

� Administrativa kostnadsbesparingar genom effektivare affärsprocesser för 

rutiner som ordermottagning etc. Samtliga fem företag i Fredholms (1996) 

undersökning upplevde en påtaglig kostnadsreduktion som förknippades 

med den automatiska orderregistreringen. 

� Bättre möjligheter att samla in information om marknaden och kunderna 

tillsammans med effektivare feedback från kunderna gör att företaget 

snabbare kan reagera på marknadens behov. 

 

Turban och King (2003) redovisar ett antal liknande fördelar med webbhandel 

som särskilt sägs gälla små och medelstora företag. Till dessa hör att webben 

erbjuder ett kostnadseffektivt sätt att få tillgång till större marknader. Särskilt 

lämpligt är webben för att marknadsföra s.k. niche-produkter. Till en förhållande-

vis liten kostnad kan företaget även tillhandahålla produktkataloger till kunder 

världen över. Att bygga upp eller hyra en webbutik innebär jämfört med traditio-

nella EDI-lösningar en liten finansiell investering. Även transaktionskostnaderna 

är lägre än vid traditionell EDI (Turban & King, 2003). För små företag är de låga 

uppstarts- och transaktionskostnaderna särskilt fördelaktiga (Chesher & Kaura, 

1998; Turban et al., 2000). En annan viktig fördel med (försäljningsorienterade) 

marknadsplatser är att de möjliggör att företaget kan gå förbi eventuella mellan-

händer (Senn, 1996) och sälja direkt till de nuvarande kundernas kunder.  

 

Poon och Swatman (1999) som genomförde fallstudier av 23 australiensiska 

småföretag fann att företagen hade svårt att uppnå några direkta, dvs. enkelt 

mätbara, fördelar av Internethandel. Till direkta fördelar räknades bland annat 

ökad försäljning, sänkta kostnader och mindre tid för administrativt arbete. Anled-

ningen till att dessa företag trots allt fortsatte sin satsning på Internethandel var att 

de förväntade sig att på längre sikt kunna uppnå fördelar. Många fördelar är också 

indirekta och svåra att beräkna eller förutse (Poon & Swatman, 1999). Till dessa 

hör stärkt konkurrensförmåga och förbättrad kundservice.  
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I likhet med andra former av elektronisk handel kan det vara komplext och 

tidskrävande att utveckla och underhålla försäljningsorienterade marknadsplatser. 

Vidare kan kunderna enkelt jämföra olika företags erbjudanden vilket ökar 

konkurrensen mellan leverantörerna (Turban & King, 2003). Enligt Chesher och 

Kaura (1998) innebär de elektroniska marknadsplatserna på så sätt större makt för 

kunden. IT-kommissionen (2000) varnar för att elektronisk handel kommer att 

leda till en ökad priskonkurrens och, som en följd av detta, vikande vinst-

marginaler. Det är även svårt för ett företag att differentiera sig med hjälp av 

elektronisk handel eftersom de flesta företag i en bransch tenderar att adoptera 

liknande lösningar och härma varandras erbjudanden (IT-kommissionen, 2000; 

Jelassi & Enders, 2005). På grund av den öppna tillgången på information på 

elektroniska marknadsplatser kan erbjudanden ofta enkelt kopieras av kon-

kurrenterna. IT-kommissionen (2000) menar samtidigt att enskilda företag 

knappast kan välja att avstå från att adoptera Internethandel om konkurrenterna 

adopterar. Det finns också exempel på företag som lyckats uppnå varaktiga 

konkurrensfördelar på Internet. Till dessa hör sökmotorn Google som fortfarande 

anses vara bättre än många andra sökmotorer. 

 

4.5 Elektronisk handel - olika förändringsnivåer 

I detta avsnitt förs en diskussion om vad adoptionen av elektronisk handel 

innebär, och vad användning av elektronisk handel medför, i form av förändringar 

på olika nivåer i företaget. Tidigare studier visar att elektronisk handel kan 

innebära såväl mycket små som mycket stora förändringar i den berörda 

organisationen (se t.ex. Fredholm, 1996; Fredriksson & Vilgon, 1996; Tagliavini et 

al., 2001) och ta lång tid att förverkliga i form av förändringar i processer, mål och 

strategier (jfr Fredriksson & Vilgon, 1996; Willcocks, 2000). I föreliggande studie 

sker ingen avgränsning till en viss form av elektronisk handel. Som framgår av den 

tidigare diskussionen om olika e-handelsinnovationer kan olika former av 

elektronisk handel uppvisa såväl likheter som skillnader vad beträffar de 

förändringar som uppstår. En analysmodell över innehållsdimensionen behöver 

därför vara generell nog att kunna tillämpas oavsett vilken form av elektronisk 

handel som adopteras men samtidigt ge stöd för analyser av enskilda innovationer. 

Jag har valt att i analysmodellen fokusera på vad som förändras (t.ex. företagets 

resurser, processer eller arbetsuppgifterna). Tidigare har diskuterats hur olika 

analysförhållanden förändras (t.ex. sänkta kostnader, kortare ledtider och färre 

repetitiva administrativa arbetsuppgifter). De nämnda tillståndförändringarna 

knyts i följande avsnitt till Nivåmodellen och nivåernas olika analysförhållanden. 
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Härnäst diskuteras de inverkningar elektronisk handel kan få på affärsnivån i 

företaget. 

4.5.1 Affärsnivå 

På affärsnivå står affärsstrategin, dvs. företagets övergripande plan för att närma 

sig marknaden, i fokus (jfr Nilsson, 1999; 2001). En strategi innebär inte 

nödvändigtvis en medveten handlingslinje utan kan ses som ett framväxande, 

sammanhängande handlingsmönster (Quinn, 1996) eller en position på mark-

naden och de positionsförflyttningar som genomförs med syfte att uppnå 

konkurrensfördelar, förbättra sin position gentemot kunderna och fördela före-

tagets resurser (Bengtsson & Skärvad, 1995). Jag väljer att se ett företags strategi 

som den övergripande plan företaget har för att förändra eller bevara sin position 

på marknaden. Denna plan kan växa fram mer eller mindre oavsiktligt lika gärna 

som att den är medvetet utformad.  

 

Det strategiska innehållet i en e-handelsinnovation sammanfattas ofta i en 

affärsmodell för elektronisk handel. Enkelt uttryckt sammanfattar en affärsmodell 

hur intäkter ska genereras (Chaffey, 2002). Pateli och Giaglis (2004) utformar i sin 

artikel ett ramverk för att analysera affärsmodeller för elektroniska affärer. Med 

hjälp av tidigare studier inom området identifierar de ett antal vanligt före-

kommande komponenter i affärsmodeller för elektroniska affärer. Till de 

komponenter som ofta ingår hör de strategiska målen (”mission”), fokuserad 

marknad, produktutbud av varor och tjänster, resurser, interna och inter-

organisatoriska nyckelaktiviteter, kostnads- och intäktsmodell samt värdekedja-

/nätverk (Pateli & Giaglis, 2004).  

 

Den första komponent av affärsnivån som kartläggs i denna studie är de strategiska 

intentioner (jfr Levy et al., 2002) som förknippas med e-handelsinnovationer. 

Begreppet strategiska intentioner syftar i denna studie på hur innovationen bidrar 

till att skapa värde för de involverade parterna, och särskilt leverantörsföretaget. 

Denna fråga har lyfts fram som en viktig del av strategin för elektroniska affärer 

av bland andra Amit och Zott (2001) och Pateli och Giaglis (2004).  

 

Vidare utgör företagets position på marknaden en central komponent av ett 

företags affärsstrategi (se t.ex. Österle, 1995). Detta medför att det är intressant att 

studera om adoptionen av elektronisk handel påverkar relationerna till kunder och 

konkurrenter. Flera författare nämner också val av marknad, dvs. vilket omfång och 

marknadssegment som företaget riktar sig till, och företagets utbud av produkter 

som viktiga komponenter på den strategiska nivån tillsammans med användningen 
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av resurser (Karlöf, 1988, Levy & Powell, 2002; Pateli & Giaglis, 2004). De 

analysförhållanden som jag valt att lyfta fram (se de kursiverade begreppen i detta 

avsnitt) bedömer jag är representativa för tidigare studiers beskrivningar av vad 

”affärsstrategi” (Karlöf, 1988; Levy & Powell, 2002) och ”affärsmodeller” 

innefattar (Amit & Zott, 2001; Pateli & Giaglis, 2004).  

 

Strategiska intentioner 

Tidigare i kapitlet har olika former av elektronisk handel presenterats och i 

samband med detta även olika fördelar. Systemen har med andra ord olika värden 

vilket innebär att de strategiska målsättningarna för olika former av elektronisk 

handel varierar. Amit och Zott (2001) identifierar fyra olika typer av värden som 

de benämner för värdekällor (”sources of value creation”) för elektroniska affärer:  

 

� Ökad effektivitet (”efficiency”) i transaktionerna vilket bland annat märks i 

sänkta kostnader, förbättrad informationsförsörjning och kortare ledtider. 

� Mervärden (”complementarities”), exempelvis i form av försäljning av bipro-

dukter till kärnprodukten och eftermarknadstjänster. 

� Inlåsningseffekter (”lock-in”) vilket innebär att affärsrelationerna befästs. 
� Systemets nyhetsvärde (”novelty”) i form av varor/tjänster, marknadsförings-

metoder, metoder för att genomföra transaktionerna etc. 

 

Amit och Zotts (2001) studie gäller elektroniska affärer och inte elektronisk handel 

men de exempel som ges på varje värdekälla tyder på att dessa även är giltiga för 

elektronisk handel. Värdekällorna kan med fördel kombineras. Ett antagande jag 

gör är dock att någon eller några av dem står i fokus för det företag som initierar 

systemet. 

 

Levy et al. (2002) använder begreppet strategiska intentioner för att kategorisera 

de olika målsättningar som små och medelstora företag har med sin användning av 

informationssystem. Som utgångspunkt används Ansoffs25 välkända matris, se 

Figur 4.7. Jag menar att denna kan användas även för att kategorisera strategiska 

intentioner med elektronisk handel hos produktutvecklande företag. Enligt Ansoff 

(1971) kan företag välja att verka enbart i den nuvarande marknaden och på denna 

försöka öka sin försäljning av nuvarande produkter (marknadspenetrering) 

alternativt marknadsföra nya produkter i den existerande marknaden (produkt-

utveckling). Företag kan även växa genom att rikta sig till nya marknader med 

existerande produkter (marknadsutveckling). Vidare kan en strategisk utveckling 

innefatta såväl nya produkter som nya marknader (differentiering). Ansoffs (1971) 

                                                
25 Ansoff, I. (1965), Corporate Strategy, U.S.A.: McGraw Hill, Inc.  
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matris förutsätter dock att företaget har tillväxtambitioner vilket inte alla företag 

har.  

 

Sammantaget kan företag adoptera elektronisk handel för att öka effektiviteten, 

skapa mervärden, uppnå inlåsningseffekter eller nyhetsvärden. Adoptionen kan 

även vara ett led i en marknadspenetrering, produktutveckling, marknadsutveck-

ling eller försök att differentiera företaget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.7. Olika affärsutvecklingsstrategier med utgångspunkt från produkt och marknad. 

Källa: Fritt efter Ansoff (1971).  
 

Relationer till kunder och konkurrenter  

Från den tidigare redogörelsen över olika former av elektronisk handel har 

framgått att dessa stödjer olika typer av affärsrelationer och har delvis skilda 

fördelar. Medan EDI och andra interorganisatoriska informationssystem funnits 

leda till ökad kundservice, ökad kundlojalitet, stärkta relationer och ökat beroende 

av motparten (Banerjee & Golhar, 1994; Cavaye, 1995; Philip & Pedersen, 1997; 

MacDonald & Smith, 2004; Subramani, 2004) möjliggör elektroniska marknads-

platser nya affärskontakter. Adoptionen av EDI kan även leda till att företaget 

börjar ifrågasätta vilka affärsrelationer som de vill behålla och eventuellt fördjupa. 

Tidigare studier har visat att användningen av interorganisatoriska informa-

tionssystem har lett till att kundföretag har stärkt affärsrelationerna med vissa 

leverantörsföretag men avslutat affärsrelationen med andra (Fredriksson, 1992; 

Lorentzon, 1999). Subramanis (2004) studie visade att användningen av EDI 

tillsammans med kundanpassade processer och kundspecifik kunskap skapade 

strategiska fördelar och förbättrade leverantörsföretagets position gentemot kon-

kurrenter. Stora investeringar och integrerade system leder till att tröskeln för att 
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avsluta en affärsrelation som inte längre är gynnsam blir högre (Fredholm, 2000). 

Detta kan gynna leverantörsföretaget som upplever en ökad trygghet i affärs-

relationen men företaget kan även tvingas acceptera prissänkningar eller andra 

ofördelaktiga villkor. För köparen kan alltför starka relationer leda till att denne 

tvingas betala ett högre pris än nödvändigt för produkterna. 

 

Alla former av elektronisk handel innebär heller inte stärkta relationer mellan kund 

och leverantör. De elektroniska marknadsplatserna leder istället till en ökad kon-

kurrens mellan leverantörer och en större prispress följd (Turban & King, 2003; 

Jelassi & Enders, 2005). Bland andra Janson och Cecez-Kecmanovic (2005) fann i 

sin studie att användningen av webbhandel i bilbranschen ökat konkurrensen 

mellan återförsäljarna och gett kunderna mer makt.  

 

Marknader 

Genom Internet skapas förutsättningar för att expandera globalt (Johnston, 1998). 

Elektronisk handel via elektroniska marknadsplatser möjliggör att företag kan 

delta i globala upphandlingar och marknadsföra sig hos geografiskt avlägsna 

kunder. De elektroniska marknadsplatserna möjliggör även på andra sätt att 

marknadsföringen förbättras, exempelvis genom ökad tillgänglighet (Chaffey, 

2002; Turban & King, 2003). Internet och dess snabba spridning har på så sätt 

kraftigt förbättrat de flesta företags möjligheter att nå ut till en större marknad. 

Samtidigt har även konkurrensen ökat eftersom avlägset belägna konkurrenter kan 

välja att agera på den egna marknaden. Elektroniska marknadsplatser möjliggör 

även att marknaden växer och/eller att mellanled hoppas över. Det senare innebär 

att företaget säljer till, eller köper från, nästa led i värdekedjan (Senn, 1996).  

 

Produkter 

Adoptionen av elektronisk handel kan möjliggöra ett nytt eller förändrat utbud. 

Dels innebär webbhandel möjligheten att marknadsföra niche-produkter och 

andra produkter av internationell karaktär på ett betydligt mer kostnadseffektivt 

sätt än tidigare (Turban & King, 2003). Dels kan helt nya tjänster skapas och 

varor/tjänster kundanpassas snabbare och enklare än förut (Turban och King, 

2003). Framförallt gäller detta webbhandel. Forsgren (2001) tar flygindustrin som 

exempel på hur elektronisk handel gör det möjligt att lagra information och 

skräddarsy erbjudanden för olika kundgrupper. 

 

Resurser  

Adoptionen av elektronisk handel påverkar på olika sätt företagets resurser. Med 

resurser avses här finansiella tillgångar, tid och (IT-) kunskaper. Vanligen uppstår 
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en initial kostnad när företaget anskaffar och inför systemet. Denna kostnad kan 

variera stort beroende på ett antal förhållanden. Traditionell EDI har tidigare 

inneburit höga kostnader (Tuunainen, 1999b; Fredholm, 2000) medan en anslut-

ning till ett köpande företags marknadsplats inte behöver innebära några 

kostnader alls.  

 

Elektronisk handel kan också medföra att företaget uppnår ekonomiska fördelar. 

Det finns exempel på företag som ökat sin omsättning, sin vinst och antalet 

anställda efter att elektronisk handel införts (jfr Fredholm, 1996). Vidare har 

företag sänkt sina kostnader för administrativt arbete (Fredholm, 1996), mark-

nadsföring (Chaffey, 2002) och transaktioner (Cavaye, 1995). De tidsmässiga 

resurserna ökar på grund av att mindre tid behöver ägnas åt enkla, repetitiva 

arbetsuppgifter (Fredholm, 1996). Kommunikationen sker också snabbare och 

ledtiderna är kortare vid elektronisk handel än vid traditionell handel (Banerjee & 

Golhar, 1994; Chaffey, 2002). Vidare skapas möjligheter till en effektivare 

resursanvändning genom att kontroll och planering av verksamheten underlättas 

av den information som systemen genererar (Turban et al., 2002). Andra forskare 

menar att elektronisk handel höjer informationskvaliteten (Banerjee & Golhar, 

1994; Chaffey, 2002; Turban et al., 2002) genom att förbättra informationsflödet 

och leda till färre fel. 

4.5.2 Verksamhetsnivå 

På verksamhetsnivån står den operativa verksamheten i centrum (Nilsson, 1999). 

Enligt Nilsson (2001) beskriver verksamhetsnivån hur funktioner, processer och 

arbetsuppgifter utvecklas. Eftersom små företag ofta har en enklare struktur med 

mindre tydlig uppdelning i olika funktioner har jag valt att slå samman processer 

och funktioner. I avsnittet diskuteras därför nya eller förändrade processer och 

funktioner samt arbetsuppgifter. 

 

Processer och funktioner  

När elektronisk handel införs innebär detta att affärsprocesserna förändras. Den 

mest uppenbara förändringen är att vissa processer, exempelvis orderregistrering 

och fakturering, sker elektroniskt. Företag som tidigare har använt fax eller telefon 

skickar och/eller tar emot informationen via sitt datorsystem. Men även verksam-

hetsprocesser utanför de omedelbara affärstransaktionerna kan komma att 

påverkas. Lefebvre et al. (2005:1447) ger exempel på ett antal förändringar i 

funktioner och processer: 
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� Produktutveckling, konstruktion och design − dokument och ritningar, 

t.ex. CAD-ritningar, överförs elektroniskt. 

� Upphandling och inköp − företaget söker efter nya leverantörer och 

produkter, placerar order, köper och betalar produkter via elektroniska 

kataloger eller elektroniska auktioner. 

� Produktion och tillverkning − data från e-handelssystemet används för att 

automatisera och kvalitetskontrollera produktionen. Vidare kan företaget 

utbyta information om lagerhållning med såväl kunder som leverantörer. 

� Försäljning och marknadsföring − kan ske via Internet exempelvis med 

hjälp av elektroniska produktkataloger eller elektroniska auktioner. Före-

taget kan genomföra förhandlingar, ta emot kundorder och elektroniska 

betalningar.  

� Distribution och logistik − processerna automatiseras och kunderna ges 

tillgång till information kring transporter och leveranser. 

  

Lefebvre et al. (2005) fann i likhet med Fredholm (1996) och Teo och 

Ranganathan (2004) att små och medelstora företags användning av elektronisk 

handel i stor utsträckning fokuserar på försäljning, marknadsföring och efter-

marknadstjänster. I Lefebvre et als studie, vilken innefattade en enkätstudie av 

192 företag och en fallstudie av 12 företag, användes elektronisk handel 

överhuvudtaget inte alls för distribution och logistik i de berörda företagen 

medan produktutveckling, konstruktion och design användes endast av de mest 

avancerade användarna.  

 

Elektronisk handel möjliggör att de interna processernas effektivitet och 

medarbetarnas produktivitet ökar (Zhu & Kraemer, 2005) men om dessa effekter 

uppstår eller hur omfattande förändringarna blir beror på ett antal förhållanden. 

Fredholm (1996) fann exempelvis att ett av de studerade företagen endast hade 

genomfört marginella förändringar i arbetssättet eftersom andelen elektroniska 

order uppfattades vara för låg. I andra fallföretag var adoptionen av elektronisk 

handel en del i omfattande omstruktureringar som innebar stora förändringar i 

organisationen (Fredholm, 1996). Att genomföra transaktioner elektroniskt men i 

övrigt behålla arbetssätt och processer intakta ger ofta inte särskilt stora fördelar 

(se t.ex. Lee et al., 2003). En tidigare studie över adoption och användning av EDI 

visar att det är viktigare att förändra affärsprocesserna än att införa ny teknik som 

EDI (Clark & Stoddard, 1996). Att enbart införa EDI utan att förändra företagens 

processer gav endast marginella effektivitetsförbättringar medan en kombination 

av EDI och förändrade processer visade dramatiska förbättringar för båda 

affärsparterna (ibid.).  
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För att interorganisatoriska informationssystem ska ge maximal nytta räcker det 

dessutom inte att förändra processer och arbetssätt internt i det ena företaget, 

även företagets handelsparter bör arbeta på ett sätt som tillvaratar systemets 

kapacitet (Jones & Beatty, 2001). Teo och Ranganathans (2004) studie visar på 

många svårigheter förknippade med förändringar på verksamhetsnivån. Företagen 

i deras studie ansåg att det är svårt att förändra affärsprocesserna. Det fanns 

exempelvis en rädsla för att öppna upp informationssystemen för företagets 

handelsparter vilket försvårade processförändringar. Ett annat problem var brist 

på tid för att utveckla nödvändig kompetens.  

 

Arbetsuppgifter  

Förändrade processer innebär också att arbetsuppgifter och/eller ansvars-

fördelningar förändras mellan och inom företagen. Ofta innebär elektronisk 

handel att manuella arbetsuppgifter av enklare repetitiv art som t.ex. order-

registrering försvinner. För medarbetarna innebär detta att de istället för att t.ex. 

ringa till kunderna och hämta in beställningar som sedan registreras manuellt, kan 

få till uppgift att övervaka och kontrollera systemet. Användningen av elektronisk 

handel riskerar därmed att medföra att de personliga kontakterna minskar 

(Fredholm, 2000; Turban et al., 2000). Detta kan upplevas som negativt för båda 

parter. De personliga relationerna upplevs som en trygghet, inte minst när 

problem uppstår. Men de personliga kontakterna är även ett stimulerande inslag i 

arbetsmiljön. En företagare som jag intervjuade via telefon i samband med en 

bortfallsundersökning motiverade varför företaget inte använde elektronisk handel 

på följande sätt: ”Visst skulle vi kunna använda elektronisk handel men det blev 

allt bra tråkigt då!” För denne var möjligheten att upprätthålla personliga 

kontakter viktigare än de effektivitetsförbättringar som eventuellt existerade. 

 

Benjamin et al. (1990) fann i sina fallstudier att implementationen av EDI endast 

hade medfört små förändringar internt i leverantörens organisation. Företagen 

försökte medvetet att undvika att friställa medarbetare. Även förändringar i arbets-

processer och ansvar var små. Flera av företagen i Fredholm (1996) studie menade 

att användningen av elektronisk handel inneburit att mindre tid ägnades åt enkla 

och repetitiva manuella arbetsuppgifter. Trots detta hade företagen inte friställt 

några medarbetare. En möjlig förklaring till detta är att den frigjorda tiden 

användes till andra, värdeskapande arbetsuppgifter. Minskat personalbehov kan 

dock bli en effekt av elektronisk handel (Fredholm, 2000) men bristande intern 

expertis och olösta säkerhetsfrågor (Teo & Ranganathans, 2004) kan även 

innebära att företag behöver stärka sina interna IT-kunskaper genom ny-
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anställningar och/eller utbildning. Turban et al. (2002) och Fredholm (2000) 

menar att vissa former av elektronisk handel är kompetenskrävande att införa. 

4.5.3 Systemnivå 

Systemnivån i Nivåmodellen omfattar företagets resurser och möjliggörande 

verktyg i form av informationssystem (Nilsson, 1999; 2001). På affärsnivån 

formuleras mål och strategier för företagets utveckling. På verksamhetsnivån 

utformas processer som ska verkställa målen. Dessa processer behöver emellertid 

ofta stöd från informationssystem och informationsteknik för att kunna utföras 

effektivt. Informationssystem består av såväl datoriserade som icke-datoriserade 

delar (Andersen, 1994; Wiktorin, 2003). IT-systemet26 består av mjukvaror 

(programvaror), hårdvaror (maskinvaror) och kommunikationslösningar (Wik-

torin, 2003). Systemutveckling kan därmed resultera i nya/förändrade mjukvaror, 

hårdvaror och kommunikationslösningar. Eftersom tidigare studier visat att intern 

systemintegration är en kritisk fråga på systemnivån (se t.ex. Poon & Swatman, 

1997; Teo & Ranganathan, 2004) har jag också valt att uppmärksamma 

förekomsten av nya/förändrade systemintegrationslösningar. Iacovou et al. (1995) 

menar att nivån av intern systemintegration kan användas för att uppskatta de 

faktiska fördelarna från EDI eftersom denna är en förutsättning för att uppnå 

många av de potentiella fördelarna. I följande stycken diskuteras förändringar på 

systemnivån. 

 

Mjukvaror  

Adoptionen av elektronisk handel kan innebära att leverantörsföretaget måste 

anskaffa eller utveckla ny mjukvara som stödjer de nya processerna. Ny mjukvara 

kan antingen vara skräddarsydd (egenutvecklad) eller bestå av standardprogram-

varor som används som de är eller som modifieras i något avseende. Ibland säljs 

standardprogramvaror i paketlösningar med hårdvaror.  

 

Hur stora förändringar som krävs på den tekniska nivån beror bland annat på 

företagets tidigare IS/IT-infrastruktur och typ av e-handelsinnovation. Företagen i 

Fredholms (1996) fallstudier genomförde i de flesta fall en omfattande utveckling 

av företagens IS/IT-stöd. De flesta av de studerade företagen hade adopterat 

elektronisk handel i form av EDI. Som tidigare nämnts förutsätter användningen 

av EDI antingen att respektive företag har en programvara som konverterar 

interna dataformat till EDI-format eller att företagen anlitar ett VAN-företag. 

Företaget som anlitar VAN-företag för konverteringen till EDI-format behöver 

därmed inte anskaffa någon egen EDI-programvara.  

                                                
26 Wiktorin (2003:13) använder benämningen datasystem.  
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Turban et al. (2002) menar att företag har tre val för den tekniska lösningen av 

elektronisk handel: att köpa ett standardsystem, att egenutveckla en lösning eller 

att prenumerera på en ASP-tjänst. ASP-tjänster (”Application Service Providers”) 

innebär att företag via nätverk som Internet kan hyra programvarutjänster. Före-

tag kan på så sätt använda programvaror som finns på ASP-företagets server utan 

kostsamma investeringar i egen programvara.  

 

När ett leverantörsföretag adopterar en försäljningsorienterad marknadsplats kan 

företaget behöva databashanterare samt mjukvara för att skapa en elektronisk 

produktkatalog, elektroniska kundvagnar m.m. (Turban et al., 2002). Om företaget 

väljer att självt driva webbplatsen behövs också en webbserver (mjukvara). Vidare 

kan mjukvara för att genomföra auktioner vara aktuell, liksom mjukvara för kund-

vård (ibid.). Alla företag behöver också fungerande säkerhetslösningar (Turban et 

al., 2002). 

 

Förändringarna på systemnivån behöver emellertid inte vara särskilt stora när 

webbaserade system för elektronisk handel adopteras. Tagliavini et als (2001) 

studie visade hur de tekniska kraven kan variera från enbart mjukvara för e-post 

till egen webbserver och kompetens för att hantera systemen internt. Adoptionen 

av elektronisk handel kan därmed leda till små eller inga förändringar (t.ex. vid 

beställningar via webbsida som mottas som fax eller e-post) på IS/IT-nivån 

respektive mycket omfattande förändringar (t.ex. EDI som integreras med affärs-

systemet).  

 

Adoptionen av elektronisk handel innebär också ofta att de administrativa 

systemen behöver förändras för att kunna ta emot och bearbeta informationen 

från e-handelssystemet. Flera företag i Fredholms (1996) studie anskaffade i 

anslutning till adoptionen av elektronisk handel även andra informationssystem 

som MPS-system27 eller OLF-system28. Adoptionen av elektronisk handel var i 

dessa fall ett led i mer övergripande förändringar.  

 

Hårdvaror 

Beroende på företagets existerande IT-infrastruktur kan ny hårdvara behöva 

anskaffas. Det är exempelvis lämpligt att fysiskt separera företagets webbserver 

från den hårdvara som innehåller företagets interna data för att minska säkerhets-

riskerna vid eventuella intrång. Fredholms (1996) fallstudier visade bland annat på 

förändringar i företagen i form av ny hårdvara som servrar och persondatorer 

                                                
27 MPS – Informationssystem som stödjer hanteringen av Material, Produktion och Styrning. 
 
28 OLF – Informationssystem som stödjer hanteringen av Order, Lager och Fakturering.  
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samt perifer utrustning som skrivare och scanner. Även den fysiska miljön kring 

hårdvaran behöver i vissa fall förändras för att hantera säkerhetsbehov och säker-

ställa drift. 

 

Kommunikationslösningar 

Till mjuk- och hårdvarorna hör även olika kommunikationslösningar. En grund-

läggande komponent i kommunikationen mellan företagen är den fysiska för-

bindelsen, dvs. det fysiska nät som används för att transportera transaktionerna. 

Numera används ofta bredband, därutöver finns även ISDN29 och ADSL30 vilka 

båda klarar av att överföra tämligen stora transaktionsvolymer. För företag i 

glesbygd kan kommunikation via modem fortfarande vara den enda lösning som 

erbjuds.  

 

Olika former av elektronisk handel bygger på olika kommunikationslösningar. 

Som redan har nämnts används ofta EDI i inköpsorienterade interorganisatoriska 

informationssystem. EDI kan numera skickas över Internet men fortfarande 

används också privata delar av telenätverket. Paketförmedlande nät som X.25 och 

X.28 är exempel på detta (Fredholm, 2000). Vid elektronisk handel via 

elektroniska marknadsplatser behövs även en anslutning till Internet och för att 

sköta kommunikationen internt i företaget kan företaget behöva utveckla ett lokalt 

nätverk.  

 

Systemintegrationslösningar 

I Teo och Ranganathans (2004) studie av elektronisk handel mellan företag hörde 

svårigheter förknippade med intern och extern systemintegrering till de tekniska 

problem som respondenterna upplevde som allvarligast. Detta är problematiskt 

eftersom bland andra Poon och Swatman (1997) hävdar att vilka fördelar Internet-

handel leder till i stor utsträckning beror på hur integrerad företagets användning 

av Internet är med interna applikationer.  

 

Många små och medelstora företag har särskilt inledningsvis använt EDI som ett 

fristående system (Iacovou et al., 1995). Företagen har i dessa fall en särskild 

dator, en s.k. ”front-end lösning”, som används för företagets EDI-kommunika-

tion. Detta innebär att en dator med EDI-konverterare tar emot och skickar EDI-

meddelanden mellan köpare och säljare. EDI-systemet behöver därmed inte vara 

integrerat med leverantörsföretagets administrativa IT-system. Fredriksson (1992) 

beskriver hur säljaren i det studerade företaget genom ett fristående EDI-system 

                                                
29 ISDN (Integrated Services Digital Network) – standard för digital telefoni. 
 
30 ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) – höghastig datatrafik över befintliga telefonlinjer. 
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kunde erbjuda kunderna möjligheten att kommunicera via EDI medan säljaren 

tvingades registrera mottagna order manuellt i de interna ordersystemen. Detta 

innebär att den externa effektiviteten höjs men inte den interna (Fredriksson, 

1992). För att också effektivisera leverantörsföretagets interna processer behöver 

e-handelssystemet således integreras med företagets övriga informationssystem.  

 

Bristfällig intern systemintegration utgör även ett problem för motparten. Enligt 

Premkumar et al. (1997) stöter företag som initierar EDI med en handelspart ofta 

på hinder när de vill expandera användningen av EDI på grund av att deras 

handelspart inte har integrerat EDI-systemet med sina andra informationssystem. 

Möjligen kan den låga graden av intern systemintegration hos den part som inte 

initierat systemet förklaras med resultaten från Bergeron och Raymonds (1997) 

studie. Bergeron och Raymond (1997) fann att företag som utsatts för påtryck-

ningar att adoptera EDI vidareutvecklade systemet, exempelvis i form av utökade 

funktioner och integrerade system, i mindre utsträckning än företag som adopterat 

på eget initiativ. De företag som förmåddes att adoptera på grund av externa på-

tryckningar införde endast de EDI-funktioner som uppfattades som obligatoriska 

(Bergeron & Raymond, 1997). 

 

Poon och Swatmans (1999) studie tyder på att även företag som adopterar Inter-

nethandel är dåliga på intern systemintegration. Endast ett fåtal av de undersökta 

företagen hade integrerat e-handelssystemet med sina administrativa system. De 

skäl företagen angav var att de elektroniska meddelandena var för få för att 

motivera de kostnader som en systemintegration skulle resultera i, alternativt det 

utvecklingsarbete som krävdes. Den låga volymen av elektroniska meddelanden 

gjorde att det fortfarande var mest lönsamt att behandla meddelandena manuellt. 

Vidare saknade företagen egen systemutvecklingsexpertis och enligt Poon och 

Swatman (1999) fanns det vid tidpunkten för deras undersökning få 

standardlösningar som de små företagen hade råd att anskaffa. Den interna 

systemintegrationen mellan webblösningar och administrativa informationssystem 

försenas även av att det saknas externa påtryckningar eller externt stöd vilket Poon 

och Swatman (1999) menar ofta förekommer när EDI används.  

 

Samtidigt som Poon och Swatman (1997) förespråkar att systemen för Internet-

handel integreras med de administrativa systemen menar de att det finns stora 

svårigheterna i en omfattande systemintegration och att stora förändringar kan 

komma att krävas såväl inom organisationen som inom affärsnätverket. Att 

genomföra intern systemintegration är ofta komplext och kompatibilitetsproblem 

kan uppstå mellan systemen (Chan & Swatman, 1999) vilket gör att kostnaderna 
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blir avsevärda. Vidare har de små företagen sällan egen IT-expertis (Thong, 2001) 

vilket medför att företagens beroende av teknikleverantörerna ökar. Detta innebär 

att de elektroniska transaktionerna behöver nå en volym som ekonomiskt rätt-

färdigar en systemintegration (jfr Tuunainen, 1999b).  

 

I nästa avsnitt presenteras med utgångspunkt från diskussionen i kapitlet en 

analysmodell över adoptionens innehåll.  

 

4.6 Analysmodell över adoptionens innehåll 

I föregående avsnitt har förändringar förknippade med adoption och användning 

av elektronisk handel diskuterats. Ytterligare andra förändringar än de som nämnts 

i kapitlet kan förekomma. De förändringar som i realiteten blir resultatet av adop-

tionen beror i stor utsträckning på vilken form av elektronisk handel som 

adopteras och på den kontext som e-handelsinnovationen adopteras och används i 

eftersom olika former av elektronisk handel har olika syften och olika konsekven-

ser (Benjamin et al., 1990).  

 

På en övergripande nivå följer analysmodellen i Figur 4.8 Nivåmodellens indelning 

i affärsnivå, verksamhetsnivå och systemnivå. Förändringar på en nivå utövar 

påverkan på övriga nivåer vilket illustreras i form av pilar. I analysmodellen 

återfinns de förhållanden som presenterats i kapitlet (punktlistan till vänster på 

varje nivå). Modellens analysförhållanden har som tidigare nämnts härletts genom 

att respektive nivå i modellen har definierats i form av de komponenter som 

kännetecknar nivån. Dessa komponenter eller analysförhållanden har sedan 

diskuterats ur ett förändringsperspektiv med hjälp av tidigare studier av elektro-

nisk handel.  

 

I Figur 4.8 återfinns en vertikal rektangel vilken representerar e-handelsinnova-

tionen i fråga. Syftet är att uppmärksamma att adoption och användning av elek-

tronisk handel innebär förändringar på strategisk (affärsnivå), operativ 

(verksamhetsnivå) och/eller IS-/IT-nivå (systemnivå). I kapitlet har informations-

system för elektronisk handel (e-handelsinnovationer) delats in i inköpsorienterade 

interorganisatoriska informationssystem (IOS), inköpsorienterade elektroniska 

marknadsplatser, försäljningsorienterade interorganisatoriska informationssystem 

(IOS) respektive försäljningsorienterade elektroniska marknadsplatser. En 

fullständig beskrivning av, och indelning i, olika former av elektronisk handel ter 

sig som mycket svår att genomföra eftersom begreppet elektronisk handel fort-
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farande är rörligt (Iivari & Janson, 2001) och de egenskaper som virtuella 

marknader har ger otaliga möjligheter till förnyelse (Amit & Zott, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.8. Studiens analysmodell över adoptionens innehåll.  

Källa: Författarens vidareutveckling av Österle (1995) och Nilsson (1999 & 2001). 

 

På respektive nivå i Figur 4.8 återfinns ett antal analysförhållanden som kommer 

att ligga till grund för tolkning av det empiriska materialet. Dessa har tidigare 

utgjort kursiverade rubriker i beskrivningen av tänkbara förändringar på företagets 

affärs-, verksamhets- och systemnivå. På affärsnivån återfinns förhållanden som 

strategiska intentioner, relationer till kunder och konkurrenter, marknader, 

produkter och resurser. Verksamhetsnivån innefattar förändringar i processer och 

funktioner samt i arbetsuppgifter. På systemnivån berörs mjukvaror, hårdvaror, 

kommunikationslösningar och systemintegrationslösningar.  

 

4.7 Sammanfattning av kapitlet 

Detta kapitel har behandlat innehållsdimensionen i det kontextuella ramverket 

genom att söka ”teoretiska” svar på den första forskningsfrågan: Vad innebär 

adoption av elektronisk handel för små och medelstora företag och vad förändras i företaget till 

följd av användningen av elektronisk handel? 
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Systemnivå

• Strategiska intentioner

• Relationer till kunder och konkurrenter

• Processer och funktioner

• Kommunikationslösningar
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• Systemintegrationslösningar

• Arbetsuppgifter
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Nya/förändrade:

Nya/förändrade:

Nya/förändrade:

E-handelsinnovation

•Försäljnings-
orienterade
elektroniska 
marknadsplatser 

•Försäljnings-
orienterade IOS  

•Inköps-
orienterade
elektroniska 
marknadsplatser 

•Inköps-
orienterade IOS 
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Det preliminära svar som ges på forskningsfrågan efter den teoretiska genom-

gången är att adoptionen av elektronisk handel innebär att ett företag avsätter 

resurser för att anskaffa, införa och använda en för företaget ny form av 

elektronisk handel i form av försäljningsorienterade marknadsplatser eller försälj-

ningsorienterade interorganisatoriska informationssystem alternativt så ansluter sig 

företaget till kunders inköpsorienterade marknadsplatser eller inköpsorienterade 

interorganisatoriska informationssystem. Adoptionen av dessa innovationer leder 

till förändringar på affärs-, verksamhets- och/eller systemnivå i företaget. 

 

Under adoptionsprocessen identifieras, definieras, utvecklas och utvärderas/väljs 

e-handelsinnovationens innehåll i termer av strategier (affärsnivå), processer 

(verksamhetsnivå) och IS/IT-stöd (systemnivå). Detta behandlas utförligare i 

kapitel 6. När innovationen sedan används uppstår förändringar på nämnda nivåer 

i företaget, se Figur 4.8. Analysmodellen är inte att betrakta som en uttömmande 

presentation av alla de förändringar som elektronisk handel förknippas med utan 

som en utgångspunkt för vidare studier. I nästa kapitel behandlas den kontext som 

driver fram adoptionen av en e-handelsinnovation.  
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5  Kontext 

I detta kapitel diskuteras den kontext i vilken adoptionsprocessen äger rum och e-

handelsinnovationen införs. Förhållanden i den yttre, den interorganisatoriska och den inre 

kontexten som påverkar adoptionen av elektronisk handel behandlas genom att resultaten från 

tidigare studier av adoption av elektronisk handel och informationsteknik sammanförs med 

forskning om interaktionen mellan kundföretag och leverantörsföretag. I slutet av kapitlet presen-

teras en analysmodell över kontexten. 

 

5.1 Mot en analysmodell över kontextdimensionen  

Kontexten svarar på varför en förändring äger rum (Pettigrew, 1985a). För att 

förstå en förändring behöver därför förändringens omgivning beaktas. ”Varför-

frågan”, dvs. varför små och medelstora företag adopterar elektronisk handel, står 

i centrum i detta kapitel vilket teoretiskt behandlar studiens andra forskningsfråga: 

Vilka kontextuella förhållanden förklarar varför små och medelstora företag adopterar 

elektronisk handel? Denna fråga behandlas genom att de kontextuella förhållanden 

som omger och driver fram adoptionen av elektronisk handel klargörs. I Figur 5.1 

visas kapitlets fokus på kontextdimensionen i det kontextuella ramverket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1. Kapitlets fokus på kontextdimensionen i det kontextuella ramverket.  

Källa: Modifiering av Pettigrew (1987:5, min översättning). 
 

Som jag tidigare har påpekat har jag valt att urskilja en interorganisatorisk kontext 

som en delmängd ur Pettigrews (1985a) yttre kontext. Med interorganisatorisk 

kontext avses förhållanden som gäller leverantörsföretagets affärsrelationer med 

sina kunder. Anledningen till att den interorganisatoriska kontexten behöver upp-

märksammas är att elektronisk handel används i affärsrelationer. För att ett leve-
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Inre

ProcessInnehåll
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rantörsföretag ska kunna använda elektronisk handel krävs att också deras kunder 

är villiga att använda elektronisk handel.  

 

Liksom i föregående kapitel resulterar den teoretiska behandlingen av forsknings-

frågan i en analysmodell över förändringsdimensionen. Även i detta kapitel 

används en analysmodell från ett angränsande forskningsområde som utgångs-

punkt. För kontextdimensionen är detta Interaktionsmodellen från IMP-gruppen 

(Håkansson, 1982). Denna modell har anpassats till det studerade området dels 

genom att modellens analysförhållanden har betraktats ur ett ”e-handels-

perspektiv”, dels genom att modellen utökats med resultaten från tidigare studier 

av adoption av elektronisk handel. Innan Interaktionsmodellen presenteras redo-

görs därför i nästa avsnitt för kontextuella analysförhållanden som i tidigare forsk-

ning visat sig ha en viktig påverkan på företags beslut att adoptera elektronisk 

handel.  

5.1.1 Tidigare forskning om kontextens betydelse för adoptionen  

En genomgång av tidigare forskning inom problemområdet visar att flera av de 

kontextuella förhållanden som ingår i Interaktionsmodellen (se kommande Figur 

5.3) också påverkar adoption av elektronisk handel. Till dessa hör företagets 

strategi (Grover, 1993) och teknikanvändning i form av informationsteknik 

(Iacovou et al., 1995; Chwelos et al., 2001). Tidigare forskning om adoption av 

elektronisk handel och informationsteknik uppmärksammar även ett antal kontex-

tuella förhållanden som inte förekommer i Interaktionsmodellen. I Tabell 5.1 

presenteras en översikt över några av de kontextuella förhållanden som enligt 

tidigare studier av elektronisk handel och informationsteknik har en betydelsefull 

påverkan på adoption. Flera av dessa studier har även undersökt hur uppfattade 

egenskaper hos den aktuella innovationen påverkar adoptionen. Dessa förhåll-

anden har jag i denna studie valt att behandla i kapitel 6 i form av utvärderings-

kriterier som påverkar val under adoptionsprocessen.  

 

Fram till och med slutet av 1990-talet var studier av elektronisk handel via Internet 

ovanliga (Daniel et al., 2002). De källor i tabellen som publicerats på 1990-talet 

behandlar därför inte denna form av elektronisk handel. Av Tabell 5.2 framgår att 

studiernas undersökningsobjekt varierar men också att det finns stora likheter 

mellan informationsteknik respektive olika former av elektronisk handel avseende 

vilka förhållanden som påverkar adoptionen. Vidare tyder Mehrtens et als (2001) 

empiriska studie och Ihlström et als (2002) konceptuella studie på att det finns 

förhållandevis stora likheter mellan vilka förhållanden som påverkar adoptionen 

av olika former av elektronisk handel.  
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Tabell 5.1. Kontextuella analysförhållanden som enligt tidigare studier är betydelsefulla för 
adoptionen av elektronisk handel och informationssystem. 

 
ANALYSFÖRHÅLLANDE MOTSVARIGHET I TIDIGARE 

STUDIE 
KÄLLA  

Yttre kontext   
Konkurrenstryck Konkurrenstryck 

Konkurrenstryck 
Konkurrenstryck 
Konkurrenstryck 
Konkurrenstryck 

Premkumar och Ramamurthy (1995) 
Premkumar et al. (1997) 
Premkumar och Roberts (1999) 
Chwelos et al. (2001) 
Zhu et al. (2003) 

Innovationens spridning i 
branschen 

Spridningen av liknande 
innovationer i branschen 
Konkurrenstryck (vilket i 
undersökningen innebar 
innovationens spridning i branschen) 
Externa påtryckningar från andra än 
kunder 

Grover (1993) 
 

Soliman och Janz (2004) 
 
 

Mehrtens et al. (2001) 

Interorganisatorisk 
kontext 

  

Påtryckningar från kunder Externa påtryckningar 
Utövande av makt 
Påtryckningar från kunder 
Externa påtryckningar från kunder 
och leverantörer 
Utövad makt från handelsparter 
Påtryckningar från kunder 
Externa påtryckningar 
Påtryckningar från handelsparter 

Iacovou et al. (1995) 
Premkumar och Ramamurthy (1995) 
Premkumar et al. (1997) 
Premkumar och Roberts (1999) 
 
Chwelos et al. (2001) 
Mehrtens et al. (2001) 
Grandon och Pearson (2004) 
Soliman och Janz (2004) 

Kunders beredskap för 
elektronisk handel  

Handelsparters beredskap 
Konsumenters beredskap för 
elektronisk handel och 
handelsparters bristande beredskap 

Chwelos et al. (2001) 
Zhu et al. (2003) 

Inre kontext   
Storlek Storlek 

Storlek 
Storlek 
Storlek 
Storlek 

Grover (1993) 
Thong och Yap (1995) 
Premkumar et al. (1997) 
Premkumar och Roberts (1999) 
Zhu et al. (2003) 

Interna resurser Otillräckliga finansiella resurser, 
ledningens brist på tid och brist på 
intern expertis 
Organisatorisk beredskap  
Beredskap 
Organisatorisk beredskap 
Teknisk kompetens inkl IT-
infrastruktur 

Cragg och King (1993) 
 
 
Iacovou et al. (1995) 
Chwelos et al. (2001) 
Mehrtens et al. (2001) 
Zhu et al. (2003) 

Företagsledarens stöd för 
adoptionen 

Högsta ledningens stöd 
Högsta ledningens stöd 
Högsta ledningens stöd 
Högsta ledningens stöd 
Högsta ledningens stöd 
Stöd från ledningen 

Grover (1993) 
Premkumar och Ramamurthy (1995) 
Premkumar et al. (1997) 
Premkumar och Roberts (1999) 
Soliman och Janz (2004) 
Teo och Ranganathan (2004) 

Företagsledarens IT-intresse Ägarens/företagsledarens entusiasm 
för tekniken 
Företagsledarens attityd till, och 
kunskaper om, IT 

Cragg och King (1993) 
 
Thong och Yap (1995) 
 

Företagsledarens 
riskaversion 

Ledningens ”riskposition” 
Riskorientering i form av villighet att 
genomföra stora investeringar i IT 

Grover (1993) 
Teo och Ranganathan (2004) 

Förekomsten av eldsjälar Eldsjäl 
Eldsjäl 

Grover (1993) 
Teo och Ranganathan (2004) 
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Tabell 5.2. Kortfattad beskrivning av de i Tabell 5.1 använda studierna.  

KÄLLA UNDERSÖKNINGSOBJEKT RESULTAT 

Cragg och King, 
1993 

Faktorer som driver på och hindrar 
små företags IS-utveckling 

Ägarens entusiasm för tekniken, otillräckliga finansiella 
resurser, ledningens brist på tid, brist på intern expertis  

Grover, 1993 Faktorer som skiljer adopterare av 
kundorienterade IOS från icke-
adopterare 

Högsta ledningens stöd, förekomsten av en eldsjäl, 
innovationens kompatibilitet och komplexitet, IT:s roll, 
företagets storlek, infrastruktur, strategisk planering, 
spridningen av liknande innovationer i branschen, 
ledningens risktolerans  

Banerjee och 
Golhar, 1994 

Faktorer som skiljer användare av 
EDI från icke-användare  

Företagets storlek, påtryckningar från kunder och 
konkurrenter, förväntningar på bättre och snabbare 
kommunikation, strävan efter att bibehålla 
konkurrenskraften, förekomst av branschstandard 

Iacovou et al., 1995 Faktorer som påverkar adoptionen 
av EDI 

Organisatorisk beredskap (finansiella resurser och 
existerande styrning och användning av IT), externa 
påtryckningar, uppfattningen om förväntade fördelar 

Premkumar och 
Ramamurthy, 1995 

Faktorer som skiljer proaktiva 
adopterare av IOS (EDI) från 
reaktiva adopterare 

Konkurrenstryck, utövande av makt, interna behov, högsta 
ledningens stöd 

Thong och Yap, 
1995 

Faktorer som skiljer adopterare av 
informationsteknik från icke-
adopterare 

Organisationens storlek, företagsledarens attityd till, och 
kunskaper om, IT samt företagsledarens 
innovationsbenägenhet 

Premkumar et al., 
1997 

Faktorer som skiljer adopterare av 
EDI i fordonsindustrin från icke-
adopterare 

Konkurrenstryck och påtryckningar från kunder, stöd från 
kunder, högsta ledningens stöd, företagets storlek  

Premkumar och 
Roberts, 1999 

Faktorer som skiljer adopterare av 
informations- och 
kommunikationsteknologi (IKT) 
från icke-adopterare 

Relativa fördelar, högsta ledningens stöd, organisationens 
storlek, externa påtryckningar, konkurrenstryck, vertikala 
relationer 

Chwelos et al., 2001 Faktorer som påverkar 
organisationens intentioner att 
adoptera EDI 

Konkurrenstryck, företagets existerande IT-användning, 
finansiella resurser, handelspartners beredskap, utövad 
makt från handelspartners, uppfattade fördelar  

Mehrtens et al., 
2001 

Faktorer som påverkar adoption av 
Internet och EDI 

Förväntade fördelar, organisatorisk beredskap, externa 
påtryckningar 

Zhu et al., 2003 Faktorer som driver respektive 
bromsar adoptionen av 
elektroniska affärer 

Drivkrafter: teknisk kompetens (inkl IT-infrastruktur), 
verksamhetens omfattning, (geografisk marknad, 
marknadssegment etc.), företagets storlek, konsumenters 
beredskap för e-handel samt konkurrenstryck. Bromskraft: 
handelspartners bristande beredskap 

Grandon och 
Pearson, 2004 

Faktorer som påverkar adoptionen 
av B2C (”business-to-consumer”)  

Uppfattat strategiskt värde av e-handel, hur användbar, 
enkel att använda (’ease-of-use’) respektive kompatibel e-
handel uppfattas vara samt externa påtryckningar 

Soliman och Janz 
(2004) 

Kritiska faktorer för beslutet att 
adoptera Internetbaserade 
interorganisatoriska 
informationssystem  

Påtryckningar från handelspartners, konkurrenstryck 
(vilket i undersökningen innebar innovationens spridning i 
branschen), kostnadsfördelar, högsta ledningens stöd, 
förtroende för handelspartners, datasäkerhet, nätverkets 
tillförlitlighet, komplexitet och lösningens skalbarhet 

Teo och 
Ranganathan, 2004 

Faktorer som skiljer adopterare av 
B2B från icke-adopterare 

Stöd från ledningen, villighet att genomföra stora IT-
investeringar, förekomsten en eldsjäl 
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I den vänstra kolumnen i Tabell 5.1 presenteras de analysförhållanden som valts ut 

för att analysera kontexten i denna studie. I den andra kolumnen anges de 

undersökningsbegrepp från andra studier som respektive analysförhållande 

grundas på. I flera fall överensstämmer benämningen på de analysförhållanden 

som jag valt ut med de begrepp som använts i tidigare studier men i några fall har 

jag valt benämningar som tydligare betecknar studiens avgränsning och analys-

enhet. Exempelvis har ”Högsta ledningens stöd”, med anledning av att små och 

medelstora företag står i fokus, koncentrerats på ”företagsledarens stöd för 

adoptionen”. Vidare har ”handelsparters beredskap”, eftersom studien fokuserats 

på elektronisk handel med leverantörsföretagets kunder, specificerats till ”kunders 

beredskap för elektronisk handel”.  

 

I den högra kolumnen (se Tabell 5.1) anges de refererade studiernas författare och 

publikationsår. Källorna i tabellen, som endast utgör en bråkdel av den teoretiska 

studien, ger tillsammans en god täckning av olika former av elektronisk handel. 

Detta är viktigt eftersom studien inte avgränsas till specifika tekniker eller 

metoder. Ett fåtal av studierna behandlar inte adoption av elektronisk handel utan 

adoption av informationssystem eller informationsteknik. Dessa studier ger dock 

viktiga bidrag eftersom de fokuserar på små företag (Cragg & King, 1993; Thong 

& Yap, 1995) och företag belägna utanför stadsbygd (Premkumar & Roberts, 

1999) vilket stämmer väl in på denna studies fallföretag.  

 

Viktigt vid urvalet av studier till tabellen var att undersökningarna fokuserat på 

vilka förhållanden som påverkar adoptionen eftersom syftet med kontext-

dimensionen är att klargöra varför företag adopterar. Studier kring små och medel-

stora företag har prioriterats, ett fåtal av studierna inkluderar dock även stora 

företag. Jag anser att de utvalda källorna håller en god kvalitet, vilket delvis styrks 

av att artiklarna är ofta citerade i andra studier (detta gäller av naturliga skäl inte de 

senast publicerade artiklarna) samt publicerade i tidskrifter med högt vetenskapligt 

anseende. 

5.1.2 Valet av referensmodell för kontextdimensionen 

I den definition av begreppet elektronisk handel som används i studien framgår att 

de ingående parterna har en köpare-säljare-relation. Eftersom handel mellan 

företag står i fokus i denna forskningsstudie innebär detta elektronisk handel 

mellan kund- och leverantörsföretag. En modell som fokuserar på handel mellan 

kund- och leverantörsföretag är IMP-gruppens Interaktionsmodell (Håkansson, 

1982). Denna internationellt erkända modell beskriver interaktionen mellan ett 

kundföretag och ett leverantörsföretaget i relation till a) den omgivning som inter-
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aktionen äger rum i, b) atmosfären mellan parterna som påverkar och påverkas av 

dessas interaktion, c) utbytet på kort och lång sikt samt d) interna förhållanden i 

respektive företag. Interaktionsmodellen passar väl för studiens syfte eftersom 

modellen behandlar affärskommunikation mellan köpare och säljare, dock inte 

specifikt elektronisk affärskommunikation. Vidare delas Interaktionsmodellen in i 

olika delområden eller kontexter vilket ger stöd för analyser på flera olika nivåer i 

enlighet med Pettigrews (1985a) rekommendationer. Detta stämmer också väl 

överens med en förståelseinrikad ansats eftersom förhållanden i en kontext (del) 

kan ställas i relation till förhållanden i andra kontexter (helhet). 

 

Interaktionsmodellen har ”affärsrelationen” som analysenhet. Det är med andra 

ord beskrivningar och analyser av relationen mellan en köpare och en säljare som 

är det naturliga tillämpningsområdet för modellen. Det kan därför tyckas 

olämpligt att använda modellen i en studie som har det enskilda leverantörs-

företaget som analysenhet. Jag bedömde dock att modellen är möjlig att anpassa så 

att den även kan tillämpas när enbart den ena parten i relationen studeras. 

Alternativet att använda analysmodeller som har det enskilda företaget som analys-

enhet förkastades eftersom de modeller som har ett kontextuellt perspektiv och 

som gäller adoptionen av elektronisk handel befanns ha för hög abstraktionsnivå 

med få analysförhållanden, se t.ex. Premkumar et al. (1997) i Figur 5.2 samt 

Premkumar och Roberts (1999) och Kuan och Chau (2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.2 Analysmodell över faktorer som påverkar adoptionen av EDI.  

Källa: Premkumar et al. (1997:110). 
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Jag bedömer vid en jämförelse av dessa modeller att Interaktionsmodellens 

tydligare och mer detaljerade behandling av kontexten tillsammans med indel-

ningen i flera analysnivåer (kontexter) möjliggör rikare analyser av ”varför-frågan”. 

Interaktionsmodellen beskrivs i nästa avsnitt. 

 

5.1.3 Interaktionsmodellen 

I huvudsak används i Interaktionsmodellen fyra grundelement för att beskriva och 

analysera interaktionen mellan en köpare och en säljare. Varje grundelement består 

av ett antal förhållanden som karaktäriserar och påverkar relationen, se Figur 5.3. I 

korta drag består modellens grundelement av (Håkansson, 1982:14-24): 

 

� Omgivningen  
Till den omgivning i vilken interaktionen tar plats hör förhållanden som 

marknadens struktur och marknadens dynamik. IMP-gruppen (Håkansson, 1982) 

menar även att marknaders internationalisering är förknippade med specifika hinder 

och möjligheter som behöver uppmärksammas. Vidare behöver företagens position 

i värdekedjan och sociala system på såväl samhälls- som branschnivå med dessas lagar, 

regler, normer och värderingar studeras (Englund, 1991).  

� Atmosfären  
Atmosfären mellan företagen kan beskrivas utifrån företagens fördelning av 

makt/beroende samt graden av samarbete respektive konflikt. Vidare är omfattningen 

av närhet samt de förväntningar som parterna har på varandra viktiga förhållanden 

för att förstå interaktionen.  

� Parterna i interaktionen (leverantör, kund) 
De berörda handelsparterna är nästa grundelement i modellen. För såväl 

kundföretaget som leverantören sker analysen på två nivåer: organisationsnivå 

samt individnivå. På organisationsnivå analyseras respektive företags användning 

av teknologi. Vidare menar IMP-gruppen (Håkansson, 1982) att företagens struktur 

och strategi är viktiga utgångspunkter för interaktionen. Även individers mål-

sättningar och erfarenheter som påverkar parternas interaktion ingår i Interaktions-

modellen.  

� Interaktionsprocessen  
Interaktionsprocessen beskriver den långsiktiga relationen mellan parterna med 

utgångspunkt från den institutionalisering som äger rum och företagens anpassningar 

till varandra. Även kortsiktiga utbyteshändelser i form av varor och tjänster, 

informationsutbyte, finansiellt utbyte och socialt utbyte ingår i interaktionsprocessen. 
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Figur 5.3. Interaktionsmodellen.  

Källa: Modifiering av IMP-gruppen (Håkansson, 1982:24, min översättning). Figuren är inspi-
rerad av Englund (1991:66). 

 

5.1.4 Anpassning av Interaktionsmodellen 

Interaktionsmodellen fokuserar på interaktionen mellan köpare och säljare medan 

denna forskningsstudie undersöker adoptionen av elektronisk handel, vilket utgör 

en förändring i företagens interaktion. Det är inte självklart att de förhållanden som 

påverkar företagens löpande interaktion är de som utövar störst påverkan på IT-

relaterade förändringar som elektronisk handel. Jag kommer därför att se Inter-

aktionsmodellen med ”adoptionsglasögon” vilket innebär att Interaktions-

modellen anpassas till det specifika problemområdet: adoption av elektronisk 

handel i små och medelstora företag. Detta sker genom att modellens analys-

förhållanden i vissa fall tolkas ur ett ”adoptionsperspektiv”, exempelvis översätts 

”teknologi” i Interaktionsmodellen till ”användningen av informationsteknik” 

eftersom denna form av teknik är mest intressant vid adoptionen av elektronisk 

handel. Vidare kompletteras Interaktionsmodellen med kontextuella förhållanden 

som i tidigare studier av adoption av elektronisk handel och informationsteknik 

funnits ha en viktig påverkan på adoptionen, se Tabell 5.1. 

 

I motsats till Nivåmodellen, som presenterades i föregående kapitel, är Inter-

aktionsmodellen mer detaljerad eftersom modellens analysområden specificeras i 
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olika analysförhållanden. Jag menar att Interaktionsmodellens (Håkansson, 1982) 

analysområden utgör tre kontexter:  

 

� Yttre kontext – vilket motsvarar den del av modellen som benämns för 

”omgivning”. Denna utgör det sammanhang i vilket de studerade parterna 

verkar och deras affärsrelation äger rum.  

� Interorganisatorisk kontext – vilket innefattar den del av modellen som 

fokuserar på affärsrelationen mellan kund och leverantör. Till denna hör 

”atmosfär” mellan parterna och interaktionsprocessen på kort och lång tid. 

Den sistnämnda delas i modellen in i ”utbyteshändelse” respektive ”rela-

tion”. 

� Inre kontext – behandlar kundens respektive leverantörens interna egen-
skaper på organisations- och individnivå.  

 

I denna studie är analysenheten det enskilda leverantörsföretaget och vissa 

anpassningar av Interaktionsmodellen behöver därför genomföras eftersom denna 

har ett relationsperspektiv. För det första studeras samtliga förhållanden i 

modellen enbart ur leverantörsföretagets perspektiv. Det är leverantörsföretagets 

uppfattning om yttre, interorganisatoriska och inre förhållanden som undersöks. 

Jag har därför valt att betrakta även kundföretaget som en del av den interorga-

nisatoriska kontexten. Den inre kontexten utgörs därmed av det egna företaget 

(leverantörsföretaget) medan den interorganisatoriska kontexten innefattar allt 

som har med relationen till företagets kunder att göra. I detta ryms det som i 

Interaktionsmodellen kallas för atmosfär, interaktionsprocessen med det kort- och 

långsiktiga utbytet mellan parterna samt inre förhållanden hos företagets kunder.  

 

Vad inre förhållanden hos kunderna beträffar undersöks i denna studie enbart 

kundernas beredskap för elektronisk handel, dvs. kundernas faktiska användning 

av elektronisk handel eller organisatoriska intentioner och resursmässiga förutsätt-

ningar för att adoptera. Kundernas beredskap för den aktuella e-handelsinnova-

tionen har i tidigare studier visat sig ha en viktig påverkan på ett företags 

intentioner att adoptera elektronisk handel (Chwelos et al., 2001; Zhu et al., 2003). 

Anledningen till att övriga kundförhållanden valts bort är att jag menar att dessa är 

svårare för leverantörsföretaget att ha en uppfattning om men också att ”kunders 

beredskap för elektronisk handel” i viss mån innefattar flera av de för studien 

relevanta aspekterna av övriga kundförhållanden eftersom kundernas beredskap 

för elektronisk handel är en effekt av den strategi, den teknologi och de resurser 

som företaget besitter. ”Kunders beredskap för elektronisk handel” används för 

att studera såväl enskilda, betydelsefulla kundföretag som kundstocken som helhet 
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vilket utgör en viktig skillnad mot Interaktionsmodellen som fokuserar på en 

köpare och en säljare. Denna förändring motiveras av att kundstocken som helhet 

påverkar företagets adoption av elektronisk handel mer än enskilda kundrelationer 

i de fall företagets försäljning är någorlunda jämnt fördelad mellan många kunder 

medan enskilda kundrelationer är viktigare när ett fåtal kunder dominerar (jfr 

Easton & Araujo, 2003). Analysen av den interorganisatoriska kontexten behöver 

därför föregås av en första bedömning över leverantörsföretagets kundstrukturer 

för att avgöra om kundstocken som helhet eller enskilda affärsrelationer är mest 

angelägna att studera. I företag som har ett stort relativt beroende av enskilda 

kunder kan det vara relevant att genomföra flera analyser av den interorganisa-

toriska kontexten, en för varje betydelsefull relation samt eventuellt en analys över 

den resterande kundstocken som helhet. 

 

I följande avsnitt beskrivs först den yttre kontexten, därefter den interorganisa-

toriska kontexten samt avslutningsvis den inre kontexten.  

 

5.2 Yttre kontext  

I detta avsnitt förs en diskussion kring vilka förhållanden i det adopterande 

företagets yttre omgivning som påverkar adoptionen av elektronisk handel. Den 

yttre kontexten utgör den omgivning i vilken affärsrelationer och enskilda företag 

utvecklas och verkar. Den yttre kontexten har därför en viktig påverkan på den 

interorganisatoriska och inre kontexten. Grover (1993) fann dock att de omgiv-

ningsförhållanden som undersöktes i hans studie av adoption av interorganisa-

toriska informationssystem hade en tämligen låg förklaringskraft på adoptionen.  

 

I detta avsnitt diskuteras den yttre kontexten i form av Interaktionsmodellens 

analysförhållanden marknadens struktur, marknadens dynamik, internationalisering samt 

position i värdekedjan. I beskrivningen av sociala system har jag valt att fokusera på de 

intressenter i den yttre kontexten som utövar påverkan på små och medelstora 

företags adoption av elektronisk handel. Det är rimligt att de förhållanden som 

identifierats i tidigare studier kring adoption av elektronisk handel och informa-

tionsteknik får stå i förgrunden. Till dessa hör konkurrenstryck och innovationens 

spridning i branschen varför båda dessa förhållanden behandlas först. 

5.2.1 Konkurrenstryck 

Konkurrenstrycket i branschen och företagets vilja att stärka sin egen 

konkurrenskraft är vanliga anledningar till att företag adopterar elektronisk handel 

(Fredholm, 1996; Premkumar et al., 1997). Premkumar och Roberts (1999) fann 
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att konkurrenstryck var ett av de förhållanden som visade på signifikanta 

skillnader mellan adopterare respektive icke-adopterare av såväl EDA, e-post och 

Internet. Överlag uppfattades konkurrenstrycket som betydligt högre i företag 

som adopterat än hos företag som valt att avstå. 

 

Det finns i princip två sätt för företag att möta en ökad konkurrens. Det ena är att 

konkurrera med priserna på sina varor eller tjänster, det andra är att konkurrera 

med differentierade varor och tjänster exempelvis i form av hög kvalitet eller god 

service. Den ökade konkurrensen har därför medfört en större fokusering på 

kostnadseffektiviseringar och ständiga förbättringar av företagets varor, tjänster 

och affärsprocesser. Koncept som BPR (”Business Process Reengineering”) som 

syftar till radikala förändringar för att effektivisera företagets processer eller TQM 

(Total Quality Management) som fokuserar på kontinuerliga förbättringar för att 

öka kvaliteten för kunderna, har fått stor uppmärksamhet. Riggins och 

Mukopadhyay (1994) menar att tillämpningen av TQM har resulterat i att till-

verkande företag och detaljhandlare måste utveckla närmare relationer med sina 

leverantörer. På grund av en ökad global konkurrens som tvingar fram kvalitets-

förbättringar och sänkta priser måste företagen samarbeta mer i värdekedjan 

(Riggins och Mukopadhyay, 1994), exempelvis i form av elektronisk handel. Även 

BPR kopplas ofta ihop med elektronisk handel (Turban & King, 2003) eftersom 

elektronisk handel är en viktig förutsättning för att kunna effektivisera de externa 

processerna. 

5.2.2 Innovationens spridning i branschen 

Den affärskontext, eller det sociala system, som företaget verkar inom påverkar 

företagets adoption av ny teknik (Slade & Van Akkeren, 2002). I Sverige har 

exempelvis företag som verkar inom fordonsindustrin och transportbranschen i 

stor utsträckning infört EDI. Vidare har stora handelsföretag och grossister ofta 

förmått kunderna att lämna sina beställningar elektroniskt, t.ex. via filöverföring. 

Grover (1993) fann att företag som verkade i branscher där spridningen av inter-

organisatoriska informationssystem sedan tidigare var utbredd, adopterade i större 

utsträckning än andra. Detta menar Grover (1993) kan bero på att adoptionen i 

dessa fall framstår som strategiskt nödvändig vilket tyder på att företagets bransch 

och den teknik som används i företagets distributionskanaler påverkar om, när 

och vilken form av elektronisk handel som företaget adopterar. Tuunainens 

(1999b) studie av små leverantörer i fordonsindustrin visade att de studerade 

företagen uppfattade adoptionen av EDI som en nödvändighet för att överleva 

eftersom användningen av EDI i praktiken är en förutsättning för att verka i 

branschen. Poon och Swatman (1997) menar att branschtillhörighet på liknande 
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sätt påverkar i vilken utsträckning företag använder Internet för att stödja affärs-

processerna. 

5.2.3 Marknadens struktur 

Strukturen hos en viss marknad beskriver koncentrationen av köpare och säljare 

samt förändringstakt och stabilitet hos marknaden och dess konstituerade med-

lemmar (Håkansson, 1982). Marknadens struktur kännetecknas även av de pro-

dukter som varuförs och dessas grad av differentiering samt hur omfattande 

inträdesbarriärer som existerar (Parkin, 2003).  

 

Pettigrew (1987) menar att en fördel med att analysera den yttre kontexten är att 

frågor kring vad, varför, hur och när ett företag förändras kan ställas i relation till 

strukturförändringar i berörda marknader och branscher. Strukturförändringar kan 

exempelvis vara politiskt betingande och innebära ändrade arbetsmarknadsvillkor 

eller avreglering av marknader. Det tydligaste exemplet på detta är kanske bildan-

det av den europeiska unionen (EU) vilken har medfört politiska beslut om av-

reglerade produkt- och kapitalmarknader. Avregleringar av marknader utgör en 

viktig förklaring till den ökade globalisering som har ägt rum (Konkurrensverket, 

2001). Marknadsstrukturen har således en viktig påverkan på konkurrenstrycket.  

5.2.4 Marknadens dynamik  

Marknadens dynamik respektive stabilitet påverkar vilka relationer som skapas och 

hur de utvecklas (Håkansson, 1982). En omgivning med hög osäkerhet kan antas 

såväl motverka som främja bildandet av interorganisatoriska relationer (ibid.). Blili 

och Raymond (1993) menar att små och medelstora företag är känsliga för föränd-

ringar i omgivningen och att företagen ofta upplever en hög grad av osäkerhet på 

grund av detta. De små företagen har små möjligheter att själva påverka eller styra 

utvecklingen i omgivningen (Lorentzon, 1999) eftersom företagen ofta har en liten 

marknadsandel och få möjligheter att påverka t.ex. prissättning (Levy et al., 2003). 

Samtidigt påstås att de små företagen är mer flexibla (Rothwell & Dodgson, 1991) 

och har lättare för att anpassa sig till förändrade marknadsvillkor.  

 

Ett sätt att minska osäkerheten på en turbulent marknad är att skapa långsiktiga 

relationer med viktiga handelsparter. Interorganisatoriska informationssystem, 

exempelvis i form av EDI, används för att hantera rutinartade inköp i långvariga, 

stabila relationer (Turban & King, 2003) och när traditionell EDI införs stärks 

relationerna ofta ytterligare (Lorentzon, 1999). En utbredd spridning av tradi-

tionell EDI på en marknad minskar på så sätt dynamiken eftersom kund-

rörligheten avtar. Elektroniska marknadsplatser, och kanske särskilt de marknads-
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platser som riktar sig till många köpare och många säljare utan krav på föregående 

avtal, gynnar istället förutsättningarna för en ökad dynamik på marknaden.  

5.2.5 Internationaliseringen 

Den ökade globaliseringen har medfört att företag i allt större utsträckning handlar 

med företag utanför det egna landet. Med Internet skapas förutsättningar för att 

expandera globalt och förbättra företagets deltagande i olika nätverk samt att 

upprätta elektronisk handel mellan företag (Johnston, 1998). Deitel et al. (2001) 

menar att Internet och webben har ändrat människors sätt att kommunicera och 

göra affärer. Vissa menar att förändringen är så fundamental att i stort sett all 

handel i framtiden kommer att vara elektronisk i någon mån (Laudon & Traver, 

2002). Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att elektronisk handel 

fortfarande till stora delar är ett i-landsfenomen. Statistik över områden utanför 

Nordamerika, Asien och Västeuropa visar att användningen av elektronisk handel 

i dessa områden är högst marginell (Chaffey, 2002).  

 

Internets utveckling och spridning har möjliggjort handel mellan företag men även 

handel mellan företag och privatkonsumenter. Spridningen av Internet och 

webben (World Wide Web) har skett exceptionellt snabbt jämfört med innova-

tioner som TV, radio, telefon och PC (Chaffey, 2002). Enligt Walczuch et al. 

(2000) kommer Internet på lång sikt att påverka de små företagens produktivitet, 

marknadstillgång och konkurrensförmåga. Internet har, åtminstone teoretiskt sett, 

medfört att det är enklare att skapa nya affärskontakter. Det finns dock få under-

sökningar som studerat om företag använder denna möjlighet eller om exempelvis 

beroenden mellan företagen och personliga relationer mellan företagens med-

arbetare väger tyngre.  

 

En ökad internationalisering innebär att konkurrenstrycket ökar eftersom leveran-

tören tvingas konkurrera även med utländska företag. Internationell handel med-

för också andra problem (Håkansson, 1982). Detta är tydligt när elektronisk 

handel ska bedrivas mellan företag i olika länder. Exempelvis kan problem uppstå 

kring betalningar, skatter och skillnader i lagstiftningen. Vidare menar Stockdale 

och Standing (2004) att språkliga och kulturella skillnader kan uppstå vid elektro-

nisk handel via elektroniska marknadsplatser mellan företag i olika länder. Dessa 

svårigheter kan hindra adoptionen men elektronisk handel är även en viktig förut-

sättning för att effektivt kunna sköta internationella affärsrelationer.  
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5.2.6 Position i värdekedjan 

För att kunna förstå parternas motiv till att upprätthålla affärsrelationen behöver 

företagens position i den övergripande värdekedjan studeras. IMP-gruppen menar 

att relationen mellan två företag påverkas också av parternas respektive relationer 

till andra företag i värdekedjan och att affärsrelationen behöver betraktas i detta 

vidare sammanhang (Håkansson, 1982).  

 

Positionen i värdekedjan påverkar vilka behov av, och förutsättningar för, elektro-

nisk handel respektive part har. Företag har oftast störst behov av elektronisk 

handel på den sida av värdekedjan där transaktionerna är mest frekventa och 

rutinartade. 

5.2.7 Intressenter i de sociala systemen 

Studier över spridning av innovationer och teknikutveckling visar att bland annat 

kunder, konkurrenter, konsulter, teknikleverantörer samt lokala föreningar och 

nätverk utgör viktiga inspirations- och motivationskällor i små företag (Gustafsson 

& Svanfeldt, 1994; Belotti, 1996) 31.  

 

Kundernas betydelse kommer att diskuteras i det avsnitt som behandlar den 

interorganisatoriska kontexten. Vidare har konkurrenternas påverkan på adop-

tionen redan behandlats genom diskussionen kring konkurrenstryck. I detta 

avsnitt redogörs för påverkan från andra företag som adopterat liknande innova-

tioner, påverkan från lokala nätverk samt påverkan från konsulter och system- och 

teknikleverantörer. På senare år har också olika utbildningsprojekt och stöd-

åtgärder för att främja adoptionen av elektronisk handel blivit allt vanligare (Poon, 

2002). Dessa diskuteras i slutet av avsnittet.  

 

Företag som redan adopterat 

Rogers (1995) menar att det finns indikationer på att kärnan i innovationers 

spridningsprocess består av adopterarnas strävan efter att avbilda och imitera sina 

nätverksparter. Företag som redan har adopterat en viss innovation är därför en 

viktiga informations- och inspirationskälla för företag som överväger att adoptera 

en liknande innovation. Enligt Rogers söker beslutsfattaren efter information om 

innovationer i första hand hos personer som denne kan identifiera sig med. Ofta 

har dessa personer likartade värderingar, utbildning och social status. Sådana 

likheter uppstår vanligen mellan människor som tillhör samma grupperingar. De 

kan exempelvis bo eller arbeta nära varandra eller dela samma intressen. 

                                                
31 De olika kategorierna kan vara överlappande. 
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Kommunikationen av nya idéer kan antas vara mer effektiv mellan personer ”som 

talar samma språk”. Belottis fallstudie (1996) visade att en förutsättning för att ett 

informationsutbyte om de aktuella tekniska innovationerna skulle komma till stånd 

var att företagen verkade inom samma industrigren och var geografiskt när-

belägna. De naturliga kontakter som uppstår med större företag i samma bransch 

är därför betydelsefulla för de små företagens teknikutveckling (Gustafsson & 

Svanfeldt, 1994).  

 

Lokala nätverk och föreningar 

Enligt Gustafsson och Svanfeldt (1994) är lokala nätverk av olika slag viktiga 

källor till nya impulser. Numera diskuteras allt oftare möjligheten att stärka 

företagets resurser genom att samarbeta med andra företag i nätverk. Genom att 

dela resurser kan små företag få tillgång till finansiering och expertis som tidigare 

var förbehållet stora företag (Fariselli et al., 1999; Konkurrensverket, 2001). Poon 

(2002) menar att en trend som ökar är att stödja bildandet av samarbete och 

nätverk så att företagen kan bli en del av s.k. e-kluster eller e-nätverk istället för att 

stödja enskilda små och medelstora företags adoption av elektronisk handel. 

Värdet av att beakta kluster eller nätverk av företag bekräftas av Fariselli et al. 

(1999:269): 

[…] if smaller firms are to be more than marginal players in the 
world’s economies it is inappropriate to consider the role of each 
smaller firm in isolation. Rather, there are positive externalities from 
groups of smaller firms acting together.  

Detta angreppssätt behöver inte innebära att nya nätverk bildas. Det kan snarare 

vara mer värdefullt att utgå från redan existerande nätverk på grund av det behov 

av identifikation och närhet som tidigare nämnts.  

 

Externa konsulter och IT-systemleverantörer  

Det hävdas ofta att det råder en brist på IT-kunskaper i de små och medelstora 

företagen (jfr Iacovou et al., 1995; Damsgaard & Lyytinen, 1998; Kuan & Chau, 

2001). Denna svaghet kan kompenseras genom att företagen anlitar erfarna 

externa konsulter och försäljare av IT-produkter (Thong, 2001). Det är dock 

viktigt att de externa rådgivarna har rätt kunskaper och rätt attityd. Framförallt är 

det nödvändigt att de externa IT-experterna har erfarenhet av, och förstår, små 

företags behov samt förmår att upprätthålla bra arbetsrelationer med samtliga in-

blandade parter (Thong, 2001).  

 

Små företag är emellertid mindre benägna att använda externa rådgivningstjänster 

än stora företag och en förklaring till detta kan vara finansiella begränsningar 
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(Andersson, 1995). Ett annat möjligt hinder utgörs av kommunikationsproblem på 

grund av olika begreppsanvändning (ibid.). Även kvaliteten på det arbete som 

konsulter utför ifrågasätts av småföretagen (Andersson, 1997; Thong, 2001). Mest 

använder små företag lokalt verkande konsulter och störst förtroende har 

företagen för konsulter med en lång erfarenhet inom den aktuella branschen 

(Andersson, 1995).  

 

Dos Santos och Pfeffers (1998) menar att producenter och återförsäljare av ny 

teknik har stort inflytande på adoptionen av en ny teknik de första åren. Därefter, 

när en tillräckligt stor andel av företagets konkurrenter har adopterat den nya 

tekniken, är konkurrenternas inflytande på adoptionen större.  

 

Utbildningsprojekt och andra riktade stödåtgärder 

Idag finns ett antal organisationer, både publika och privata, som arbetar med 

utbildning om, och utveckling av, elektronisk handel i små och medelstora företag. 

Vissa forskare menar att det finns en tveksam inställning i de små företagen även 

inför statliga stödåtgärder (Julien, 1995; Stymne, 1997). Företagen befarar att dessa 

är kortvariga och utgår från de stora företagens behov (Julien, 1995). Ett annat 

problem är att olika stödåtgärder ofta är standardiserade i den meningen att de 

utgår från en förutbestämd bild av företagens behov (Gustafsson & Svanfeldt, 

1994) istället för att se till de enskilda företagens behov. Gustafsson och Svanfeldt 

(1994) slår fast att de insatser som görs för att höja kompetens- och teknologi-

nivån bör anpassas efter bransch, företagsstorlek samt efter hur företagen förhåller 

sig till teknikutveckling.  

 

Till de organisationer och projekt som verkar för att informera och utbilda om 

innovationer knyts personer som ska genomföra de strategier som organisationen 

eller projektet utformat. Rogers (1995) kallar dessa personer för förändrings-

agenter.  

 

5.3 Interorganisatorisk kontext  

I Interaktionsmodellen avgränsas i praktiken en interorganisatorisk kontext. 

Denna består av förhållanden som karaktäriserar den atmosfär som råder mellan 

leverantör och kund samt den kort- och långsiktiga interaktionen. Till de förra hör 

makt-/beroendeförhållanden, närhet, samarbete och förväntningar mellan part-

erna. Jag har valt att se förhållanden som närhet, samarbete och förväntningar på 

interaktionen tillsammans med parternas förtroende för varandra som det klimat 
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som råder mellan kund och leverantör. Begreppet klimat har bland annat använts 

av Premkumar et al. (1997) i deras studie av adoption av EDI.  

 

Jag har däremot valt att behålla Interaktionsmodellens makt- och beroende-

förhållanden som ett separat förhållande eftersom tidigare studier visar att 

påtryckningar från kunder har spelat en central roll vid adoptionen av EDI (Banerjee 

& Golhar, 1994; Premkumar et al., 1997) och möjligheterna att påverka en 

handelspart att adoptera EDI avgörs av företagens makt-/beroendeförhållanden (Hart 

& Saunders, 1998). Förutom makt-/beroendeförhållanden, klimat och 

påtryckningar från kunder behandlas i detta avsnitt kortsiktigt utbyte mellan parterna 

i form av varor och tjänster, informationsutbyte, finansiellt utbyte samt socialt 

utbyte. Det långsiktiga utbytet behandlas under rubriken långsiktig affärsrelation 

vilket innefattar institutionalisering och anpassningar mellan parterna. Vidare 

visade litteraturstudien (se Tabell 5.1) på behovet av att inkludera kunders beredskap 

för elektronisk handel i den interorganisatoriska kontexten. Härnäst beskrivs den 

påverkan klimatet mellan kund och leverantör kan ha på adoption, följt av övriga 

interorganisatoriska förhållanden. 

5.3.1 Klimat 

Med klimat avses i denna studie leverantörens grad av samarbete med kunderna 

och förtroendet parterna emellan. Christianssons (1998) fallstudie över inter-

organisatorisk verksamhetsutveckling visar hur ett nära samarbete och det sociala 

utbyte som detta innebär minskar osäkerheten i relationen. Genom täta kontakter 

byggde företagen upp sin kunskap om varandra vilket bidrog till att parterna 

upplevde större trygghet och förtroende. Klimatet mellan parterna kan ha särskilt 

stor betydelse för adoptionen i de fall när företagen har en jämbördig maktbalans 

(Premkumar et al., 1997). En symmetrisk maktbalans innebär att båda företagen 

kan fatta beslutet att använda elektronisk handel på frivillig basis. Bland annat 

Fredriksson och Vilgon (1996) ger exempel på hur företag med utgångspunkt från 

långvariga, väl fungerande relationer kan välja att utveckla interorganisatoriska 

informationssystem till båda parters nytta.  

 

Interorganisatoriska informationssystem innebär ofta en betydande investering för 

båda parter, en investering som också är förknippad med vissa säkerhetsrisker på 

grund av att företagen öppnar upp delar av informationssystemen för sina 

handelsparter. Detta förutsätter att företagen litar på varandra. Elektronisk handel 

kan också innebära att tidigare kontrollmekanismer försvinner vilket ytterligare 

ökar behovet av förtroende mellan parterna (Premkumar et al., 1997). Vissa menar 

därför att förtroende mellan parterna är en nödvändig förutsättning för inter-
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organisatoriska system (Williams, 1997). Saunders och Clark (1992) fann 

emellertid att förtroende för handelsparten inte hade någon nämnvärd positiv 

inverkan på avsikten att adoptera EDI. Fariselli et al. (1999) betonar att förtroende 

inte kan uppnås genom att företagen utvecklar elektronisk kommunikation. 

Snarare är det genom personliga kontakter mellan företagens medarbetare som 

förtroende gradvis byggs upp.  

5.3.2 Påtryckningar från kunder 

Flera undersökningar har visat att den huvudsakliga orsaken till att företag 

adopterar EDI är externa påtryckningar från företrädesvis kunder (se t.ex. 

Banerjee & Golhar, 1994; Iacovou et al., 1995). Belotti och Tunälv (1999) menar 

att de flesta innovationer i små företag syftar till att förbättra produkter och 

processer för att öka kundens tillfredställelse. I synnerhet stora kunder ställer i 

vissa fall hårda kvalitets- och kostnadskrav på sina mindre leverantörer 

(Gustafsson & Svanfeldt, 1994). För att inte riskera att förlora företagen som 

kunder tvingas de mindre leverantörsföretagen att ändra sitt sätt att arbeta och 

förnya sin teknologi (Gustafsson & Svanfeldt, 1994:21):  

Ökade och ändrade krav från kunderna samt konkurrens från andra 
tillverkare är en grundläggande drivkraft för införande av ny teknologi 
och kunskapshöjande åtgärder i de små och medelstora företagen. 

Belotti (1996) fann att teknikförnyelseprocessen i ett av de studerade företagen 

under en lång period hade styrts av företagets huvudkund. När företagen inledde 

ett EDI-samarbete bestämde kunden i stor utsträckning villkoren för det tekniska 

utbytet och de anpassningar som behövde göras (ibid.). I Sverige får fordons-

industrin och företag som Volvo, Saab och Scania ofta representera företag som 

genom sina starka maktpositioner forcerat adoption av EDI hos sina mindre leve-

rantörer. Omvänt kan brist på påtryckningar från företagets handelsparter hindra 

eller fördröja spridning av EDI (Chau, 2001). Att kunderna inte utövar 

påtryckningar kan vara ett tecken på att de saknar behov av elektronisk handel 

men även på att kundernas organisatoriska beredskap för elektronisk handel är låg.  

 

Externa påtryckningar har visat sig ha en inverkan även på adoption av Internet32 

(Mehrtens et al., 2001). Vid adoption av EDI är det framförallt kunder som har 

forcerat fram adoptionen. Även Internetadoption påverkas av kunders 

påtryckningar men också av påtryckningar från leverantörer och personer som 

söker anställning hos företaget (ibid.). Vid adoptionen av traditionella EDI-system 

har asymmetriska maktförhållanden mellan små och stora företag medfört att de 

                                                
32 Med Internetadoption avses i studien användningen av Internet för att skicka och ta mot e-post, söka 
information samt om företaget har en webbplats.  
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små företagen sett sig tvingade att adoptera (se t.ex. Hart & Saunders, 1998). Poon 

och Swatman (1997) fann inga tendenser i sin studie på att liknande förhållanden 

existerar vid Internetadoption. Istället hade de små företagen ofta adopterat 

Internet före sina stora handelsparter. Troligtvis har dock kraven på att erbjuda 

kommunikation via Internet ökat sedan 1997 i takt med att spridningen och 

användningen av Internet har ökat.  

 

Påtryckningar från kunder kan antas ha särskilt stor betydelse när företaget har ett 

stort beroende av den kund som framför krav eller önskemål om att använda 

elektronisk handel eftersom parternas relation annars kan sättas på spel (jfr Hart & 

Saunders, 1998). Företag tvingas av överlevnadsskäl att anpassa sig till betydelse-

fulla kunders preferenser vare sig dessa består i att använda elektronisk handel 

eller traditionella transaktionsmetoder. Det är svårt för ett leverantörsföretag att 

adoptera elektronisk handel innan dominerande kunder har adopterat eftersom 

dessa med stor sannolikhet kommer att ha större möjlighet att påverka 

utformningen av systemet än vad det mindre leverantörsföretaget har. Det mindre 

leverantörsföretaget riskerar annars att utveckla en lösning som den eller de 

viktigaste kunderna inte vill använda.  

5.3.3 Makt/beroende 

Fredholm (1998) menar att det framförallt är mindre företag med låg medvetenhet 

om ny teknik och nya arbetssätt som tvingas att adoptera elektronisk handel. 

Detta är troligtvis en förenklad förklaring. Hart och Saunders (1998) menar att 

vilken makt en handelspart har att förmå sin motpart att genomföra förändringar 

beror på det relativa beroendet. Det relativa beroendet betecknar hur beroende en 

part är av en specifik affärsrelation i jämförelse med motpartens beroende av 

samma affärsrelation. Ju mer beroende den ena parten är av den andres resurser, 

desto större makt får denne och en asymmetrisk maktbalans uppstår mellan 

företagen. En ojämn maktfördelning leder till att den starkare parten kan styra 

villkoren för affärsrelationen. Beroende av starkare kunder sätter därmed gränser 

för leverantörsföretagets möjligheter att fatta beslut om elektronisk handel.  

 

Hart och Saunders (1998) menar att ju högre andel av omsättningen som tillskrivs 

en viss kund och ju högre konkurrenstryck som finns, desto större är leverantör-

ens beroende vanligen av kunden. Jag anser att även företag som ingår i olika typer 

av koncerner eller nätverk kan känna sig manade att följa en gemensam policy 

som påverkar deras möjlighet att fatta beslut om elektronisk handel.  
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Enligt Iacovou et al. (1995) har den starkare parten tre sätt att utöva sin makt: att 

rekommendera handelsparten att adoptera, att locka med olika incitament eller att 

använda hot. Möjligheten att utöva makt bygger även på den svagare partens 

uppfattning om hur troligt det är att den starkare parten kommer att utöva sin 

makt genom att ”straffa” oönskade handlingar eller brist på önskade handlingar 

(Ratnasingham, 1999). Överhuvudtaget har kundernas makt i många branscher 

ökat genom tillgången till en global marknad (Chesher & Kaura, 1998).  

5.3.4 Kortsiktigt utbyte 

Varor och tjänster 
Post och Telestyrelsen (2001) hävdar i sin rapport att ett företags varor/tjänster 

sätter ramar för om och hur elektronisk handel kan användas. Detta bekräftas av 

Anell (2002) som anser att företagsledningen bör fråga sig om företagets varor 

och/eller tjänster lämpar sig för elektronisk handel. Poon och Swatman (1999) 

fann att många företag har uppfattningen att deras varor och tjänster är svåra att 

köpa över Internet, eller att det krävs personliga kontakter som komplement till 

webbhandel. Varor som har ett stort kunskapsinnehåll, dvs. där den personliga 

kommunikationen spelar en viktig roll i inköpsprocessen är exempel på produkter 

som kan vara svåra att utbyta via elektronisk handel. Personliga tjänster är ett 

annat exempel (Anell, 2002). Enligt min mening är varor och tjänster som innebär 

att kunden behöver diskutera med leverantören för att veta vilken vara/tjänst som 

han/hon behöver mindre lämpade för elektronisk handel. Vidare kräver 

varor/tjänster som har en låg grad av standardisering ofta en omfattande 

interaktion med kunden vid varje ordertillfälle vilket kan medföra att elektronisk 

handel är mindre lämpligt. Även varor/tjänster som är svåra att beställa via 

elektronisk handel kan dock exempelvis faktureras elektroniskt.  

 

Informationsutbyte 
Jag har valt att tolka begreppet ”informationsutbyte” i Interaktionsmodellen i 

första hand som det formella informationsutbytet i affärstransaktionerna. 

Forskarna i IMP-gruppen (Håkansson, 1982) gör en vidare tolkning av begreppet 

som även innefattar andra former av information. Meier och Sprague (1991) 

hävdar att eftersom interorganisatoriska system ofta rättfärdigas genom sina 

möjligheter att öka effektiviteten och därmed sänka kostnaderna för exempelvis 

bearbetning av orderstocken, är det naturligt att fokusera på transaktionernas 

omfattning. Omfattningen av och frekvensen på företagets transaktioner är där-

med en viktig utgångspunkt för analyser av fördelar med elektronisk handel. 

Tidigare studier har visat att små volymer av EDI-transaktioner (Tuunainen, 

1999b), få meddelanden via Internet (Poon & Swatman, 1997) och kundernas låga 

anslutningsgrad till e-handelssystemet (Fredriksson, 1992) utgör bromskrafter för 
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små och medelstora företags fortsatta investeringar i elektronisk handel. Omvänt 

bör stora transaktionsvolymer kunna öka de förväntade relativa fördelarna.  

 

Finansiellt utbyte 
Omfattningen av det finansiella utbytet mellan parterna påverkar bland annat 

parternas makt- och beroendeförhållande (Hart & Saunders, 1998). Det är rimligt 

att anta att parterna är mer benägna att adoptera elektronisk handel i affärsrela-

tioner med ett stort finansiellt utbyte eftersom detta tyder på att affärsrelationen är 

viktig för båda parterna.  

 

Socialt utbyte 
I företag som har en långvarig affärsrelation bildas med tiden personliga relationer 

mellan de två företagens medarbetare. Det sociala utbytet i dessa relationer utgör 

en viktig byggsten i klimatet mellan företagen vilket kan tänkas såväl underlätta 

som försvåra adoptionen av elektronisk handel. Goda personliga relationer 

minskar den osäkerhet som alltid förknippas med innovationer men eftersom 

elektronisk handel riskerar att minska de personliga kontakterna (Fredholm, 2000; 

Turban et al., 2000) kan det också uppstå motstånd och rädsla bland medarbetarna 

(Widigs Ahlin, 2002) som hindrar adoptionen.  

5.3.5 Långsiktig affärsrelation 

Institutionalisering 

När affärsrelationen mellan två företag har pågått en tid institutionaliseras ofta 

ansvar och roller, dvs. interaktionen blir rutinartad och varje part vet vad den kan 

förvänta sig av den andre. Företagen bygger gradvis upp kunskaper om, och 

förtroende för, varandra. En långvarig, stark relation till en betydelsefull part 

innebär på så sätt stabilitet, låg osäkerhet och att företaget bättre kan planera sin 

verksamhet. Långsiktiga affärsrelationer tenderar att uppstå när köparna vill ha 

differentierade produkter, när inköpen är frekventa, när information om 

marknaden är svårtillgänglig och när antalet köpare och säljare är relativt få 

(Easton & Araujo, 2003). För företag med starka relationer kan tröskeln vara hög 

från båda håll för att avbryta relationen och det finns uppenbara fördelar med att 

stärka den ytterligare om företagen är nöjda med samarbetet (men även 

nackdelar).  

 

Anpassningar 

När två organisationer inleder och utvecklar en affärsrelation är det vanligt att 

parterna måste anpassa sig till varandra. Anpassningar kan gälla såväl innehållet i 

det som utbyts mellan parterna, dvs. varor och tjänster, som utbytes- och 

tillverkningsprocesser (Easton & Araujo, 2003). Omfattningen på gjorda 
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anpassningar kan användas för att tolka den s.k. inlåsningseffekt som råder i rela-

tionen. Inlåsningseffekter innebär att ett byte av handelspart är förknippat med 

höga omställningskostnader på grund av de investeringar och anpassningar som 

tidigare genomförts. I traditionella EDI-system kan en inlåsningseffekt uppstå på 

grund av att relationsspecifika lösningar utformats för olika affärsrelationer. Dessa 

innebär en avsevärd investering av tid, pengar och engagemang i relationen vilket 

medför att det är svårt att avsluta ett etablerat elektroniskt samarbete även om 

andra handelsparter erbjuder bättre villkor. Post och Telestyrelsen (2001) hävdar i 

sin rapport att det även finns en utlåsningseffekt som innebär att företag som inte 

har adopterat, eller inte är beredda att adoptera, elektronisk handel med ett 

kundföretag kan få svårare att sälja sina varor och tjänster till företaget: 

Det kan vara svårt att för nyare aktörer eller sådana som har varit 
senare med att börja med e-handel, att få tillträde till en redan 
etablerad e-handelsstruktur. Detta gäller i synnerhet då e-handel 
används för att intensifiera relationen till kunder eller leverantörer, då 
investeringar i anpassning av teknik, organisation och personligt 
engagemang gör att samarbetet blir svårare att avbryta om det skulle 
visa sig vara mindre lyckat.  

En förklaring till att inlåsningseffekter uppstår är att det uppstår bindningar mellan 

företag som har långvariga relationer med varandra. Hammarkvist et al. (1982) 

delar in dessa i tekniska, tidsmässiga, kunskapsmässiga, sociala samt ekonomiska 

och juridiska bindningar. Såväl parternas anpassning till motpartens teknik-

användning, samordning mellan parterna, kunskaper om varandra, personliga 

kontakter som avtal och andra juridiska bindningar bidrar därmed till att 

inlåsningseffekter uppstår. 

5.3.6 Kunders beredskap för elektronisk handel  

Uppfattningen om kundernas beredskap för en viss e-handelsinnovation har i 

tidigare studier visat sig påverka adoptionen av elektronisk handel (Chwelos et al., 

2001; Zhu et al., 2003). Med kundernas beredskap för elektronisk handel avses i 

denna studie såväl kundernas faktiska användning av som deras organisatoriska 

intentioner och resursmässiga förutsättningar för att adoptera elektronisk handel 

så som leverantörsföretaget uppfattar den. Kundstocken beaktas som helhet likväl 

som enskilda, betydelsefulla kundföretag. Anledningen till att jag valt att föra 

samman såväl hela kundstocken som enskilda betydelsefulla kunder i ett och 

samma analysförhållande, trots att detta minskar den analytiska skärpan, är att 

leverantörernas förhållande till kunderna varierar. Medan vissa företag är beroende 

av en eller ett fåtal stora kunder, är försäljningen mera jämnt fördelad över många 

kunder i andra företag. För leverantörer som är beroende av ett fåtal starka kunder 

är dessas beredskap för elektronisk handel mest intressant att studera. Om 
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leverantörsföretagets försäljning istället är jämnt fördelad över många kundföretag 

bör beredskapen för elektronisk handel i kundstocken som helhet stå i fokus.  

 

Tidigare forskning (Chwelos, 2001) tyder på att handelsparters beredskap påverkar 

proaktiva företags benägenhet att adoptera, dvs. företag som tar initiativet till att 

adoptera elektronisk handel utan att problem har uppstått. Poon och Swatman 

(1997) menar att små företag som har många kunder som använder Internet är 

mer benägna att själva använda Internet i sina affärer. Kunders brist på beredskap 

för elektronisk handel kan också tänkas ha betydelse för icke-adopterarnas beslut 

att avstå från elektronisk handel. Om få eller inga av företagets kunder vill 

använda elektronisk handel kommer kostnaden för investeringen att överstiga det 

uppfattade värdet. I Lee och Cheungs (2004) fallstudier av tre mindre detalj-

handlare valde företagen emellertid att tidigt satsa på försäljning via webben trots 

låg beredskap hos kunderna. En viktig skillnad mellan Chwelos (2001) och Lee 

och Cheungs (2004) studier är att den förstnämnda gäller EDI medan den sist-

nämnda gäller webbhandel. EDI innebär vanligen att både köpare och säljare 

behöver genomföra förändringar på en eller flera nivåer i företaget vilket webb-

handel oftast inte gör. Det är därför förmodligen svårare att förmå företagets 

kunder att adoptera EDI än webbhandel. 

 

5.4 Inre kontext 

I detta avsnitt beskrivs vilka interna förhållanden som påverkar adoptionen av 

elektronisk handel hos små och medelstora företag. Till den inre kontexten räknas 

i denna studie förhållanden på organisations- respektive individnivå hos leveran-

törsföretaget i Interaktionsmodellen. Englund (1991) väljer i sin tillämpning av 

Interaktionsmodellen att byta ut begreppet struktur mot storlek. Så sker även i 

denna studie. I små företag med få organisatoriska nivåer och korta beslutsvägar 

är det mindre troligt att komplexiteten i interna strukturella förhållanden leder till 

ett behov av elektronisk handel. Istället är förhållanden som hör samman med 

företagets storlek centrala att undersöka. Flera tidigare studier (Grover, 1993; 

Banerjee & Golhar, 1994; Premkumar et al., 1997; Premkumar & Roberts, 1999) 

tyder på att företagets storlek är ett mycket viktigt förhållande – kanske det allra 

viktigaste – för att skilja adopterare av interorganisatoriska informationssystem 

från icke-adopterare av desamma. Det är mer osäkert om och hur företagets 

storlek påverkar adoptionen av elektroniska marknadsplatser (jfr Poon & Swat-

man, 1997). 
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Företagets storlek behöver inte i sig vara en driv- och/eller bromskraft för 

adoptionen. Intressanta är istället de förhållanden som i stor utsträckning hör 

samman med företagsstorleken. Till dessa hör interna resurser i form av finansiella 

medel, tid och IT-kunskaper. Dessa har i tidigare studier pekats ut som viktiga vid 

adoptionen av EDI (Iacovou et al., 1995; Chwelos et al., 2001) och kommer 

därför att ingå i studiens analysmodell.  

 

Vidare ingår företagets strategi i Interaktionsmodellen. Teknologibegreppet i 

Interaktionsmodellen har jag valt att fokusera på användningen av informationsteknik 

eftersom det är denna teknikanvändning som kan antas påverka adoptionen av 

elektronisk handel mest. I detta analysförhållande ingår även IT:s roll i företaget 

eftersom tidigare studier pekat på att detta förhållande påverkar adoptionen av 

elektronisk handel (Grover, 1993; Grandon & Pearson, 2004). 

 

I den inre kontexten ingår i Interaktionsmodellen individers målsättningar och 

erfarenheter. Med utgångspunkt från min litteraturstudie (se Tabell 5.1) har jag 

valt att anpassa och konkretisera dessa analysförhållanden i form av företagsledarens 

IT-intresse, riskaversion och stöd för adoptionen samt förekomsten av eldsjälar. Företags-

ledaren är den individ vars mål och erfarenheter kan antas ha störst betydelse för 

små företags adoption av elektronisk handel. Även andra personers mål och 

erfarenheter kan dock påverka adoptionen. Jag har därför valt att även studera 

förekomsten av eldsjälar. 

5.4.1 Storlek 

Stora företag har hitintills adopterat elektronisk handel i betydligt större 

omfattning än de små företagen. Det finns säkert flera anledningar till att det 

förhåller sig på detta vis. Förutom att företagen förfogar över större resurser, såväl 

finansiella, tekniska som kunskapsmässiga, är rimligtvis behoven större i de stora 

företagen. De har flera interna användare, fler externa kontakter, fler transaktioner 

samt högre förväntningar från omgivningen att använda ny teknik som elektronisk 

handel. 

 

I denna studie menas med begreppet ”storlek” enbart antalet anställda. De 

resursmässiga förhållanden som förknippas med små och medelstora företag 

presenteras i nästa stycke. Ett stort antal anställda leder inte självklart till behov av 

elektronisk handel eftersom andra förhållanden, som kundernas beredskap för 

elektronisk handel, påverkar om elektronisk handel är möjlig och lämplig att 

tillämpa. Vidare kan även de minsta företagen ha behov av elektronisk handel.  
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5.4.2 Interna resurser 

Det hävdas ofta att de små och medelstora företagen har bristfälliga resurser (se 

t.ex. Welsh & White, 1981). I flera studier av små och medelstora företags 

adoption av elektronisk handel studeras vilken påverkan den organisatoriska 

beredskapen (”organizational readiness”) har (se t.ex. Iacovou et al., 1995; 

Grandon & Pearson, 2004). Begreppet organisatorisk beredskap betecknar dels 

finansiella resurser, dels IT-användning (Iacovou et al., 1995; Chwelos et al., 

2001). Små företag har i allmänhet begränsade finansiella resurser (Gustafsson & 

Svanfeldt, 1994). Förutom att detta påverkar direkta inköp av ny teknik och 

konsulttjänster begränsas företagen även på andra sätt. De små företagen har 

exempelvis svårt att rekrytera och behålla IT-utbildade medarbetare (Thong 2001).  

 

Ett annat problem i många små företag är brist på tid hos både företagsledaren 

och de anställda till annat än kärnverksamheten (Gustafsson & Svanfeldt, 1994). 

Arbetsdagarna blir ofta långa och arbetsbelastningen är hög (Andersson, 1995). 

Thong (2001) menar att i de små företagen hinner varken företagsledaren eller de 

blivande användarna planera för nya informationssystem i tillräcklig omfattning. I 

ett av fallföretagen i Belottis (1996) studie medförde tidsbrist hos medarbetarna att 

systemutvecklingen fördröjdes. Brist på tid hos högsta ledningen har också visat 

sig vara ett väsentligt hinder för adoption av IT (Cragg & King, 1993). Även 

Fredriksson (1992) fann att brist på tid var en bromskraft för att få fler företag att 

ansluta sig till ett interorganisatoriskt system. Samtidigt kan detta förhållande höra 

samman med vilka fördelar som företagen förknippar med innovationen och de 

påtryckningar som företaget utsätts för från sin externa omgivning. Om 

påtryckningarna och/eller fördelarna är tillräckligt stora kan företagsledaren välja 

att avsätta tid för implementationen av elektronisk handel. En företagsledare jag 

intervjuade för min C-uppsats menade att det är en fråga om att prioritera; när det 

upplevs som nödvändigt att ta itu med problemet avsätter företagaren tid 

(Magnusson, 1999). 

5.4.3 Strategi 

Ett företags marknadsstrategiska fokus kan vara koncentrerat på att sänka 

företagets kostnader eller på att öka värdet för företagets kunder (Levy et al., 

2003). System för elektronisk handel behöver därför antingen innefatta tillräckligt 

många kunder för att ge en ökad effektivitet eller erbjuda företagets kunder en 

bättre service. Tuunainen (1999a) menar att företag som har som konkurrens-

strategi att sänka sina kostnader väljer att skapa system med standardförbindelser 

till många kunder medan företag som konkurrerar med hög grad av service 

utformar skräddarsydda lösningar i vilka informationssystem och affärsprocesser 
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integreras med kundföretagen. Fredriksson (2000a) benämner detta som att 

företagen har ett transaktionsperspektiv respektive ett relationsperspektiv. Det 

förstnämnda innebär att enskilda affärstransaktioner och effektiviteten i dessa 

fokuseras. Med ett relationsperspektiv placeras fokus istället på att behålla kunden. 

Schulze et al. (2000) menar att fokus på relationerna ersätter tidigare marknads-

föringsstrategier. Jag anser dock att det snarare är som Fredriksson (2000a) 

antyder, dvs. att företag sällan har renodlat det ena eller andra perspektivet utan 

använder olika synsätt i olika utsträckning på olika affärsrelationer. Alla kunder 

hos ett företag är troligtvis inte lika prioriterade eftersom djupa relationer är 

resurskrävande (Axelsson et al., 1999). Medan de långsiktiga relationerna 

prioriteras för vissa kundrelationer prioriteras låga kostnader och hög effektivitet i 

transaktionerna för andra affärsrelationer. Många företag har heller inga långsiktiga 

relationer med sina kunder, exempelvis på grund av att företagets varor och 

tjänster är av sällan-köps karaktär. Trots detta kan företaget välja att konkurrera 

med vad Levy et al. (2003) betecknar för att addera värde för kunderna.  

 

Den fastställda affärsstrategin är vanligen ett centralt hjälpmedel för att styra ett 

företags verksamhet. Empiriska undersökningar ger emellertid olika bilder av små 

och medelstora företags strategiska planering. Medan Ballantine et al. (1998) fann 

att de undersökta företagen sällan hade en explicit strategi varken för verksamhet 

eller för IS/IT visade resultaten från Craggs (2002) studie att nära sju av tio 

företag hade en nedskriven affärsplan men att endast en fjärdedel av företagen 

hade en dokumenterad IS/IT-strategi. Belotti (1996:71) fann att den strategiska 

planeringen var ”en diffus och tyst process som skedde på ledningsnivån” i ett av 

de studerade företagen medan ett annat företag hade en mycket tydlig och 

verksam strategi som vägledde den tekniska utvecklingen.  

 

Ballantine et al. (1998) fann att den implicita strategi som fanns i de undersökta 

företagen närmast kan beskrivas som att företagen satsar på att överleva 

överhuvudtaget. Det är svårt att förklara varför små företag har explicita strategier 

i mindre utsträckning än stora företag. Kanske hänger det samman med att före-

tagsledaren har brist på tid, kanske är det ett resultat av att företagsledaren har 

huvudansvaret för företagets utveckling och att han/hon fattar de flesta strate-

giska besluten själv. Behovet av att dokumentera strategin upplevs sannolikt inte 

lika stort i dessa fall. Detta behöver emellertid inte betyda att små företag inte 

planerar strategiskt, enbart att de inte dokumenterar strategin i samma omfattning 

som större företag.  
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5.4.4 Användningen av informationsteknik  

Riggins och Mukhopadhyay (1994) hävdade i sin artikel att ett hinder för adoption 

av interorganisatoriska informationssystem var att små leverantörsföretag saknade 

den nödvändiga tekniska infrastrukturen. Numera tyder statistiken på att den 

tekniska infrastrukturen överlag är god i svenska företag. År 2002 var i stort sett 

samtliga företag (97 %) med minst 10 anställda datoriserade och nästan lika hög 

andel, 95 %, hade tillgång till Internet (SIKA, 2003). Knappt hälften av alla företag 

med minst 10 anställda hade år 2001 ett intranet medan knappt en femtedel av 

samtliga företag hade ett extranet, även om skillnaderna i användning av intranet 

och extranet var stora mellan de största och de minsta företagen (ibid.). För 

mikroföretagen, dvs. företag med färre än 10 anställda, har jag inte lyckats hitta 

motsvarande statistik men ett antagande är att dessas användning av informa-

tionsteknik är lägre än övrigas. 

 

Flera forskare (se bl.a. Rogers, 1995; Daniel et al., 2002) hävdar att ett företags 

samlade erfarenheter av liknande företeelser har stor betydelse för adoptionen av 

nya innovationer. Företagets tidigare användning av informationsteknik och 

elektronisk handel utgör därför en viktig förutsättning för adoptionen. Chan och 

Swatman (2003) fann t.ex. att ett företags erfarenhet av en form av elektronisk 

handel starkt påverkade attityderna till andra former av elektronisk handel.  

 

Den långsiktiga utvecklingen av elektronisk handel i en organisation beskrivs ofta i 

form av en stegvis, ”trappliknande”, utvecklingsprocess i vilken företagets 

användning av elektronisk handel blir alltmer avancerad. Ett exempel på detta ges 

av Fredholm (1998) som menar att det första steget mot elektronisk handel för 

små och medelstora företag ofta består i att marknadsföra företaget och dess pro-

dukter på en webbplats på Internet. Webbplatsen innehåller inledningsvis enbart 

enkelriktad information. Först i nästa steg blir kommunikationen dubbelriktad i 

och med att företaget börjar ta emot kundorder på webbplatsen (Fredholm, 1998). 

Det tredje steget i utvecklingsprocessen är att börja med EDI (ibid.).  

 

Det finns en mängd olika beskrivningar över en stegvis utveckling av elektronisk 

handel. Ett exempel på en utvecklingsmodell som förutsätter handel via Internet 

visas i Figur 5.4. Denna visar hur utvecklingen går från att använda e-post och en 

enkel webbplats till att ge kunderna möjlighet att söka i produktkatalogen och 

lämna order. Därefter utformas allt komplexare transaktioner och internt inte-

grerade system tills användningen av elektronisk handel genomsyrar verk-

samheten. 
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Enligt Daniel et al. (2002) är utvecklingen av elektronisk handel kumulativ, dvs. 

varje utvecklingsnivå omfattar samtliga e-handelsaktiviteter från föregående nivå 

samt innebär även en utökning med nya aktiviteter. Fördelarna med en stegvis 

alltmer avancerad adoption av elektronisk handel är att kunskaper och erfaren-

heter kan byggas upp allteftersom och riskerna spridas (Daniel et al., 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.4. Traditionell beskrivning över en organisations förväntade utveckling av elektronisk 
handel.  

Källa: Fritt efter Chau och Turner (2002) och Lefebvre et al. (2005). 

 

Beskrivningen av en stegvis utveckling som inleds med användningen av e-post 

eller en enkel webbplats har sannolikt utformats med företag som idag inte har 

någon tidigare erfarenhet av elektronisk handel i åtanke. Många företag har 

emellertid idkat elektronisk handel utan Internet sedan årtionden tillbaka. Små och 

medelstora företag som adopterat elektronisk handel efter påtryckningar från sina 

kunder har i vissa fall genomgått en dramatisk utveckling under vilken använd-

ningen av informationsteknik på kort tid har utvecklats från enbart användning av 

grundläggande system för bokföring och lönehantering till avancerad EDI-

användning. Det finns även andra invändningar mot den trappliknande beskriv-

ningen av utvecklingen. Levy och Powell (2002) fann i sina empiriska studier av 

små och medelstora företag att de undersökta företagen inte följde en och samma 

utvecklingsmodell. Istället för ett möjligt utvecklingsspår identifierade de ett antal 

olika spår.  

 

Symons (1990) påpekar att den IT-utveckling som genomförs i organisationen 

också sätter ramarna för kommande projekt. Detta stöds delvis av Hong och Zhu 

(2006) genom resultaten från deras storskaliga enkätstudie över företag i olika 

branscher. Av denna framgår att företag som sedan tidigare adopterat EDI är 

mindre benägna att adoptera webbhandel än företag som inte använder EDI. 

Några förklaringar till varför det är så ges dock inte i studien. En möjlig förklaring 

är att företagen har investerat stora resurser i, och är nöjda med, sina EDI-system 
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och därför uppfattar få drivkrafter för att använda webbhandel. EDI-systemet 

som sådant skulle i så fall bromsa övergången till webbhandel. Men en tänkbar 

förklaring är även att webbhandel inte klarar av att fylla de behov som dessa före-

tag har. 

 

Grover (1993) fann att den roll som informationsteknik tillskrivs i företaget 

uppvisade signifikanta skillnader mellan adopterare och icke-adopterare av kund-

orienterade interorganisatoriska informationssystem. Grover (1993:638) skiljer 

mellan tre olika roller för IT i ett företag: 

 

� IT har en traditionell roll (”traditional role”) – informationsteknik stödjer 

drift, administration och beslutsfattande men användningen är inte rela-

terad till företagets strategi. 

� IT har en stödjande roll (”evolving role”) – IT-avdelningen stödjer aktivt 
organisationens strategi men inte själva deltar i formuleringen av övergrip-

ande strategier. 

� IT har en integrerad roll (”integral role”) – företaget har ett i hög grad 
proaktivt förhållningssätt gentemot informationsteknik. IT-avdelningen 

arbetar tillsammans med företagets ledning för att skapa konkurrens-

fördelar. 

 

Enligt Grover (1993) initierade de företag i vilka IT hade en integrerad roll 

adoptionen av kundorienterade interorganisatoriska informationssystem i högst 

utsträckning följt av de företag i vilka IT hade en stödjande roll. I de företag vars 

IT-roll var traditionell var sannolikheten för att företaget skulle adoptera de 

studerade e-handelssystemen mindre.  

5.4.5 Företagsledarens IT-intresse, riskaversion och stöd för 
adoptionen 

Thong (1999) fann i sin studie av adoption av informationssystem i små företag 

ett tydligt samband mellan beslutet att adoptera och företagsledarens kunskaper 

om datorstödda informationssystem samt dennes innovationsbenägenhet, dvs. 

viljan att använda nya och okända lösningar. I de små företagen finns sällan någon 

formell struktur eller ansvarfördelning (Gustafsson & Svanfeldt, 1994). Istället är 

det företagsledaren som övervakar och styr arbetet. I små företag är det ofta 

företagets ägare som leder företaget. Det är vanligt att de flesta viktiga beslut fattas 

av företagsledaren (Thong & Yap, 1995) även om Junghagens (1998) studie visar 

att graden av centralisering varierar även i de små företagen. Förutom att ansvara 

för företagets styrning arbetar företagsledaren även ofta operativt i verksamheten. 
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Dessutom är företagsledaren vanligen den ende som har tillräckliga befogenheter, 

ansvar för och tillgång till nödvändig information för att kunna planera företagets 

användning av IT i strategiska eller konkurrensstärkande syften (Blili & Raymond, 

1993). Anderssons (1995) beskrivning av företagsledaren i småföretag som ”navet 

som mycket av verksamheten kretsar omkring” tycks därför i högsta grad adekvat.  

 

Riskaversion 

Tidigare forskning har visat att individuella egenskaper hos beslutsfattaren som 

förmåga att hantera osäkerhet och risker, attityder till förändringar i allmänhet 

(Rogers, 1995) och den aktuella förändringen i synnerhet (Mintzberg et al., 1976), 

samt kunskaper om informationsteknik (Thong & Yap, 1995) påverkar adop-

tionen av en innovation. Företagsledare som har en hög riskaversion undviker 

situationer som innebär risker för företaget (Junghagen, 1998) eller strävar efter att 

reducera riskerna. Grover (1993) fann att ledningens tolerans för risker var 

signifikant större hos adopterarna än hos icke-adopterarna av kundorienterade 

interorganisatoriska informationssystem. Vidare fann Teo och Ranganathan (2004) 

att företagsledningens förhållningssätt till att ta risker var betydelsefull för 

villigheten att genomföra stora investeringar.  

 

IT-intresse 

I Craggs och Kings (1993) studie av fem småföretag utgjorde företagsledarens 

(tillika ofta ägarens) entusiasm för IT den viktigaste drivkraften för företagets 

investeringar i IT. Betydelsen av företagsledarens intresse för IT stöds av Thong 

och Yap (1995) studie. I denna hade de små företag som adopterat mjuk- och 

hårdvaror för att stödja drift, styrning och beslutsfattande en företagsledare som 

var mer innovativ, kunnig och positiv till IT än vad som var fallet hos icke-

adopterarna. 

 

Stöd för adoptionen 

Flera forskare (Grover, 1993; Premkumar et al., 1997) hävdar att högsta 

ledningens stöd är en viktig drivkraft för adoptionen av elektronisk handel. I 

Grovers (1993) studie hade leverantörsföretagen utvecklat systemet. Företagen i 

Premkumar et als (1997) studie var stora företag med starkt stöd från högsta led-

ningen för adoptionen vilket tyder på att också dessa hade initierat adoptionen 

själva. Premkumar och Ramamurthy (1995) fann i sin studie att högsta ledningens 

stöd var signifikant större vid proaktiv adoption än vid reaktiv. Med proaktiv 

adoptionen avsågs i studien att företaget själva hade tagit initiativet till systemet 

medan reaktiv adoption innebar att företaget anslöt sig till ett system som en 

annan part initierat. 
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Ovan nämnda studier ger därmed en entydig bild av att högsta ledningens stöd 

och engagemang är en viktig drivkraft för en proaktiv ansats vid adoptionen. En 

intressant fråga är om företagsledningens stöd är lika viktigt vid en reaktiv ansats. 

Premkumar och Roberts (1999) fann att högsta ledningens stöd var signifikant 

större hos de små företag som adopterat såväl EDA, Internet som e-post än hos 

de som inte adopterat. Däremot visade inte högsta ledningens stöd för EDI på 

liknande skillnader mellan adopterare och icke-adopterare. Företagen i Premkumar 

och Roberts (1999) studie var småföretag. Små företag har i stor utsträckning 

adopterat EDI efter påtryckningar från sina relativt sett större handelsparter. En 

möjlig tolkning av de stora skillnaderna i högsta ledningens stöd för adoptionen av 

EDI respektive adoptionen av EDA, Internet och e-post är därför att responden-

terna inte själva har tagit initiativet till EDI-adoptionen i motsats till adoptionen av 

övriga tekniker. Detta tyder på att högsta ledningens stöd inte är lika viktigt när 

adoptionen sker efter påtryckningar från betydelsefulla kunder. Betydelsen av 

företagsledarens stöd och engagemang kan därför antas ha störst betydelse för de 

proaktiva företagen.  

5.4.6 Förekomsten av eldsjälar 

En roll som ofta nämns i samband med adoptionen av nya informationssystem är 

den som innovationsförespråkare eller eldsjäl (”product champion”). Philips 

(1988), som skrivit en doktorsavhandling om begreppet ”eldsjälar”, beskriver 

eldsjälar som personer som med stor entusiasm engagerar sig i en aktivitet eller 

verksamhet. Enligt Grover (1993) behövs eldsjälar för att initiera idén och påverka 

beslutet att adoptera nya e-handelssystem. Eldsjälarna har också en viktig roll för 

att förankra innovationen hos användarna men även för att försäkra att tillräckliga 

resurser avsätts (Benjamin & Levinson, 1993). Förutom företagsledaren kan 

exempelvis den berörde verksamhetsansvarige eller en person som ansvarar för 

företagets IT-system verka som eldsjälar för nya informationssystem. I Grovers 

(1993) studie återfanns eldsjälarna ofta i ledningen för IT- eller marknads-

föringsavdelningen. I denna studie avses med ”eldsjäl” någon annan än företags-

ledaren eftersom dennes engagemang och entusiasm för adoptionen behandlats i 

föregående delavsnitt (5.4.5).  

 

I små företag behöver inte eldsjälen nödvändigtvis arbeta i företaget. Det finns 

exempel på hur familjemedlemmar i ägarfamiljen engagerar sig i företagets utveck-

ling och på så vis bidrar till att driva fram adoptionen av elektronisk handel 

(Norén & Zetterlund, 2002). Iacovou et al. (1995) fann att eldsjälar hade en viktig 

roll för adoptionen av EDI medan eldsjälar inte spelade någon central roll i Prem-

kumar et als (1997) studie av adoptionen av EDI. Premkumar et al. (1997) menar 
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att det sistnämnda kan bero på att påtryckningar från konkurrenter och kunder 

överskuggar betydelsen av eldsjälar. Adoptionen är i dessa fall att betrakta som en 

nödvändig utveckling som måste genomföras även om ingen i företaget känner ett 

starkt engagemang för innovationen. 

 

5.5 Analysmodell över adoptionens kontext 

Jag har i detta kapitel redogjort för den kontext som jag menar är relevant att 

studera för att förstå varför små och medelstora företag väljer att adoptera elektro-

nisk handel med sina företagskunder. Jag har byggt mitt resonemang med ut-

gångspunkt från att elektronisk handel används mellan köpare och säljare. IMP-

gruppens (Håkansson 1982) modell över interaktionen mellan ett köpande och ett 

säljande företag har utgjort den grundläggande strukturen i kapitlet. Interaktions-

modellen har i kapitlet anpassats till adoption av elektronisk handel i små och 

medelstora företag. Detta har skett genom att förhållanden som i tidigare forsk-

ning visats sig ha betydelsefull inverkan på adoptionen av elektronisk handel och 

informationsteknik, har inkluderats i analysmodellen. I några fall har också Inter-

aktionsmodellens analysförhållanden anpassats till problemområdet. Ett exempel 

på detta är att begreppet teknologi i Interaktionsmodellen har fokuserats på infor-

mationsteknik i denna studie.  

 

Analysmodellen har också anpassats till denna studies analysenhet, dvs. 

leverantörsföretaget. De kontextuella förhållanden som jag menar är angelägna att 

studera för att förstå varför små leverantörsföretag väljer att adoptera elektronisk 

handel sammanfattas i en analysmodell i Figur 5.5. De analysområden och analys-

förhållanden som representeras i analysmodellen har presenterats tidigare i kapitlet 

som underrubriker i avsnitten 5.2, 5.3 och 5.4.  

 

Interaktionsmodellens omgivningsförhållanden (yttre kontext) har i studiens 

analysmodell över kontexten utökats med konkurrenstryck och innovationens spridning 

i branschen. Sedan tidigare innefattas marknadens struktur, marknadens dynamik, inter-

nationaliseringen och position i värdekedjan Vidare har modellens analysförhållande 

”socialt system” inriktats på intressenter i de sociala systemen.  

 

En annan viktig förändring är att jag urskiljer en interorganisatorisk kontext i 

analysmodellen vilken innefattar såväl interaktionsprocessen mellan leverantör och 

kund, kundernas beredskap för elektronisk handel samt den atmosfär som inter-

aktionen äger rum i. Interaktionsmodellens analysförhållanden för atmosfären 

(närhet, samarbete och förväntningar) samlas under begreppet klimat. Vidare ingår 
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i analysmodellen påtryckningar från kunder och parternas fördelning av makt/beroende. 

Analysen av kundföretagen fokuseras på kundernas beredskap för elektronisk handel 

medan interaktionen mellan parterna representeras av kortsiktigt utbyte i form av 

varor och tjänster, informationsutbyte, finansiellt utbyte och socialt utbyte samt de långsiktiga 

affärsrelationer som eventuellt förekommer mellan parterna och den institutionalisering 

och de anpassningar som detta innebär. 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.5 Studiens analysmodell över adoptionens kontext. 

Källa: Författarens modifiering av IMP-gruppens Interaktionsmodell (Håkansson 1982).  

 

Den kontext i Interaktionsmodellen som utökats mest i denna studie är den inre 

kontexten hos leverantören. Anledningen till detta är dels att tidigare studier av 

elektronisk handel funnit att interna förhållanden hos det adopterande företaget 

spelar en viktig roll för adoptionen (jfr Ihlström et al., 2002), dels att små och 

medelstora företag ofta anses ha specifika egenskaper som behöver uppmärksam-

mas (Rothwell & Dodgson, 1991; Gustafsson & Svanfeldt, 1994; Premkumar & 

Roberts, 1999; Thong, 2001). Vidare har analysmodellens inre kontext i likhet med 

Interaktionsmodellen delats in i analysförhållanden på organisations- respektive 

individnivå. På organisationsnivå har Interaktionsmodellens ”struktur” i enlighet 

med Englund (1991) valts bort till förmån för företagets storlek och interna resurser. 

Företagets strategi har behållits från Interaktionsmodellen medan ”teknologi” har 

översatts till användningen av informationsteknik. På individnivå har företagsledarens IT-
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intresse, riskaversion och stöd för adoptionen samt förekomsten av eldsjälar visat sig vara 

betydelsefulla förhållanden i tidigare studier. Av modellen framgår inte de in-

bördes samband som råder mellan olika förhållanden eftersom det är rimligt att 

anta att de flesta av analysmodellens förhållanden på något sätt hör samman med 

andra förhållanden i modellen. Analysmodellen över adoptionens kontext syftar 

heller inte till att beskriva samtliga förhållanden som påverkar adoption av 

elektronisk handel. Ytterligare förhållanden kan i realiteten visa sig ha stor 

betydelse för adoptionen.  
 

5.6 Sammanfattning av kapitlet 

I detta kapitel har den kontext beskrivits som behöver beaktas för att förstå varför 

små och medelstora företag adopterar elektronisk handel. Utgångspunkten är att 

elektronisk handel bedrivs mellan köpare och säljare. Interaktionsmodellen över 

interaktionen mellan kund- och leverantörsföretag har därför fått utgöra referens-

modell. Denna modell har sedan anpassats till det studerade området adoption av 

elektronisk handel och till studiens analysenhet, dvs. det enskilda 

leverantörsföretaget. En tes är att svaret på den andra forskningsfrågan: Vilka 

kontextuella förhållanden förklarar varför små och medelstora företag adopterar elektronisk 

handel? står att finna i de förhållanden i den yttre, interorganisatoriska och inre 

kontext som presenteras i Figur 5.5. 
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6 Process 

Detta kapitel syftar till att anpassa det kontextuella ramverkets processuella dimension till det 

studerade problemområdet genom att kartlägga och definiera den process som äger rum när små 

och medelstora företag överväger att adoptera en e-handelsinnovation. Genom att relatera forsk-

ning om strategiska beslutsprocesser och innovationers spridning till forskning om processer för 

implementation av informationssystem och utvecklingen av elektronisk handel skapas en 

teoretisk grund för att diskutera adoptionsprocessen för elektronisk handel. Kapitlet avslutas med 

en analysmodell över adoptionsprocessen.  

 

6.1 Mot en analysmodell över processdimensionen  

I detta kapitel står processdimensionen i det kontextuella ramverket i fokus, se 

Figur 6.1. Syftet med kapitlet är konkretisera innebörden av det kontextuella ram-

verkets processuella dimension vid adoption av elektronisk handel. Kapitlet be-

handlar den tredje forskningsfrågan: Hur går små och medelstora företag tillväga i sina 

adoptionsprocesser för elektronisk handel och vad kännetecknar dessa processer? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.1. Kapitlets fokus på processdimensionen i det kontextuella ramverket.  
Källa: Modifiering av Pettigrew (1987:5, min översättning). 

 

I denna avhandling studeras i första hand hur företag fattar beslut om en 

förändring – adoptionen av elektronisk handel – snarare än hur förändringen 

genomförs. Processen fram till adoption, dvs. från det att angelägna problem, 

möjligheter33 och/eller kriser uppmärksammas och prioriteras (Rogers, 1995) fram 

till dess att ett företag väljer att adoptera en för företaget ny form av elektronisk 

handel, benämns här som adoptionsprocessen.  

                                                
33 Möjligheten kan bestå av såväl en generell utvecklingsidé som en specifik innovation. 
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6.1.1 Tidigare forskning om adoptionsprocessen  

Tidigare processorienterade studier av innovationer fokuserar ofta antingen på hur 

innovationer utvecklas eller på hur de anammas (Tornatzky & Fleischer, 1990). 

Denna indelning av processtudier är giltig även för de studier inom informatik-

området som har en processorienterad ansats. Tidigare studier behandlar antingen 

utvecklingsprocessen för informationssystem eller implementationen av informa-

tionssystem.  

 

Inom systemutvecklingsområdet uppmärksammas sällan adoptionen av systemet 

och forskningen är också ofta normativ (se t.ex. Andersen, 1994; Turban et al., 

2001; Wiktorin, 2003) vilket överensstämmer mindre bra med denna studies 

ansats. Vid studier av implementation av informationssystem är adoption däremot 

ett vedertaget begrepp som används för att beteckna den fas som skiljer initie-

ringen av ett nytt system från systemets införande (jfr Grover, 1993; Carter et al., 

2001). Flertalet studier uppmärksammar dock adoptionsfasen på en mycket hög 

abstraktionsnivå (Cooper & Zmud, 1990; Grover, 1993; Carter et al., 2001) och de 

handlingar som utförs och den interaktion som äger rum mellan olika aktörer 

beskrivs endast översiktligt. Kartläggningen av adoptionsprocessen för elektronisk 

handel kommer därför i denna studie att hämta kunskaper även från forsknings-

områden som: 

 

� Strategiskt beslutsfattande – eftersom adoptionsprocessen i denna studie 

betraktas som en beslutsprocess. 

� Diffusionsteori/spridning av innovationer – eftersom adoptionen gäller, för 

företaget, nya former av elektronisk handel.  

 

Genom att sammanföra dessa forskningsområden med studier av elektronisk 

handel framgår att följande handlingar förekommer från det att en adoptions-

process initieras till det att beslut om adoptionen fattas:  

 

� Söka efter lösningar på identifierade problem (Tornatzky & Fleischer, 1990). 

� Samla in information om identifierade innovationer (Rogers, 1995). 

� Bilda en uppfattning om innovationen och/eller de problem/möjligheter/kriser som 

ligger till grund för adoptionen (Tornatzky & Fleischer, 1990; Rogers, 

1995). 

� Identifiera förutsättningar för, och behov av, innovationen (det interorganisa-
toriska informationssystemet) (Cavaye & Cragg, 1995). 

� Utvärdera innovationer och deras användbarhet i organisationen, dvs. matcha 

innovationer med organisationens behov ( Rogers, 1995). 
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� Göra val mellan olika alternativ och fatta beslut (Tornatzky & Fleischer, 

1990). 

� Planera för adoptionen av den valda innovationens anskaffning och använd-
ning (Rogers, 1995) bland annat genom att: 

o Utbilda och/eller anställa medarbetare (Carter et al., 2001)  

o Anskaffa innovationen (Carter et al., 2001) 

o Förankra innovationens användning i organisationen (Cooper & Zmud, 

1990). 
 
Processen fram till beslutet att adoptera kan vara i hög grad iterativ. Tornatzky 

och Fleischer (1990) beskriver hur adoptionsprocessen initieras av att en inno-

vation uppmärksammas. Ett val görs men därefter kan processen mycket väl ta ett 

eller flera steg tillbaka för att beslutsfattarna vill undersöka andra alternativ för att 

lösa problemet. Till och med definitionen av problemet kan ändras efter att ett val 

av lämplig lösning redan har fattats (Tornatzky & Fleischer, 1990).  

6.1.2 Valet av referensmodell för processdimensionen 

I kapitel 4 och 5 har välkända analysmodeller från angränsande forsknings-

områden använts som utgångspunkt för att (ny-)beskriva innehållet i e-handels-

innovationer respektive den kontext som innovationen adopteras i. Även i detta 

kapitel behövs en utgångspunkt för att kartlägga adoptionsprocessen och utforma 

en analysmodell över densamma. I de ovan nämnda studierna är det egentligen 

bara Rogers (1995) som utvecklar en grafisk modell över adoptionsprocessen. 

Denna modell har redan presenterats i kapitel 1 (se Figur 1.3). Problemet med att 

använda denna som utgångspunkt är att modellen förutsätter att en innovation/en 

lösning utgör utgångspunkten för processen. För företag som mer förutsättnings-

löst initierar en adoptionsprocess på grund av att problem, möjligheter eller kriser 

har uppstått lämpar sig Rogers (1995) modell därför mindre bra. Jag tänker istället 

ta avstamp från den definition jag gjorde i kapitel 1, där jag fastslog att adoptions-

processen är en beslutsprocess. Till de mest kända modellerna över besluts-

processer hör Mintzberg et als (1976) modell över strategiska beslutsprocesser. 

Boonstra (2003) använde Mintzberg et als (1976) modell för att studera besluts-

processer kring informationssystem. Boonstra (2003) drar slutsatsen att beslut för 

nya informationssystem följer samma mönster som andra strategiska beslut och att 

teorier och modeller kring beslutsfattande därför kan tillämpas.  

 

Med ”strategisk” avses i Mintzberg et als (1976) studie att processen innebär 

betydelsefulla (”important”) handlingar, betydande resursanvändning och/eller att 

processen kan komma att utgöra ett mönster för andra processer. Jag menar att 
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adoptionen av elektronisk handel ofta är en strategisk frågeställning eftersom den 

inverkar på företagets relationer till andra aktörer på marknaden. I denna studie 

påverkar adoptionen i första hand relationerna till företagets kunder, eftersom 

studien fokuserar på elektronisk handel i kundrelationerna, men även relationen 

till konkurrenterna. Även i de fall adoptionen av elektronisk handel inte kan klassi-

ficeras som en strategisk beslutsprocess bedömer jag att Mintzberg et als (1976) 

modell går att använda eftersom den i hög grad överensstämmer med Tornatzky 

och Fleischers (1990) beskrivning av adoptionsprocessen för tekniska innova-

tioner. Medan Mintzberg et als (1976) modell innehåller tre övergripande faser 

med syfte att: a) identifiera och definiera problemet, b) utveckla en lösning och c) 

att genomföra val och sålla mellan olika alternativ menar Tornatzky och Fleischers 

att adoptionsprocessen består av att: a) definiera problemet, b) söka efter lösningar 

och c) välja mellan olika alternativ. Mintzberg et al. ger emellertid en mer 

detaljerad beskrivning av fasernas innehåll. Mintzberg et als analysmodell är även 

mer detaljerad än Simons34 välkända modell över beslutsprocesser även om dessa 

har stora likheter på en övergripande nivå. I nästa avsnitt presenteras därför 

Mintzberg et als modell av strategiska beslutsprocesser. 

6.1.3 Mintzberg et als modell över strategiska beslutsprocesser  

Mintzberg et al. (1976:246, min översättning) menar att beslut innebär ”en specifik 

utfästelse om att vidta handlingar (vanligtvis att avsätta resurser)” medan en 

beslutsprocess är: ”en uppsättning handlingar och dynamiska faktorer som börjar 

med att ett incitament för att vidta åtgärder identifieras och avslutas med en 

specifik utfästelse för att vidta åtgärder”. Med andra ord innebär en beslutsprocess 

därmed att: a) någonting inträffar som förmår en eller flera personer att b) utföra 

handlingar som c) möjliggör att ett beslut om åtgärder kan fattas.  

 

Mintzberg et al. (1976) delar in beslutsprocessen för strategiska beslut i tre 

översiktliga faser: Identifikationsfasen (”Identification”), Utvecklingsfasen (”De-

velopment”) samt Selektionsfasen (”Selection”). Mintzberg et als (1976) empiriskt 

grundade modell av strategiska beslutsprocesser presenteras i Figur 6.2. 

 

 

 

 

 

 

                                                
34 Simon, H. (1960). The new science of management decision. Harper: New York. Simon delar in 
beslutsprocesser i tre övergripande faser: ”Intelligence”, Deisgn” och ”Choice”. 
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Figur 6.2. Beslutsprocessen för strategiska beslut.  

Källa: Modifiering av Mintzberg et al. (1976:266, min översättning)  
 

Faserna i beslutsprocessen delas in ett antal ”rutiner”. Mintzberg et al. (1976) 

definierar inte begreppet men beskrivningen av de olika rutinerna tyder på att 

dessa representerar vad Pettigrew (1987) kallar för handlingar, interaktioner och 

reaktioner. Jag väljer fortsättningsvis att benämna dessa för handlingar eftersom 

även interaktioner och reaktioner grundas i handlingar. Två av dessa handlingar 

måste enligt Mintzberg et al. (1976) finnas med i varje beslutsprocess. Dessa är 

’uppmärksammanderutinen’ i vilken behovet av att fatta ett beslut uppmärk-

sammas samt ’utvärdera och genomföra val’ i form av bedömning, analys 

och/eller förhandling. Varje beslutsprocess innebär därmed att behovet av att 

fatta beslut uppmärksammas och att beslut verkligen fattas. Även om någon form 

av beslut/val alltid görs innebär inte detta att det alltid förekommer ett explicit 

beslut. Hedberg (1980) ger exempel på hur beslut ibland kan vara passiva. Om en 

viss tid hade förflutit och beslutsfattaren inte sagt nej till ett förändringsförslag 

innebar detta i ett av de företag som Hedberg studerade att förslaget accepterats.  

 

Mellan uppmärksammandet av behovet att fatta beslut och beslutet/-en finns ett 

antal andra handlingar som kan, men inte behöver, förekomma. Vägen fram till ett 

detaljerat beslut är ofta krokig, med många iterationer och avbrott. Senare i 

kapitlet sker en diskussion om vad de faser och handlingar som Mintzberg et al. 

(1976) presenterar innebär för adoptionsprocesser för e-handelsinnovationer. 

Uppmärksamma 

Ställa  
diagnos 

Söka efter  
lösningar 

Utforma  
lösningar 

Sålla bort  
alternativ 

Bedömning 

Analys 

Förhandling 

Auktorisera 

IdentifikationsfasenIdentifikationsfasenIdentifikationsfasenIdentifikationsfasen UtvecklingsfasenUtvecklingsfasenUtvecklingsfasenUtvecklingsfasen SelektionsfasenSelektionsfasenSelektionsfasenSelektionsfasen 

Utvärdera och genomföra val 
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Nedan sker först en kortfattad introduktion till faserna i beslutsprocessen samt de 

olika handlingar som faserna består av (Mintzberg et al., 1976):  

 

� Identifikationsfasen  
Identifikationsfasen består av att uppmärksamma (”Recognition”) stimuli i form av 

problem, möjligheter och kriser som visar på behovet av att fatta ett beslut. Dessa 

stimuli markerar skillnaden mellan en aktuell situation och ett förväntat/önskat 

läge. I identifikationsfasen ingår även att ställa diagnos (”Diagnosis”) vilket innebär 

att beslutsfattaren/-na försöker att klargöra och definiera problemet, möjligheten 

eller krisen. Detta är inte nödvändigtvis en formell handling utan sker ibland 

informellt och implicit.  

� Utvecklingsfasen 
Utvecklingsfasen beskrivs som själva hjärtat i beslutsprocessen. I denna fas 

utvecklas ett eller flera lösningsalternativ. Fasen består av handlingar för att söka 

efter lösningar (”Search”) vilket avser att identifiera redan färdiga lösningar. Företag 

som inte väljer att söka efter färdiga lösningar kan istället utforma lösningar 

(”Design”) vilket innebär att skräddarsydda lösningar skapas och/eller färdiga 

lösningar modifieras.  

� Selektionsfasen 
Selektionsfasen innebär att sålla bort alternativ (”Screen”) ett efter ett. Processen är 

ofta iterativ med alltmer detaljerade utvärderingar, ibland på olika nivåer i 

företaget. Under beslutsprocessen görs därmed ett antal val innan ett detaljerat 

beslut kan fattas. Tre handlingsalternativ beskrivs för att utvärdera och genomföra val i 

selektionsfasen: bedömning (”judgement”), förhandling (”bargaining”) samt analys 

(”analysis”). När bedömning används genomförs utvärdering/val av en enskild 

individ utifrån dennes preferenser. Förhandling innebär att utvärdering/val utförs 

av en grupp beslutsfattare vilka kan ha motstridiga mål. ”Analys” bygger på 

”objektiva” analyser av fakta gentemot explicita mål och värderingar med syfte att 

uppnå den maximala lösningen. Vidare består selektionsfasen också av att 

auktorisera (”Authorization”) vilket innebär att fattade beslut auktoriseras av en 

behörig enhet när så krävs.  
 
Indelningen i faser 
En nackdel med Mintzberg et als (1976) modell är att indelningen i faser kan 

förleda tankarna till att adoptionsprocessen är en rationell, linjär process. I en 

rationell beslutsprocess samlar beslutsfattarna in all relevant information, tolkar 

den, identifierar samtliga möjliga alternativ, utvärderar dessa med utgångspunkt 

från kriterier som maximerar fördelarna innan till sist ett val görs efter konsistenta 

och explicita avväganden (Alter, 2002). Så genomförs sällan beslutsprocesser i 

realiteten. I praktiken fattas ofta beslut med begränsad rationalitet på grund av 
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bristande kognitiv förmåga eller brist på tid och information (Laudon & Laudon, 

2001; Alter, 2002).  

 

Pilarna i Figur 6.2 visar hur processen vanligen löper mellan olika handlingar. Av 

modellen framgår en principiell ordningsföljd mellan olika handlingar som löper 

från vänster till höger. De runda knutpunkterna visar på vägval mellan olika hand-

lingar och alternativa sätt att genomföra beslutsprocessen. De bakåtgående pilarna 

visar att processen ofta tar ett eller flera steg tillbaka. Mintzberg et al. (1976) vill på 

detta sätt framhålla att beslutsprocesser sällan är linjära. Vägen fram till ett detalj-

erat beslut är ofta komplicerad och ofta tar processen flera år (Mintzberg et al., 

1976). En viktig orsak till att vägen är krokig och består av ett antal iterationer är 

de dynamiska faktorer som påverkar beslutsprocessen. Dessa leder bland annat till 

att beslutsprocessen fördröjs eller påskyndas, stoppas och återigen startas. Till de 

dynamiska faktorerna, vilka illustreras med ’zick-zackpilar’ i figuren, hör bl.a. 

oplanerade avbrott, planlagda förseningar och tidsfördröjningar för att vänta in 

omgivningsförhållanden (Mintzberg et al., 1976). 

6.1.4 Anpassning av Mintzberg et als modell 

För att anpassa Mintzberg et als (1976) analysmodell till det studerade området har 

resultaten från tidigare studier av adoption av elektronisk handel använts men 

även studier av implementation och utveckling av informationssystem eftersom 

informationssystem utgör en förutsättning för elektronisk handel. Denna anpass-

ning har genomförts genom att jag sökt efter motsvarigheten till de beståndsdelar 

för beslutsprocessen som Mintzberg et al. (1976) beskriver i informatiklitteraturen. 

Mintzberg et als (1976) modell delar exempelvis in beslutsprocessen i tre faser: 

identifikationsfasen, utvecklingsfasen och selektionsfasen. Anpassningen av 

modellen har därför inneburit att jag sökt efter litteratur som beskriver hur (små 

och medelstora) företag går tillväga för att identifiera, utveckla och välja e-

handelsinnovationer och informationssystem.  

 

I följande avsnitt sker en anpassning av Mintzberg et als (1976) modell över 

strategiska beslutsprocesser till adoptionsprocessen för elektronisk handel. Syftet 

med anpassningen är att klargöra vilka handlingar, reaktioner och interaktioner 

som utförs under adoptionsprocessen samt av vilka aktörer (Pettigrew, 1987). 

Resultatet av denna anpassning leder fram till en analysmodell över den 

processuella dimensionen. Först diskuteras identifikationsfasen, därefter utvecklings-

fasen följt av selektionsfasen. Därefter följer en diskussion om adoptionsprocessens 

aktörer. 
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6.2 Identifikationsfasen  

I Mintzberg et als (1976) modell över beslutsprocessen består identifikationsfasen 

av två övergripande handlingar: uppmärksamma stimuli och ställa diagnos på upp-

fattade stimuli. 

6.2.1 Uppmärksamma stimuli  

Mintzberg et al. (1976) fann i sina empiriska studier att beslutsprocesserna 

initierades av olika stimuli. Dessa stimuli delas in i problem, möjligheter och kriser. 

Stimuli kan vara interna eller externa, dvs. härstamma inifrån företaget eller från 

dess omgivning (Engsbo et al., 2001). Vid interna stimuli har ett inre tryck att för-

ändra uppstått i företaget genom att enskilda individer eller grupper genomför 

handlingar för att åstadkomma en förändring. Förändringar kan även initieras av 

yttre tryck (externa stimuli) genom att händelser i omgivningen leder till krav på 

förändringar i företaget. För samtliga stimuli gäller att de utgör skillnaden mellan 

hur en situation uppfattas vara och hur uttolkaren önskar eller förväntar sig att 

situationen ska vara (Jfr Goldkuhl & Röstlinger, 1988). Företaget kan välja att 

aktivt söka efter möjligheter och lämpliga innovationer för att förbättra sin ställ-

ning på marknaden eller passivt uppmärksammas på problem och kriser (Farbey et 

al., 1993). Det förstnämnda kallas i denna studie för en strategiskt aktiv ansats 

medan det sistnämnda benämns för en strategiskt passiv ansats (se utförligare 

diskussion i 7.1.3).  

 

Mintzberg et al. (1976:251, min översättning) menar att möjligheter ”initieras på 

helt och hållet frivillig basis för att förbättra en redan säker situation”. Kriser inne-

bär en helt motsatt situation under vilken organisationen står under intensiv press 

i en allvarlig situation medan problem definieras som någonting mittemellan 

möjlighet och kris (Mintzberg et al., 1976). Hur ett visst stimuli klassificeras beror 

på betraktaren/uttolkaren (ibid.).  
 
Möjligheter upptäcks ofta genom en idé, kriser startar vanligen från ett enskilt 

stimuli medan problem ofta innebär att flera stimuli samverkar (Mintzberg et al, 

1976). Mintzberg et als (1976) studie visade att stimuli ofta ”lagrades på hög”, 

växte och förstärktes under många år innan några handlingar vidtogs. Detta gäller 

dock inte för kriser som kräver omedelbar behandling.  

 

Mintzberg et al. (1976) menar att deras studie tyder på att ett villkor för att en 

beslutsprocess ska initieras är att beslutsfattarna har en uppfattning om såväl 

problem/möjlighet/kris som tänkbara lösningar. Detta skulle innebära att ett upp-

fattat problem eller en möjlighet kring företagets affärskommunikation inte är till-
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räckligt för att en adoptionsprocess för elektronisk handel ska initieras. Även 

kännedom om en lämplig form av elektronisk handel och/eller tekniska lösningar 

krävs. Däremot behöver inte denna förening alltid vara särskilt stark utan problem 

och lösning kopplas ibland godtyckligt samman enligt Hedberg (1980).  

 

Frågan om vad som inträffar först, medvetenheten om ett problem/möjlighet/kris 

som kräver en lösning eller upptäckten av en tänkbar lösning/teknisk innovation, 

kallar Rogers (1995) för ’hönan-och-ägget-problematiken’. Det är med andra ord 

oklart vilket av dessa synsätt som mest korrekt beskriver adoptionsprocessen av 

elektronisk handel i små företag, dvs. om företagen främst initierar adoptionen av 

elektronisk handel som ett resultat av ett sökande efter en lösning på ett identi-

fierat problem/möjlighet/kris eller om företagen först upptäcker en specifik 

innovation som man sedan söker matcha med lämpliga problem. Ett rimligt antag-

ande är att detta varierar från fall till fall.  

 

I den normativa litteraturen om systemutveckling motsvaras identifikationsfasen 

under adoptionsprocessen av förändringsanalysen, även kallad förstudien. Föränd-

ringsanalysen syftar till att identifiera och klargöra problem som behöver åtgärdas 

och/eller möjligheter som bör vidareutvecklas (Goldkuhl & Röstlinger, 1988). Till 

de förhållanden som beaktas under förändringsanalysen hör företagets interna 

verksamhet i form av nuvarande målsättningar, verksamhetsprocesser, IT-använd-

ning och verksamhetens styrkor men även den externa omgivningen (jfr Goldkuhl 

& Röstlinger, 1988; Blili & Raymond, 1993; Levy & Powell, 2000). Chaffey (2002) 

menar att analyser av företagets omgivning exempelvis bör innefatta en 

kartläggning av kundernas krav och beteenden, konkurrenternas agerande samt 

företagets relationer med kunder och leverantörer.  

 

Det finns ett antal metoder och modeller inom systemutvecklingsområdet som ger 

stöd för att aktivt identifiera problem och möjligheter med olika typer av informa-

tionssystem. Förutom de källor som nämndes i föregående stycke presenterar 

Nilsson (1991) en metod för att anskaffa standardsystem: SIV-metoden 

(Standardsystem i Verksamheter). SIV-metoden behandlar val av standardsystem, 

anpassning av valt system samt införande i verksamheten. Ur adoptionssynpunkt 

är fasen val av standardsystem, i vilken företagen aktivt kartlägger marknaden av 

standardsystem och leverantörer, intressant. Denna inleds med en behovs- och 

kravanalys som bland annat syftar till att identifiera verksamhetens behov av 

informationsstöd. Vidare ger Johnston och Vitale (1988) förslag på ett 

tillvägagångssätt för att identifiera möjligheter för att utveckla interorganisatoriska 
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informationssystem vilket bland annat går ut på att företaget fastställer 

affärsmässig målsättning, möjliga deltagarföretag och förväntade fördelar. 

6.2.2 Ställa diagnos 

Efter att intresset för ett problem/möjlighet/kris eller en innovation har väckts 

försöker individen eller organisationen ta reda på mer om innovationen. Rogers 

(1995) kallar detta för kunskapsfasen. Om adoptionsprocessen initieras av upp-

täckten av en innovation inhämtas först information som ska klargöra syftet med 

innovation samt hur den fungerar (Rogers, 1995). I detta skede används ofta mass-

media eller andra informationskällor för masskommunikation (ibid.). Information 

om en innovation kan även inhämtas genom interaktion mellan användare och 

icke-användare, mellan leverantörerna av innovationen och icke-användarna samt 

genom att innovationen prövas under en period (Karlsson, 1988).  

 

I modeller och metoder för systemutveckling finns ett antal aktiviteter som syftar 

till att ge stöd för att definiera problem och/eller möjligheter eller egenskaper hos 

en viss innovation. Exempelvis har Goldkuhl och Röstlinger (1988) i sin metod 

för förändringsanalys utformat arbetsmoment och dokumentationsformer för 

problem-, mål- och verksamhetsanalys. Mintzberg et al. (1985a) menar emellertid 

att den handling i beslutsprocessen som de benämner för att ’ställa diagnos’ inte 

behöver genomföras explicit utan lika ofta är en implicit process hos besluts-

fattarna. Det Mintzberg et al. (1976) benämner för att ställa diagnos kan också 

jämföras med den beskrivning av kommunikation i systemutvecklingssituationer 

som Carlsson (2000) ger. Han använder den didaktiska modellen med vad-, hur- 

och varför-frågor som utgångspunkt. Det finns i Carlssons studie över hur indi-

vider tänker i systemutvecklingssituationer paralleller med hur beslutsfattare under 

adoptionsprocessen för elektronisk handel beaktar ett innehåll (vad-frågan) och 

hur de tänker om detta innehåll (hur-frågan) med hänsyn till sin och företagets 

situation (varför-frågan) när de skapar en uppfattning om/ställer en diagnos på 

beslutet.  

 

Ett exempel på hur beslutet att adoptera elektronisk handel kan diagnostiseras 

finns i Engsbo et als (2001) studie. Engsbo et al. använder beslutets stimuli 

(”innovation stimulus”) och företagets ansats vid adoptionen (”adoption 

initiative”) för att skilja mellan olika ”adoption triggers” vid adoptionen av elektro-

nisk handel i små och medelstora företag. Jag väljer att fortsättningsvis benämna 

dessa för adoptionsbeslut eftersom ”triggers” för mig är synonymt med ”stimuli” 

vilket utgör en av de indelningsgrunder som kategoriseringen bygger på.  
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Engsbo et al. (2001) skiljer mellan interna respektive externa stimuli för 

adoptionen samt mellan aktiva respektive passiva ansatser. Med utgångspunkt från 

dessa två aspekter urskiljer Engsbo et al. fem olika typer av adoptionsbeslut: 

strategisk möjlighet (”strategic opportunity”), strategisk nödvändighet (”strategic 

necessity”), reaktiv adoption (”reactive adoption”), framtvingad adoption (”forced 

decision”) respektive möjliggjord adoption (”Just-By-Chance”). De strategiska möjlig-

heterna innebär att beslutsfattarna ser adoptionen som en möjlighet att stärka 

företagets position på marknaden. Men beslutet att adoptera kan även uppfattas 

som en strategisk nödvändighet på grund av externa parters agerande för att 

sprida elektronisk handel. När adoptionen av elektronisk handel uppfattas som en 

nödvändig reaktion på interna problem sker en reaktiv adoption. Adoptionen kan 

även vara framtvingad på grund av externa parters påtryckningar. Vidare uppstår i 

vissa fall möjliggjord adoption genom att en möjlighet som inte förutsetts eller 

planerats plötsligt yppas. Engsbo et als (2001) typologi beskrivs utförligare i 

kapitel 7 eftersom den används som utgångspunkt för denna studies typologi över 

adoptionssituationer.  

 

6.3 Utvecklingsfasen 

Mintzberg et al. (1976) behandlar två olika handlingsalternativ för att utveckla en 

lösning. Det första är att söka efter lösningar (”search”), dvs. färdiga, redan 

existerande lösningar. Det andra består i att utforma lösningar (”design”), dvs. att 

designa egna lösningar. I kapitel 3 hävdades att de förändringar som adoptionen 

av elektronisk handel resulterar i berör tre nivåer i företaget: affärsnivån, 

verksamhetsnivån samt systemnivån. Detta kan jämföras med den indelning 

Zmud och Cox (1979) gör för implementationen av informationssystem i strate-

gisk respektive teknisk design. Zmud och Cox påpekar det självklara, dvs. att 

informationssystem behöver utformas såväl strategiskt som tekniskt. Även Taylor 

et al. (2004) fann att utvecklingen av elektronisk handel i små och medelstora före-

tag krävde såväl strategiska (affärsmässiga) som tekniska färdigheter. Utvecklings-

fasen kan därmed innefatta såväl strategisk som teknisk design (samt design på 

verksamhetsnivå). Beslut som gäller den strategiska designen påverkar den 

tekniska designen och vice versa (jfr Österle, 1995; Nilsson, 1999). 

 

Alla adoptionsprocesser innehåller inte en utvecklingsfas eftersom adoptionen i 

vissa fall innebär att ta ställning till en viss innovation. Mintzberg et al. (1976) 

kallar detta för att lösningen är given på förhand (”given solution”). Mintzberg et 

al. (1976) fann emellertid att utvecklingen av lösningar dominerade de flesta 

beslutsprocesser. 
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6.3.1 Söka efter lösningar 

När företag väljer att söka efter en färdig lösning (”ready-made solution”), dvs. 

redan existerande lösningar, innebär detta att en lösning väljs först efter att olika 

lösningsalternativ har beaktats under processen (Mintzberg et al., 1976). Vid 

adoption av elektronisk handel behöver företaget i dessa fall inte genomföra 

någon utformning av e-handelsinnovationen. På den strategiska nivån innebär 

detta att företaget anammar ett färdigt koncept vilket exempelvis sker när de 

ansluter sig till kundernas inköpsorienterade marknadsplatser. När färdiga lös-

ningar används för att utveckla den tekniska designen/IT-stödet innebär detta att 

standardprogramvaror köps in. Även paketlösningar med hårdvaror förekommer.  

 

Sökandet efter färdiga lösningar kan ske genom att företaget (Mintzberg et al., 

1976:255): 

 

� inventerar den kunskap som finns i organisationen på jakt efter erfaren-

heter från liknande problemställningar 

� passivt väntar på att en lösning ska yppas 

� låter utvalda aktörer i omgivningen få kännedom om att företaget söker 

efter en lösning 

� söker aktivt genom att kartlägga möjliga lösningar  

 

Enligt Mintzberg et al. (1976) är sökandet efter lösningar ofta en hierarkisk, stegvis 

process som inleds med att någon av de tre första varianterna i punktlistan ovan 

används. Företag söker också helst efter lättillgängliga lösningar från lokala källor 

de känner igen (Mintzberg et al., 1976).  

 

Färdig strategisk lösning 

Karlsson (1988) menar att information om tekniska innovationer kan samlas in 

genom att potentiella adopterare lär sig om innovationen och dess egenskaper 

genom kontakter med tidigare adopterare. Nutt (1984) fann att företag gjorde 

platsbesök hos andra företag, kopierade andras system eller kravspecifikationer. Ju 

större andel företag som har adopterat en innovation desto mer sannolikt att 

informationen sprids denna väg. Att få kännedom om andra som använt inno-

vationen framgångsrikt kan sporra fler till att våga prova ny teknik. Det finns 

indikationer på att interaktionen mellan icke-adopterare och adopterare är särskilt 

viktig när adoptionen av en innovation funnits på marknaden några år (Dos 

Santos & Pfeffers, 1998). Dos Santos och Pfeffers (1998) studie av amerikanska 

bankers beslut att börja använda bankomater visar att beslutet till stor del motive-

rades med att andra banker använde bankomater. Även fallföretagen i Belottis 
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(1996) studie inspirerades av andra företag. Innan företagen adopterade ny teknik 

kontaktades andra företag som använde den aktuella tekniken. Representanter från 

dessa företag kom på besök eller besöktes av fallföretagets ledning och berörda 

anställda. Företagsledaren diskuterade även med andra företagare i branschen 

(Belotti, 1996).  

 

Färdig teknisk lösning 

På systemnivån innebär en färdig lösning att standardsystem köps in. Viktiga 

anledningar till att välja ett standardsystem är att de ofta är betydligt billigare och 

att kostnadsbilden för systemet är säkrare att uppskatta (Andersen, 1994). 

Standardsystem kan antas vara i hög grad aktuella för de flesta små och medelstora 

företag eftersom tidigare forskning har visat att dessa företag främst investerar i 

redan etablerade system och tekniker (Ballantine et al., 1998). De små och medel-

stora företagen har inte råd att göra kostsamma misstag och satsar därför helst på 

”säkra” lösningar som är ordentligt utprovade av andra och som uppfattas som 

standard inom den bransch som de verkar inom (ibid.). Enligt Cragg och King 

(1993) är standardsystem ideala för små företag eftersom kostnaden är överkomlig 

och det inte krävs särskilt stora kunskaper om informationssystem eller 

informationsteknologi för att införa systemen.  

 

Från Dos Santos och Pfeffers (1998) respektive Engsbo et als (2001) studier 

framgår att IT-systemleverantörernas marknadsföringsaktiviteter är ett sätt att 

uppmärksamma företag på färdiga tekniska lösningar. IT-Systemleverantörerna 

kan söka upp företag och erbjuda sina produkter. När det adopterande företaget 

själv tar initiativet att söka efter standardsystem finns formella metoder till stöd. 

Tidigare har Nilssons (1991) SIV-metod för anskaffning av standardsystem 

nämnts. För små företag finns också en förenklad variant av metoden: Mini-SIV. 

Skillnaden består i grova drag av att val av standardsystem lyfts fram som en 

central fas medan anpassning tonas ned eftersom tidigare erfarenheter har visat att 

småföretag ofta inför standardsystem utan att genomföra några anpassningar 

(Nilsson, 1991).  

 

Till de aktiviteter i SIV-metoden som stödjer utvecklingsfasen hör fasen 

’marknadsundersökning och leverantörskontakter’ vilken innebär att företaget 

kartlägger vilka möjliga alternativ som finns bland marknadens utbud av standard-

system. I SIV-metoden betonas att valet av standardsystem lika mycket är ett val 

av leverantör. System och leverantör bör betraktas som en helhet där den 

kombination av standardsystem och leverantör som sammantaget får den bästa 

bedömningen bör väljas eftersom IT-systemleverantörens förmåga att ge service 
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och support kan ha stor inverkan på hur väl införandet av systemet lyckas 

(Nilsson, 1991).  

 

Sammanfattningsvis kan sökning efter färdiga lösningar bestå av en aktiv 

sökprocess som syftar till att aktivt kartlägga lösningar och IT-systemleverantörer på 

marknaden (se Nilsson, 1991) eller inventera interna kunskaper bland medarbetarna 

(Mintzberg et al., 1976). Vidare kan företag passivt vänta på att en lösning ska 

uppenbaras eller informera utvalda aktörer om att företaget letar efter en lösning för 

att på så vis få uppslag (ibid.). Men företag kan också imitera någon annans lösning, 

exempelvis genom kontakter med adopterare (Nutt, 1984; Rogers, 1995) eller 

exponeras för marknadsföring av IT-systemleverantörer som vill sälja olika system-

lösningar (Dos Santos & Pfeffers, 1998; Engsbo et al., 2001).  

6.3.2 Utforma lösningar 

När företag väljer att utforma lösningar för elektronisk handel innebär detta att de 

själva designar den strategiska och/eller tekniska lösningen för e-handel-

sinnovationen. Frågeställningar vid den strategiska designen av lösningar för 

elektronisk handel gäller bland annat systemets affärsmässiga målsättning, vilka 

deltagarföretag som systemet bör inkludera, vilken funktion informationsutbytet 

ska fylla samt vilka informationsflöden som är aktuella (Johnston & Vitale, 1988). 

Den tekniska designen innebär att den tekniska lösningen, med hjälp av intern 

och/eller extern IT-expertis utformas, vad gäller principiella val av mjuk- och 

hårdvaror samt kommunikationsnätverk (se t ex. Andersen, 1994).  

 

Mintzberg et al. (1976) fann att egenutvecklade lösningar kan vara resultatet av att 

beslutsfattarna misslyckas med att identifiera en acceptabel färdig lösning. 

Möjligen är detta tillvägagångssätt, att först söka efter färdiga lösningar och när 

detta misslyckas utforma egna system istället, särskilt aktuellt när små och 

medelstora företag utvecklar en teknisk lösning. För det första menar bland annat 

Ballantine et al. (1998) att små och medelstora företag föredrar att satsa på redan 

etablerade system och tekniker, för det andra saknar de små företagen ofta intern 

IT-expertis (Thong, 2001). De har i allmänhet också begränsade ekonomiska 

resurser (Gustafsson & Svanfeldt, 1994) vilket kan tyda på att företagen ofta 

börjar med att söka efter standardsystem eftersom kostnaderna för dessa i 

allmänhet är lägre än för egenutvecklade system (Nilsson, 1991; Andersen, 1994).  

 

Två varianter av att utforma lösningar diskuteras i Mintzberg et al. (1976). Den 

första består i att modifiera standardlösningar (”modified ready-made solution”), vilket 

leder till en kombination av färdiga och skräddarsydda lösningar, dvs. en färdig-
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utformad lösning med vissa anpassningar. Den andra varianten består i att 

skräddarsy lösningar, dvs. att egenutveckla lösningar under beslutsprocessen. 

 

Modifiera standardlösningar 

I många fall behöver färdiga lösningar anpassas eller kompletteras med egen-

utvecklade systemdelar. Detta innebär att företagen efter att ha identifierat en eller 

ett fåtal färdiga lösningar även utformar lösningar för att säkerställa behov som 

den färdiga lösningen inte täcker in eller för att anpassa lösningen till den aktuella 

verksamheten i något avseende. Ett exempel på detta är att standardprogramvaror 

ofta anpassas till den specifika verksamheten (se t.ex. Nilsson, 1991; Cragg, 2002). 

Verksamheten kan också behöva anpassas till IT-systemet.  

 

Egenutveckla lösningar 

Intressant är att notera att Mintzberg et al. (1976) fann att de organisationer som 

valde att skräddarsy ett lösningsalternativ endast utvecklade ett alternativ. Detta 

innebar att inget val mellan olika lösningsalternativ gjordes efter utvecklingsfasen. 

Organisationer som istället valde att leta efter färdiga lösningar undersökte ett 

antal olika alternativ. Mintzberg et al. (1976) menar att förklaringen till dessa skill-

nader består i att skräddarsydda lösningar är så kostsamma och tidskrävande att 

utveckla att organisationer är ovilliga att satsa resurser på mer än ett alternativ. 

Eftersom andra forskare (Pettigrew, 1985a; Symons, 1990) hävdar att förändrings-

processer och utvärderingar av informationssystem också är en politisk process är 

det även tänkbart att det av denna anledning är svårt att avvika från en inslagen 

väg. Aktörer som starkt har förespråkat en viss lösning kan ha svårt att överge sin 

ståndpunkt utan att ”förlora ansiktet”.  

 

Utformning av skräddarsydda lösningar innebär egenutveckling av informations-

systemet. Ett informationssystem utformas från start med utgångspunkt från verk-

samhetens krav på systemet. Kraven sammanfattas ofta i en kravspecifikation. Till 

grund för kravspecifikationen genomförs en analys av informationssystemets stöd 

till verksamheten och systemets innehåll (Andersen, 1994). Därefter utvecklas en 

lösning med utgångspunkt från kravspecifikationen. Utformningen av informa-

tionssystem kan delas in i principiell utformning av teknisk lösning samt utrust-

ningsanpassad utformning av den tekniska lösningen (Andersen, 1994). Den 

förstnämnda fasen fastställer vilken informationshantering som ska ske manuellt 

och vad som ska skötas med hjälp av informationsteknik. Under den principiella 

utformningen genomförs också ett första val av utvecklingsverktyg. Vidare ut-

formas datalagringsprinciper och övergripande hårdvarustrukturer (Andersen, 

1994). Under den utrustningsanpassade utformningen sker sedan valet av specifika 
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utvecklingsverktyg och hårdvaror. Därefter realiseras informationssystemet genom 

programmering och/eller modifiering av existerande mjukvara samt utformning 

av manuella rutiner.  

 

Det finns ett antal standardiserade metoder som kan användas som stöd för 

utvecklingsprocessen för skräddarsydda informationssystem. Till dessa hör exem-

pelvis den traditionella RAS-modellen (Révay, 1977). Sedan flera år tillbaka 

används också mer experimentella modeller och metoder, exempelvis i form av 

prototyping. Ett exempel på detta är Ozlab vilket är en teknik som med hjälp av 

”interaktionsskal” eller digitala skisser över användargränssnitt ger de framtida 

användarna en möjlighet att påverka utformningen av informationssystemet och 

interaktionen med detta (Pettersson, 2003; Molin, 2005).  

 

6.4 Selektionsfasen 

Mintzberg et al. (1976) hävdar att en stor andel av forskningen kring strategiska 

beslut har fokuserat på hur beslutsfattare utvärderar olika lösningar och genomför 

val, en fokusering som Mintzberg et al. (1976) menar är felaktig. Enligt dem har de 

faser i vilka problemet/möjligheten/krisen definieras och lösningar utformas långt 

större betydelse för processens utfall än vad utvärdering och val har. Utvärdering 

och val innebär snarast att de lösningar som utformades explicit under design-

fasen, och delvis implicit redan under definieringsfasen, detaljutformas och god-

känns (Mintzberg et al., 1976). 

 

Enligt Minztberg et al. (1976) innebär selektionsfasen: a) ett urval genom att sålla 

bort olika lösningsalternativ, b) genomförande av utvärderingar/val samt c) att 

fattade beslut auktoriseras. Beslutens auktorisering behandlas inte i denna studie 

eftersom jag bedömer att detta är mindre relevant i små och medelstora företag 

där beslutsvägarna ofta är korta. Jag menar också att det vid empiriska studier 

framgår av sättet att genomföra utvärderingar och val, om och hur besluten aukto-

riseras. I följande avsnitt fokuseras därför hur företagen går tillväga för att sålla bort 

alternativ och genomföra utvärdering/val.  

6.4.1 Sålla bort alternativ 

För att kunna genomföra ett urval mellan olika lösningsalternativ krävs, implicita 

eller explicita, målsättningar och kriterier att utvärdera systemet mot. Valet av mät-

kriterier bestämmer vad som utvärderas samt, i lika stor utsträckning, vad som 

förbises (Symons, 1990). Studier som fokuserat på små och medelstora företag 

indikerar att företagens planering är begränsad och att en förhållandevis stor andel 
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av företagen saknar en explicit strategi för verksamheten eller för IS/IT 

(Ballantine et al., 1998; Levy & Powell, 2000; Cragg, 2002) vilket innebär att 

utvärderingar försvåras (Ballantine et al., 1998).  

 

Till de utvärderingskriterier som är intressanta att studera hör de med 

innovationen förknippade egenskaperna vilka i tidigare studier av elektronisk 

handel ofta anses ha en viktig påverkan på adoptionen. Till dessa räknas innova-

tionens förväntade relativa fördelar (Premkumar & Roberts, 1995; Rogers, 1995), 

kompatibilitet (Premkumar & Ramamurthy, 1995; Rogers, 1995) och komplexitet 

(Grover, 1993; Rogers, 1995). En annan egenskap som förts fram i samband med 

små företag är innovationens kostnad (Iacovou et al., 1995; Kuan & Chau, 2001). 

Premkumar et al. (1997) fann emellertid i sin studie att inget av dessa förhållanden 

hade någon signifikant påverkan på adoptionen av EDI. Premkumar et al. För-

klarar detta med att EDI i första hand drivs fram av förhållanden i företagets om-

givning som konkurrenstryck och påtryckningar från den initierande handels-

parten. När adoptionen av innovationen är nödvändig för att verka på marknaden 

får innovationens egenskaper rimligtvis en sekundär betydelse.  

 

Förväntade relativa fördelar 
En vanlig och viktig drivkraft hos företag som inte pressas till att använda 

elektronisk handel är förväntningar om att uppnå olika typer av relativa fördelar 

med den nya tekniken. Med relativa fördelar menas att innovationen bedöms som 

fördelaktig i vissa avseenden när den jämförs med företagets nuvarande teknik och 

arbetssätt samt konkurrerande alternativ. Cragg och King (1993) hävdar att 

relativa fördelar är det enda förhållande som konsekvent har identifierats som 

kritiskt för adoptionen av informationsteknik i små företag. Även vid adoption 

elektronisk handel har de förväntade fördelarna visat sig vara betydelsefulla. En 

svensk studie från 1998 (Fredholm, 1998) visade att förväntade fördelar av 

elektronisk handel i form av möjligheter att förbättra företagets image, kostnads-

sänkningar, kortare ledtider och minskat lager, uppfattades som viktiga drivkrafter. 

Premkumar och Roberts (1999) fann att uppfattningen om innovationens relativa 

fördelar var det enda förhållande som signifikant skiljde adopterare av såväl EDI, 

EDA, e-post och Internet från icke-adopterarna. Som tidigare nämndes har andra 

undersökningar visat att de förväntade relativa fördelar inte har en signifikant 

inverkan på adoptionen av EDI (Premkumar et al., 1997).  

 

Hur fördelaktig en innovation uppfattas vara beror rimligtvis på de behov som 

finns. Premkumar och Ramamurthy (1995) menar exempelvis att det är osannolikt 

att företag adopterar om det inte finns ett genuint internt behov av innovationen. 

Detta talar för att s.k. ”technology push” – marknadsföringsaktiviteter av föränd-
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ringsagenter och teknikleverantörer – inte kommer att få särskilt stora effekter om 

det inte samtidigt finns ett behov av innovationen i de berörda företagen. 

Behoven kan delas in i strategiska och operativa behov (Premkumar & Rama-

murthy, 1995). De förra berör företagets relation till marknaden och konkurren-

terna medan de senare gäller effektiviteten i företagets informationshantering.  

 

Adoptionen av elektronisk handel drivs således ofta fram av förväntningar om 

olika fördelar. Omvänt kan adoptionen bromsas av att företag inte uppfattar för-

delarna med tekniken som tillräckligt stora. I flera tidigare studier hävdas att de 

små och medelstora företagen helt enkelt inte är tillräckligt medvetna om möjlig-

heterna med elektronisk handel (Iacovou et al., 1995; Fredholm, 1996, 1998). En 

anledning till att företagen inte uppfattar tillräckliga fördelar kan vara att de saknar 

tillräckliga kunskaper. En annan förklaring är att fördelarna, trots tillräckliga 

kunskaper, inte uppfattas som tillräckligt stora för att företagen ska ha behov av 

att adoptera elektronisk handel.  

 
Kompatibilitet 
Närbesläktad frågan om innovationens fördelar är uppfattningen om 

innovationens kompatibilitet. Kompatibilitet betecknar i vilken omfattning en 

innovation uppfattas överensstämma med rådande värderingar, tidigare erfaren-

heter och behov (Roger, 1995). Innovationer som inte uppfattas som kompatibla 

framstår knappast heller som fördelaktiga. Tidigare studier har ofta visat att 

företag som adopterar elektronisk handel uppfattar kompatibiliteten som hög. 

Grover (1993) samt Premkumar och Ramamurthy (1995) fann exempelvis att 

adopterarna uppfattade de aktuella interorganisatoriska informationssystemen som 

mer kompatibla med företagets behov och förutsättningar än vad icke-adopterarna 

gjorde. I Premkumar och Roberts (1999) studie fanns signifikanta skillnader 

mellan hur adopterare respektive icke-adopterare uppfattade kompatibiliteten hos 

EDA. Dessa skillnader fanns inte mellan adopterare och icke-adopterare av EDI, 

e-post eller Internet.  

 

Junghagens (1998) studie tyder på att IT kan uppfattas som kompatibelt med 

företagets arbetssätt men att företag ändå väljer att inte använda IT i sin externa 

kommunikation. Kompatibiliteten är därmed inte självklart en drivkraft utan 

snarare en förutsättning för adoption, så till vida att företagen inte tvingas att 

adoptera. Däremot finns det indikationer på att företag som inte uppfattar innova-

tionen som förenlig med arbetsprocesser och värderingar (Widigs Ahlin, 2002) 

eller företagets varor/tjänster ser detta som en viktig bromskraft för adoptionen. 

Vrazalic et al. (2003) fann att hindren för elektronisk handel kunde grupperas i två 

övergripande faktorer där den ena faktorn gällde förhållanden som förknippas 
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med kompatibilitet. Resultaten från enkätstudien visar bland annat att företagen 

ansåg att elektronisk handel inte passade för deras varor och tjänster, för deras, 

eller kundernas, sätt att göra affärer.  
 
I begreppet kompatibilitet ingår även hur förenligt adoptionen av elektronisk 

handel är med företagets existerande IT-system. Laage-Hellman och Gadde (1996) 

beskriver hur interna applikationer behöver anpassas till den nya mjuk- och 

hårdvaran för att EDI ska kunna användas effektivt.  

 

Komplexitet 

Det har också visat sig att innovationens uppfattade komplexitet kan påverka 

adoptionen negativt (Grover, 1993). Om den nya tekniken uppfattas som svår att 

förstå och använda ökar motståndet mot att adoptera den i verksamheten vilket 

bland annat forskning om innovationers spridning har pekat på (Rogers, 1995). 

Grover (1993) fann att icke-adopterarna uppfattade det studerade inter-

organisatoriska informationssystemet som betydligt mer komplext än vad 

adopterarna gjorde. Även i senare forskning om Internetbaserade interorganisa-

toriska informationssystem har den uppfattade komplexiteten visat sig vara 

betydelsefull för adoptionen (Soliman & Janz, 2004). Ett sätt att minska kom-

plexiteten är att börja i liten skala med en eller ett fåtal handelsparter och informa-

tionsflöden (Fredholm, 2000).  

 

Kostnad 

Studier av små och medelstora företag har visat att företagen känner en oro över 

kostnaden för att adoptera EDI (Iacovou et al., 1995) och att denna oro bromsar 

adoptionen (Saunders & Clark, 1992). Enligt andra studier (Premkumar et al., 

1997) påverkar inte kostnaden adoptionsbeslutet av EDI nämnvärt. Saunders och 

Clark (1992) fann emellertid att företag som inte adopterat EDI tillmätte 

kostnaden betydligt större betydelse än företag som redan adopterat.  

 

Det finns även studier som visar att adoption och användning av Internettekniker 

hindras av kostnaden för tillgång till Internet samt investeringskostnader för att 

starta upp (Deschoolmeester & Hee, 2000; Walczuch et al., 2000) medan andra 

studier (Scupola, 2002) visar att kostnaden inte hindrade adoptionen av Internet-

handel. Hur stor betydelse detta förhållande har beror rimligtvis på företagets 

finansiella situation och hur kostsam den aktuella innovationen bedöms vara men 

även på kostnaden hos konkurrerande tekniker samt styrkan hos de förväntade 

relativa fördelarna. 
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Utvärdering av IT-systemet 

I detta avsnitt diskuteras särskilt utvärdering/val av det tekniska systemet. En 

verksamhets behov av IT-stöd och krav på ett framtida informationssystem 

sammanfattas ofta i en kravspecifikation. Oavsett om företaget väljer ett standard-

system eller ett egenutvecklat system är kravspecifikationen den naturliga utgångs-

punkten när en potentiell lösning ska utvärderas. Kravspecifikationen kan bland 

annat innehålla en beskrivning av systemets mål/vinster, funktioner, intressenter 

samt generella och funktionella egenskaper (Andersen,1994).  

 

Nilsson (1991:122) beskriver i sin avhandling om SIV-metoden ett antal 

utvärderingsområden som bör ligga till grund för val av standardsystem. Dessa 

gäller IT-systemleverantören (image, kompetens, support etc.), produkten (standard-

systemets pris, egenskaper etc.), tekniken (IT-delen av systemet inkl. säkerhet, 

prestanda etc.) och applikationer (omfattning, gränssnitt, enkelhet etc.). Andersen 

(1994:364) tydliggör att bedömningen av leverantören är viktig eftersom det före-

tag som anskaffar ett standardsystem blir beroende av IT-systemleverantören:  

Detta innebär inga problem så länge leverantören ”lever och har 
hälsan”, men om denne går över styr, kan man hamna i en svår 
situation eftersom man inte själv har den kompetens som krävs för att 
man ska klara underhållet av adb-systemet.  

Nilsson (1991) rekommenderar också att företaget väljer ut ett fåtal ”knock-out-

faktorer” som är så viktiga för företaget att ett negativt utfall under utvärderingen 

omedelbart leder till att systemet kan väljas bort. Nilsson menar också på att det är 

nödvändigt att överväga hur stor del av verksamhetens behov som ett standard-

system ska täcka in och vilka anpassningar av verksamhet respektive system som 

behöver och kan genomföras. Utvärderingen av enskilda tekniska system kan ske 

genom demonstrationer och testkörningar, antingen genom IT-systemleveran-

törens försorg eller genom studiebesök hos andra företag (Nilsson, 1991). 

 

Chau (1995) fann att ägaren i små företag delvis betonade andra 

utvärderingskriterier än vad verksamhetschefen gjorde vid utvärderingen av stan-

dardprogramvaror. Ägaren hade överlag en mer strategisk syn på valet av system 

och betonade även tekniska förhållanden mer än verksamhetscheferna (Chau, 

1995). Bland båda grupperna var den tekniska support som erbjöds mycket viktig 

för valet, tillsammans med uppfattningen om IT-systemleverantörens tekniska 

skicklighet och användarutbildning. Andra förhållanden som var viktiga vid 

utvärderingen var tillgången till en kombinerad mjuk- och hårdvarulösning, kom-

patibilitet med existerande mjuk- och hårdvara, erfarenheter från andra produkter 

hos samma leverantör samt systemets användarvänlighet (ibid.).  
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6.4.2 Utvärdera och genomföra val  

Alla adoptionsprocesser innebär att beslut måste fattas (Tornatzky & Fleischer, 

1990). På vägen fram till det ”detaljerade valet” (Nilsson, 1991) finns ett antal 

vägval under vilka beslut måste fattas och alternativ sållas bort (Mintzberg et al., 

1976). Selektionsfasen utgör därmed inte, i likhet med övriga faser, en engångs-

händelse utan den är ett återkommande inslag under adoptionsprocessen. Rogers 

(1995) menar att först när resultatet av den inhämtade och bearbetade informa-

tionen har reducerat osäkerheten till en för beslutfattaren tolererbar nivå kan 

beslut fattas om att adoptera eller avstå från innovationen.  

 

Mintzberg et al. (1976) fann att utvärdering och val sker utifrån såväl fakta som 

värderingar och det är svårt att skilja utvärdering från val i praktiken. Endast i 

knappt en fjärdedel av de val som studerades (totalt 83 st.) i Mintzberg et als 

studie var det möjligt att separera utvärderingsaktiviteter från val. Jag har därför 

valt att betrakta utvärdering och val som ett beteende.  

 

Mintzberg et al. (1976:258) beskriver med utgångspunkt från sina empiriska 

studier hur de val som görs under beslutsprocessen kan delas in i tre huvudsakliga 

grupper: 

 

� Bedömning – vilket innebär att valet är ett resultat av en enskild individs 
bedömning.  

� Analys – vilket innebär formella analyser av fakta gentemot explicita mål, 

ofta utförda av experter. Denna beslutsform är inte självständig utan följs 

av val genom bedömning eller förhandling. 

� Förhandling – vilket innebär att valet är resultatet av förhandlingar mellan 

olika aktörer. 

 

Olika former av analyser som stöd för utvärdering/val behandlas ofta i 

systemutvecklingsmetoder. Bland annat föreslår Nilsson (1991) i sin SIV-metod 

ett antal jämförande beskrivningar för utvärdering av, och urval mellan, olika 

standardsystem. Mintzberg et al. (1976) fann att formella analyser var vanligast för 

mindre allvarliga problem och ovanliga vid mer allvarliga problem eller kriser. 

Detta kan enligt Mintzberg et al. möjligen förklaras av den tidspress som uppstår i 

dessa situationer. Vidare hävdar Symons (1990) att ju kostsammare och mer 

strategiskt betydelsefullt ett informationssystem är, desto mindre troligt är det att 

systemet utvärderas med formella analyser. Trots att många av de beslut som 

undersöktes i Mintzberg et als (1976) studie bedömdes som betydelsefulla använ-

des således sällan formella analyser. När formella analyser förekom var detta van-
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ligen i stora organisationer. Förhandling var i Mintzberg et als studie vanlig när 

externa aktörer utövade kontroll över beslutet samt när många intressenter var 

inblandade och frågeställningen omtvistad.  

 

Mintzberg et als (1976) studie visade emellertid att de flesta beslut fattades av en 

enskild beslutsfattare (bedömning) med ett tillvägagångssätt som denne inte kunde 

eller ville beskriva. Detta sätt att välja var även det snabbaste och minst komplexa. 

Beslut som gäller innovationer innebär att företaget ställs inför förändringar vars 

konsekvenser delvis är okända. Inte minst gäller detta adoption av e-handels-

innovationer. Det är ofta svårt att mäta kostnader och fördelar med informations-

system (Ballantine et al., 1998) och informationssystem för elektronisk handel 

innebär dessutom att fördelarna i stor utsträckning är beroende av handelspartens 

agerande (Jones och Beatty, 2001). Svårigheter med att utvärdera IT-investeringar 

leder ofta till att företagsledarna till sist tvingas lita till sin intuition när de fattar 

beslut (Tallon et al., 2002).  

 

Flera forskare (Rothwell & Dodgson, 1991; Blili & Raymond, 1993; Anell 2002) 

menar att de flesta småföretag har en finansiell situation som gör att de inte har 

råd att ta några risker. En felsatsning kan bli ödesdiger för ett litet företag. 

Avgerou (1995) menar dock att forskning inom området tyder på att en formell 

utvärdering innan adoptionen sällan utförs ens i större företag. När någon form av 

utvärdering trots allt genomförs så sker det oplanerat och fragmenterat. Endast 

vissa effekter undersöks medan andra ignoreras (Avgerou, 1995). 

 

Ballantine et als (1998) studie av fyra små och medelstora företag visade att 

beslutet att investera i produktionsstödjande IS fattades enbart på finansiella 

utvärderingskriterier. Cavaye (1995) fann dock att endast ett av nio interorganisa-

toriska informationssystem hade genomgått ens en finansiell utvärdering innan 

systemet utvecklades. Anledningen till detta bestod bland annat i att finansiella 

utvärderingar aldrig genomfördes på grund av goda finansiella tillgångar, 

företagens entreprenörsmässiga natur eller att systemets strategiska betydelse över-

skuggade resultatet från eventuella utvärderingar.  

 

Även i avsaknad av formella utvärderingar sker ofta en mängd explicita och 

implicita utvärderingar under adoptionsprocessen. Explicita utvärderingar kan 

bland annat äga rum genom samtal inom företaget, diskussioner med personer 

från andra företag eller i olika nätverk kopplade till företaget. Karlsson (1998) 

menar att potentiella adopterare även kan välja att använda innovationen på prov 

en tid. Det är dock inte möjligt att kunna prova alla innovationer innan de mer 
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regelbundet blir en del av verksamheten. Vid elektronisk handel är det sannolikt 

att vissa former av elektronisk handel är lättare att använda under en prövotid än 

andra. Att ”på prov” använda Internet till att göra enskilda beställningar hos leve-

rantörer eller kommunicera med myndigheter elektroniskt är möjligt. Att däremot 

erbjuda kunder att lämna beställningar via e-post eller formulär på webbplatsen 

och sedan upphöra med detta är betydligt mer problematiskt. Mer formaliserade 

former av elektronisk handel, som EDI, är särskilt svåra att testa innan ett beslut 

fattas eftersom såväl ny programvara som omfattande förhandlingar och avtal ofta 

krävs innan utbytet kan starta.  

 

Saunders and Clark (1992) menar att när små företag väl har uppmärksammat 

fördelarna med EDI, eller blivit medvetna om kunders krav på att använda EDI, 

kan företagen relativt snabbt fatta ett beslut. Även egenskaper som hög anpass-

ningsförmåga, snabb intern kommunikation och enkel organisationsstruktur 

(Rothwell & Dodgson, 1991; Blili & Raymond, 1993) talar för att de små före-

tagens adoptionsprocesser kan vara relativt kortvariga. Beslutsstrukturen är också 

okomplicerad eftersom företagsledaren ofta själv fattar de flesta viktiga besluten 

(Thong & Yap, 1995). I ett mindre företag finns inte heller det ekonomiska 

utrymmet att driva långvariga projekt utan beslutet måste “fattas efter en kort och 

effektiv utredning och bedömning” (Anveskog et al., 1984:156).  

 

Hur utvärdering/val genomförs och hur snabbt detta sker påverkas också av 

handlingsfriheten i beslutet. Rogers (1995) menar att det finns frivilliga, kollektiva 

respektive auktoritära beslut. Den adopterande enheten har i det förstnämnda 

fallet fullt inflytande över beslutet, medan de kollektiva besluten innebär att 

beslutet fattas gemensamt av medlemmarna i ett socialt system, exempelvis inom 

ett nätverk av samarbetande företag. De auktoritära besluten innebär att leveran-

törsföretagets inflytande över beslutet är litet. Fredholm (1996) fann att föränd-

rade marknadsvillkor och starka påtryckningar från den största kunden i ett av de 

beskrivna fallföretagen ledde till en mycket kort adoptions- och införandeprocess. 

Starka påtryckningar från en betydelsefull kund är närmast att betrakta som ett 

auktoritärt beslut för det mindre företaget. Auktoritära beslut är de beslut som 

fattas snabbast medan de kollektiva besluten tar längst tid (Rogers, 1995).  

 

6.5 Adoptionsprocessens aktörer  

Eftersom studiens analysenhet är det enskilda företaget betraktas de aktörer som 

genomför handlingar under adoptionsprocessen som en del av processen. Diskus-
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sionen om aktörerna tar avstamp från adoptionsprocessens faser eftersom aktörer-

nas inflytande kan variera under processen. 

 

Identifikationsfasens aktörer 

Kunder angavs tidigare vara en viktig källa till adoptionsprocessens stimuli. Det är 

därför naturligt när elektronisk handel i företagets kundrelationer står i fokus att 

chefer och medarbetare på marknadsavdelningen ofta är de första att internt uppmärk-

samma incitament för adoptionsprocessen för elektronisk handel i kund-

relationerna. Cavaye (1995) fann emellertid att åtta av nio studerade interorganisa-

toriska informationssystem hade initierats av företagsledningen i det företag som 

initierade systemet. Företagsledningen kan i små företag enbart bestå av 

företagsledaren. Cavayes resultat strider delvis mot andra studier. Zmud och Cox 

(1979) fann att verksamhetschefen, vilket i detta fall kan antas motsvara 

marknads-/försäljningsavdelningens chef eftersom elektronisk handel i företagets 

kundrelationer står i fokus, respektive en eldsjäl för förändringen initierat 

processen. Zmud och Coxs studier gällde ospecificerade informationssystem, dvs. 

inte självklart informationssystem för elektronisk handel. Det är möjligt att 

informationssystem för elektronisk handel uppfattas som en fråga för företags-

ledningen i en högre utsträckning än vad internt orienterade informationssystem 

gör på grund av att de förra ofta påverkar företagets relationer till kunderna och 

andra aktörer på marknaden. Skillnaderna mellan studiernas resultat kan också 

bestå av olika tolkningar av begrepp som ”initiera” och ”identifiera”.  

 

Utvecklingsfasens aktörer 

Poon och Swatman (1999) fann att företagsledningen i de undersökta småföretagen 

ofta var direkt involverade i utvecklingen av Internethandel. Detta gällde såväl 

designen av webbplatsen som att besvara frågor från kunder. Enligt Zmud och 

Cox (1979) är det annars ofta verksamhetschefen som ansvarar för den strategiska 

designen av informationssystem medan ansvaret för den tekniska designen lämnas 

över till en systemanalytiker. I de små företagen utgörs de sistnämnda vanligen av 

externa aktörer eftersom företagen ofta saknar egen IT-expertis och är mer 

beroende av externa experter som konsulter och IT-systemleverantörer för att utforma 

den tekniska lösningen (Thong, 2001).  

 

Zmud och Cox (1979) liksom flera andra forskare (se bl.a. Goldkuhl & Röstlinger, 

1988), betonar också vikten av att användarna involveras. Användarnas deltagande 

sägs bl.a. leda till bättre lösningar och större acceptans för förändringarna. 

Numera betraktas användardeltagande i någon form som mer eller mindre själv-

klart vid utveckling av nya informationssystem. Enligt Zmud och Cox är använ-
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dardeltagande särskilt viktigt vid omfattande förändringar samt när det nya 

systemet behöver integreras med andra system.  

 

Förutom interna användare hör också företagets kunder till systemets användare vid 

försäljningsorienterade e-handelssystem. E-handelssystem förutsätter att handels-

parternas datorsystem ska kunna kommunicera med varandra. Premkumar et al. 

(1997) menar att om informationssystemet innebär att handelsparternas informa-

tionssystem integreras måste beslut kring teknikval fattas i överensstämmelse 

mellan handelsparterna. Tidigare studier har visat att kunderna ibland (Fredriksson 

& Vilgon, 1996) men långt ifrån alltid deltar i utformningen av systemet (Cavaye, 

1995). Cavaye (1995) fann att i de fall när systemet adopterades efter påtryckningar 

från kunderna utformades systemet delvis tillsammans med kunderna. De företag 

som proaktivt utvecklade nya interorganisatoriska informationssystem involverade 

dock inte kunderna i utformningen av lösningen (Cavaye, 1995). Detta är enligt 

min mening något förvånande eftersom kundernas acceptans av systemet i många 

fall kan antas vara avgörande för hur systemet används och vilka positiva effekter 

som eventuellt uppstår. 

 

Selektionsfasens aktörer 

I Premkumar et als (1997) studie liksom i flera andra studier (Grover 1993; 

Premkumar & Ramamurthy, 1995; Soliman & Janz, 2004) studeras betydelsen av 

högsta ledningens stöd och engagemang för adoptionen av elektronisk handel. Ett 

flertal studier har visat att företagsledningen och dess engagemang för adoption, 

införande och/eller användningen av elektronisk handel är av stor betydelse (jfr 

Fredriksson, 1992; Levy & Powell, 2002). Eftersom utvecklingen av system för 

elektronisk handel ofta innebär en avsevärd investering samt att det är ett strate-

giskt beslut, i och med att det kräver interaktion med motparten på högsta nivå, 

menar Premkumar et al. (1997) att högsta ledningens stöd är nödvändigt.  

 

I de små företagen är särskilt företagsledaren viktig under selektionsfasen. Thong och 

Yap (1995) menar att de flesta viktiga beslut fattas av företagsledaren i små företag 

vilket stöds av Blili och Raymond (1993) som hävdar att företagsledaren ofta är 

den ende som har tillräcklig information och befogenhet att fatta strategiska 

beslut. Enligt Premkumar & Roberts (1999) är företagsledarens visioner och 

engagemang särskilt centrala i små företag eftersom företagsledaren ofta även äger 

företaget. Vidare tyder Zmud och Cox (1979) studie på att den berörda 

verksamhetschefen, vilket i denna studie utgör chefen för marknads-

/försäljningsavdelning, har befogenhet att fatta beslut som gäller projektet som 

helhet och den strategiska designen medan systemanalytiker fattar beslut som 
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gäller den tekniska designen. Som tidigare har diskuterats saknas ofta egna system-

analytiker i små företag och beslut som gäller den tekniska designen kan därför 

fattas av konsulter och IT-systemleverantörer. 

 

6.6 Analysmodell över adoptionsprocessen 

I de närmast föregående avsnitten har Mintzberg et als (1976) modell över 

strategiska beslutsprocesser tjänat som utgångspunkt för en nybeskrivning av det 

studerade problemområdet genom att tidigare forskning om elektronisk handel 

och informationssystem använts för att konkretisera respektive fas i Mintzberg et 

als modell. I detta avsnitt sammanfattas analysmodellen över adoptionsprocessen 

för elektronisk handel, se Figur 6.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.3. Studiens analysmodell över adoptionsprocessen. 

Källa: Författarens vidareutveckling av Mintzberg et al. (1976). 
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Rogers (1995) kallar för ”beslut” i hans modell över organisationers beslut-

processer för innovationer (se Figur 1.3). 

 

Jag har valt att konceptuellt dela in processen i faser (den övre delen av pilen) 

eftersom flertalet av de studerade källorna (jfr Mintzberg et al., 1976; Rogers, 

1995; Carter et al., 2001) menar att det går att urskilja olika faser och att det finns 

ett analytiskt värde i detta tillvägagångssätt. Avsikten är inte att hävda att det finns 

universellt giltiga faser eller att samtliga faser i analysmodellen alltid förekommer. 

För att betona att processens faser och handlingar inte ska betraktas som en linjär 

process där faser och handlingar alltid följer den angivna ordningsföljden från 

vänster till höger, finns i Figur 6.3 en vågrät linje med lodräta, dubbelriktade pilar. 

Dessa pilar representerar att ordningsföljden mellan olika handlingar kan variera 

och att processen ofta är iterativ (Tornatzky & Fleischer, 1990). Analysmodellen 

ska tolkas som att de tre faserna identifikationsfasen, utvecklingsfasen och 

selektionsfasen och de handlingar som dessa innefattar kan, men behöver inte, 

förekomma (Tornatzky & Fleischer, 1990). Nedanför faserna, inuti pilen, återfinns 

de handlingar som kännetecknar faserna. I ovalerna nedanför processen speci-

ficeras olika alternativ för de olika handlingarna. Ovanför adoptionsprocessen 

återfinns aktörer som deltar i hela, eller delar av, processen. 

 

Studiens analysmodell är således en anpassning av Mintzberg et als (1976) modell 

över strategiska beslutsprocesser. Analysmodellen i Figur 6.3 utgör också en 

specificering av initierings- respektive adoptionsfasen i Kwon och Zmuds (1987) 

modell över implementation av informationssystem (se Figur 1.4 i kapitel 1). 

Medan studiens analysmodell fokuserar på beslutsaspekten av dessa faser betonar 

Kwon och Zmud istället förändringsaspekten. Jämfört med Rogers (1995) be-

skrivning av organisationers beslutsprocesser för innovationer (se Figur 1.3 i 

kapitel 1) motsvarar studiens analysmodell närmast uppmärksammande- 

respektive matchningsfasen vilka utgör initieringsdelen av beslutsprocessen. I 

motsats till Rogers (1995) modell förutsätter inte studiens analysmodell att besluts-

processen gäller en specifik innovation utan adoptionsprocessen för elektronisk 

handel kan också innebära att en lösning utvecklas.  

 

I texten nedan följer en kort redogörelse över analysmodellen. Analysområden 

(faser) markeras med fetstil och analysförhållanden (handlingar) med kursivering.  

 

Under identifikationsfasen, som beskrivits i avsnitt 6.2, kan aktörer strategiskt 

aktivt eller passivt uppmärksamma de stimuli som initierar processen. Stimuli kan 

enligt Mintzberg et al. (1976) delas in i problem, möjligheter och kriser. Deras 
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källa kan vara intern och/eller extern. Stimuli kan med andra ord bestå av ett inre 

och/eller yttre tryck för förändring och företaget kan välja en aktiv eller passiv 

ansats när adoptionsprocessen initieras. Efter att ett stimuli har uppmärksammats 

försöker de berörda aktörerna att ställa diagnos på det beslut som processen gäller. 

Denna diagnos kan resultera i en uppfattning om att adoptionen av elektronisk 

handel är en strategisk möjlighet (proaktiv adoption), en strategisk nödvändighet, 

en reaktion på interna problem (reaktiv adoption), framtvingad av externa parter 

eller möjliggjord av oväntade händelser (Engsbo et al., 2001).  

 

Under utvecklingsfasen förekommer olika strategier. Vissa företag väljer att söka 

efter lösningar som redan finns på marknaden medan andra väljer att utforma lösningar 

i form av egenutvecklade informationssystem. När företaget väljer att söka efter 

färdiga lösningar kan företaget aktivt kartlägga de lösningar och IT-system-

leverantörer som finns på marknaden, inventera interna kunskaper i företaget, 

passivt vänta på att en lösning ska uppenbaras, informera utvalda aktörer, imitera 

någon annans lösning, identifiera lösningar genom kontakter med adopterare eller 

exponeras för marknadsföring av IT-systemleverantörer. Om företaget istället 

utformar lösningar innebär detta att företaget antingen skräddarsyr en lösning från 

start eller modifierar en färdig lösning.  

 

Selektionsfasen karaktäriseras i denna studie av handlingar för att sålla bort 

alternativ och utvärdera och genomföra val. För att sålla bort alternativ används implicita 

eller explicita utvärderingskriterier. Till de utvärderingskriterier för elektronisk 

handel och innovationers spridning som identifierats i tidigare studier hör innova-

tionens förväntade relativa fördelar, kompatibilitet, komplexitet och kostnad. 

(Grover, 1993; Rogers, 1995; Soliman & Janz, 2004) Den tekniska lösningen 

förknippas med utvärderingskriterier som gäller IT-systemleverantören, produk-

ten, tekniken och applikationer hos standardsystemet. Vidare identifierade Mintz-

berg et al. (1976) tre tillvägagångssätt för att utvärdera och genomföra val: bedöm-

ning av en enskild beslutsfattare, analys mot explicita mål samt förhandling inom 

en grupp av beslutsfattare. I Mintzberg et als (1976) modell ingår i Selektionsfasen 

även handlingar som syftar till att auktorisera fattade beslut. Dessa har valts bort i 

analysmodellen på grund av att små och medelstora företag ofta har korta 

beslutsvägar och få beslutsnivåer. 

 

Vidare kartläggs med hjälp av analysmodellen vilka aktörer som deltar i 

adoptionsprocessen. Dessa kan bestå av chefer och medarbetare på marknads-

avdelningen, vilket är den primärt berörda verksamheten vid adoption av 

elektronisk handel i företagets kundrelationer. Även företagsledaren och andra 
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personer i företagsledningen samt enskilda eldsjälar kan vara drivande under 

adoptionsprocessen. Andra aktörer är konsulter och IT-systemleverantörer samt 

interna användare och företagets kunder.  

6.7 Sammanfattning av kapitlet 

I detta kapitel har en analysmodell utformats som syftar till att beskriva 

tillvägagångssätt under, och kännetecken hos, adoptionsprocesser för elektronisk 

handel. Analysmodellen i Figur 6.3 syftar därmed till att, med utgångspunkt från 

tidigare studier, besvara studiens tredje forskningsfråga: Hur går små och medelstora 

företag tillväga i sina adoptionsprocesser för elektronisk handel och vad kännetecknar dessa 

processer? 

 

Som framgår av analysmodellen i Figur 6.3 kännetecknas adoptionsprocessen av 

dess faser, handlingar och aktörer. Företagen kan sedan gå tillväga på ett antal 

olika sätt under adoptionsprocessen vilket representeras av handlingsalternativen i 

textrutorna längst ned i figuren. 
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7 Samspel mellan innehåll, kontext och process 

I detta kapitel diskuteras de tre förändringsdimensionernas samspel. Diskussionen resulterar i en 

analysmodell över de generella relationer som råder mellan innehåll, kontext och process samt i en 

typologi över olika adoptionssituationer. Den sistnämnda beskriver hur små och medelstora 

företag vid adoptionen av elektronisk handel kan delas in i olika kategorier med utgångspunkt 

från de kontextuella förhållanden som ligger till grund för adoptionen. Olika kontextuella för-

hållanden tenderar bland annat att ge upphov till olika förhållningssätt vid adoptionen och en 

benägenhet att reagera på olika stimuli. I kapitlets inledning sker en kortfattad beskrivning av 

tidigare forskning och valet av referenstypologier, följt av en diskussion om egenskaper hos de 

olika kategorierna i den typologi som utformas i kapitlet. Sist i kapitlet presenteras studiens 

konceptuella ramverk som helhet och dess användning i de empiriska studierna behandlas.  

 

7.1 Mot en analysmodell och en typologi över samspel mellan innehåll, 
kontext och process 

I föregående kapitel har adoptionens innehållsmässiga, kontextuella och 

processuella förändringsdimensioner beskrivits och strukturerats i övergripande 

analysområden. I detta kapitel står förändringsdimensionernas samspel eller 

relationer i fokus. I Figur 7.1 representeras samspelet av de dubbelriktade pilarna 

mellan det kontextuella ramverkets förändringsdimensioner. Den fråga som 

behandlas i kapitlet är: Vilka mönster kan identifieras i samspelet mellan innehåll, kontext 

och process för elektronisk handel i små och medelstora företag?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.1. Kapitlets fokus på samspel mellan förändringsdimensionerna innehåll, kontext och 
process i det kontextuella ramverket.  

Källa: Modifiering av det kontextuella ramverket (Pettigrew, 1987:5, min översättning). 
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Små och medelstora företag är ingen homogen grupp utan företagens förutsätt-

ningar för, och användning av, elektronisk handel varierar. Av de i tidigare kapitel 

utformade analysmodellerna framgår att de olika förändringsdimensionerna är 

komplexa med ett stort antal aspekter (analysförhållanden) som potentiellt sett är 

centrala för att förstå adoptionen. Analysmodellerna representerar det möjliga ut-

fallet av centrala analysförhållanden (även ytterligare förhållanden än de som finns 

i de tidigare presenterade analysmodellerna kan vara relevanta). Denna bredd är en 

styrka om olika typer av företag och innovationer ska studeras men genom sin 

bredd säger analysmodellerna mycket lite om enskilda fall eftersom rimligtvis en-

dast ett mindre antal av analysmodellernas analysförhållanden är centrala i enskilda 

fall. I detta avsnitt diskuteras om det är möjligt att identifiera mönster i samspelet 

mellan förändringsdimensionerna som möjliggör en större analytisk skärpa.  

 

Med begreppet ”mönster” i problemformuleringen avses för det första generella 

relationer mellan de tre förändringsdimensionerna på en övergripande nivå. Dessa 

relationer presenteras i en analysmodell i Figur 7.7 senare i kapitlet. Som utgångs-

punkt för analysmodellen används de analysmodeller som tidigare utformats i 

kapitel 4-6. Dessa mer generella ”mönster” studeras i form av hur de kontextuella 

förhållanden som driver fram adoptionen påverkar uppfattningen om densamma 

under processen, dvs. hur kontexten påverkar processen under identifikations-

fasen. För att begränsa den komplexitet som finns inbyggd i analyser av samspel 

mellan tre olika förändringsdimensioner – var och en med ett stort antal analys-

förhållanden – har jag valt att fokusera på samspelet under identifikationsfasen. 

Att denna avgränsning valts beror på att det är intressant att följa ”kedjan” från 

kontextuella behov och förutsättningar till processuella reaktioner på dessa. 

Förutom kontextens inverkan på processen studeras även hur olika kontextuella 

drivkrafter påverkar val av innovation (innehåll) samt hur innovationen uppfattas 

under identifikationsfasen av adoptionsprocessen.  

 

Ovanstående ”mönster” mellan förändringsdimensionerna gäller för olika 

innovationer. Den andra typ av ”mönster” som undersöks i studien gäller specifikt 

adoptionen av elektronisk handel i små och medelstora företag. Under mina 

litteraturstudier fann jag indikationer på att det existerar mönster i samspelet 

mellan enskilda, eller grupper av ett fåtal, analysförhållanden i de olika 

förändringsdimensionerna. Dessa mer specifika mönster i förändringsdimension-

ernas samspel sammanfattas i en typologi över vad jag kallar för adoptions-

situationerna eftersom de beskriver kontextuella, processuella och innehålls-

mässiga förhållanden i en viss situation. Typologin innebär en diversifiering av 

populationen små och medelstora företag som adopterar elektronisk handel. Som 
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utgångspunkt för typologin används dels Engsbo et als (2001) typologi över 

adoptionsbeslut (”adoption triggers”), dels Junghagens (1998) typologi över små 

företags strategiska förhållningssätt till informationsteknik. Härnäst följer en kort 

redogörelse över tidigare forskning om mönster i samspel mellan innehåll, kontext 

och process.  

7.1.1 Tidigare forskning om samspel mellan innehåll, kontext och 
process  

Tidigare studier av adoption av elektronisk handel och andra innovationer har 

urskiljt olika mönster som går att härleda till den indelning i olika förändrings-

dimensioner som genomförts i denna studie. Rogers (1995) för exempelvis fram 

en indelning i olika adopterarkategorier där adoptionens tidpunkt (process) 

relateras till olikheter hos adopteraren (kontext). Orlikowskis (1993) studie av 

adoptionen av CASE-verktyg35 visar på samspel mellan innehåll, kontext och 

process på en generell nivå enligt principen: kontexten ger förutsättning för adop-

tion och användning (process) medan adoption och användning resulterar i 

effekter (innehåll). Även i Zhu och Kraemers (2005) studie av användning och 

effekter av elektronisk handel genomförs analyser enligt en liknande modell.  

 

Vidare identifierar Iivari och Janson (2001) tre övergripande kategorier av 

adopterare av webbplatser med utgångspunkt från företagens strategiska och 

tekniska förståelse för elektronisk handel (kontext), hur sofistikerad webbplatsen 

är (innehåll) samt vilken utvecklingsstrategi företaget tillämpar (process). De tre 

kategorierna benämns som visionärerna (”visionaries”), efterföljarna (”followers”) 

samt skrinläggarna (”procrastinator”) där visionärerna har såväl hög strategisk som 

teknisk förståelse, en avancerad webbplats samt en aktiv utvecklingsstrategi. Skrin-

läggarna hade en ”vänta-och-se-strategi” vid undersökningstillfället och använde 

inte elektronisk handel. Den strategiska och tekniska förståelsen var låg och 

webbplatsen förhållandevis outvecklad. Efterföljarna var den grupp vars förståelse 

och mognadsgrad hos webbplatsen var lägre än visionärernas men högre än skrin-

läggarnas. Dessa företag hade adopterat elektronisk handel men hade inga 

ambitioner på att leda utvecklingen.  

 

Iivari och Janssons (2001) undersökning är intressant men har begränsad generali-

serbarhet eftersom enbart en tämligen okomplicerad form av elektronisk handel 

undersöktes. Vidare bygger studien på endast sju fallföretag vilka samtliga är bil-
                                                
35 CASE – Computer Aided Software Engineering. Ett CASE-verktyg är en mjukvara som används som 
stöd för analys och utformning under systemutvecklingsprocessen. CASE-verktyg används för 
utveckling av olika typer av informationssystem och har ingen specifik koppling till elektronisk handel. 
Orlikowskis (1993) studie utgör dock ett relevant exempel på en undersökning som har inspirerats av 
det kontextuella ramverket samtidigt som ett adoptionsperspektiv tillämpas. 
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handlare, kunderna är därför i stor utsträckning privatpersoner. Detta får bland 

annat till resultat att inget av företagen har utsatts för påtryckningar från kund-

företag att adoptera vilket ett flertal tidigare studier pekat på är vanligt före-

kommande vid vissa andra former av elektronisk handel, se delavsnitt 5.3.2.  

7.1.2 Valet av referenstypologier för förändringsdimensionernas 
samspel 

Orlikowskis (1993) och Zhu och Kraemers (2005) mönster mellan förändrings-

dimensionerna har utgjort inspirationskällor för den analysmodell som utformas i 

kapitlet. För typologin över samspel mellan specifika analysförhållanden har jag 

valt att utgå från Engsbo et als (2001) typologi över små och medelstora företags 

olika adoptionsbeslut för elektronisk handel. Ytterligare en referenstypologi har 

använts. Det är Junghagens (1998) typologi över små företags förhållningssätt till 

informationsteknik.  

 

Båda dessa typologier är tämligen okända och jag har inte lyckats hitta några 

senare studier som har prövat dem. Baserat på mina omfattande litteraturstudier 

inför denna avhandling anser jag att en förklaring till att Engsbo et als (2001) 

respektive Junghagens (1998) studier sällan citeras i andra studier kan vara att 

förhållandevis få studier genomförts som försökt att dela in små och medelstora 

företag i olika kategorier beroende på företagens förhållningssätt till informations-

teknik och elektronisk handel. Att de valda studierna är tämligen okända behöver 

inte vara en svaghet. Ett viktigt syfte med forskning är att undersöka det tidigare 

outforskade! Junghagens opponent menar exempelvis att: ”avhandlingen hade 

förtjänsten att bryta ny mark” (Thorngren, 2005). Det är emellertid nödvändigt att 

i en högre grad än vad gäller de övriga, välkända och beprövade, referens-

modellerna kartlägga vilket stöd typologierna har i andra studier36 och föra en 

kritisk diskussion om resultaten. Att jag valt dessa studier som utgångspunkt beror 

på att de har stora beröringspunkter med denna studies fokus och avgränsning. 

Båda studierna studerar mindre företag. Engsbo et al. (2001) fokuserar dessutom 

på elektronisk handel men även Junghagens (1998) fokus på informationsteknik är 

relevant eftersom informationsteknik utgör en central förutsättning för elektronisk 

handel. I nästföljande tre delavsnitt redogörs för Engsbo et als (2001) och Jung-

hagens (1998) studier. Vidare diskuteras beröringspunkter mellan de båda studi-

erna och de respektive typologierna integreras i en grafisk modell. 

                                                
36 Jag har sökt efter studier som har refererat till Engsbo et al. och Junghagen eller som har gett stöd för 
resultaten i deras respektive studier. 
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7.1.3 Engsbo et als (2001) typologi över adoptionsbeslut 

Engsbo et al. (2001) identifierar, med hjälp av adoptionens stimuli (”innovation 

stimulus”) och företagets ansats (”adoption initiative”), ett antal ”adoption 

triggers” som visar på olika situationer i vilka små och medelstora företag behöver 

fatta beslut om att adoptera elektronisk handel, se Figur 7.2. Jag tolkar Engsbo et 

al. som att ”adoption triggers” i deras undersökning representerar företagens upp-

fattning om adoptionen av innovationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 7.2. Olika adoptionsbeslut för elektronisk handel beroende på företagets ansats och 
adoptionsprocessens stimuli. 

Källa: Modifiering av Engsbo et al. (2001:294, min översättning). 

 

Enligt Engsbo et al. (2001) kan adoptionen av elektronisk handel delas in i fem 

olika uppfattningar om adoption (se Figur 7.2): 

 

� Strategisk möjlighet (”strategic opportunity”) vilket innebär att företagen 
aktivt, och på grund av interna stimuli (inre tryck), söker efter möjligheter 

att förbättra sin ställning på marknaden och nå konkurrensfördelar. 

� Adoptionen kan även vara en strategisk nödvändighet (”strategic necessity”) på 

grund av externa stimuli (yttre tryck) i form av externa parters agerande för 

att sprida innovationen. 

� Reaktiv adoption (”reactive adoption”) vilket innebär att adoptionen äger 
rum för att lösa överhängande problem vars stimuli är interna. 

� Framtvingad adoption (”forced decision”) vilken är resultatet av externa 
parters villkor för att idka handel. 

� Vidare kan en oförutsedd eller oplanerad möjlighet att adoptera elektronisk 

handel yppas, s.k. möjliggjord adoption (”Just-By-Chance”).  
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Som indelningsgrund för typologins kategorier skiljer Engsbo et al. (2001) mellan 

interna respektive externa stimuli för adoptionen samt mellan aktiva respektive 

passiva ansatser. Det förstnämnda avser om behovet av adoptionen i huvudsak 

härstammar från det egna företaget eller från omgivningen medan jag tolkar 

Engsbo et al. som att det sistnämnda syftar på om adoptionen är ett resultat av att 

företaget aktivt söker efter sätt att förbättra sin ställning på marknaden eller ej.  

 

Indelningsgrunden aktiv/passiv gäller därmed inte om företaget agerar aktivt eller 

passivt under processen. Även reaktiv adoption innebär att företaget aktivt 

initierar adoptionsprocessen eftersom interna källor ligger till grund för adoption. 

Dock är orsaken till reaktiv adoption inte att företaget ser adoptionen av 

innovationen som ett sätt att förbättra sin ställning på marknaden utan andra 

behov står i förgrunden. Framtvingad adoption är av strategisk betydelse eftersom 

innovationen uppfattas som nödvändig för att verka på marknaden men inte heller 

i dessa fall är adoptionen resultatet av ett aktivt sökande efter verktyg för att 

förbättra företagets position utan istället en effekt av externa parters påtryckningar 

(Engsbo et al., 2001). I Figur 7.2 har därför indelningsgrunden ”adoptionsansats” 

förtydligats till strategiskt aktiv eller passiv ansats. Som tidigare har diskuterats gäller 

begreppet ”strategisk” ett företags position på marknaden (jfr Österle, 1995). Med 

begreppen strategiskt aktiv respektive strategiskt passiv ansats avses därmed om 

företaget genomför adoptionen av elektronisk handel i första hand för att stärka 

sin position på marknaden eller om andra bevekelsegrunder dominerar.  

 

Förutom specificeringen i strategiskt aktiva/passiva ansatser menar jag att 

möjliggjord adoption behöver flyttas i den grafiska figuren eftersom jag tolkar 

Engsbo et als (2001) som att denna initieras företrädesvis av externa stimuli och 

inte av interna. Engsbo et als grafiska presentation av typologin tyder på att såväl 

interna som externa stimuli i form av möjligheter kan ligga till grund för dessa 

adoptionsbeslut men i den tillhörande texten och de exempel som ges betonas 

dock enbart externa stimuli. Detta är en rimlig avgränsning eftersom möjligheter 

som initieras av interna stimuli redan finns representerade i typologin i form av de 

adoptionsbeslut som Engsbo et al. kallar för strategiska möjligheter. Även de 

adoptionsbeslut som Engsbo et al. benämner för strategiskt nödvändiga respektive 

framtvingade av externa parter har sitt ursprung i den externa kontexten. Dessa 

initieras dock i första hand av problem och inte av möjligheter. 

 

Jag menar att Engsbo et als (2001) olika adoptionsbeslut (”adoption triggers”) 

beskriver den (subjektiva) uppfattning som finns i företagen om adoptionen av 

elektronisk handel, inte minst benämningarna på kategorierna tyder på detta. 
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Engsbo et als adoptionsbeslut kan därför jämföras med ”att ställa diagnos” i 

Mintzberg et als (1976) studie. Diagnosen innebär att beslutsfattarna ställer en 

diagnos på de stimuli som initierat beslutsprocessen och på det beslut som ska 

fattas. De kategorier som Engsbo et al. (2001) beskriver menar jag representerar 

just olika diagnoser och reaktioner på stimuli för adoptionen av elektronisk 

handel. ”Adoption trigger” är med andra ord ett processuellt förhållande enligt 

denna studies synsätt. Tidigare i kapitlet har fastslagits att processuella för-

hållanden styrs av de förutsättningar som kontexten ger (se t.ex. Pettigrew, 1985a; 

Farbey et al., 1993). Ett företags uppfattning om, eller diagnos på, adoptionen av 

en e-handelsinnovation bestäms med andra ord av kontextuella förhållanden. 

Engsbo et al. (2001) beskriver vissa kontextuella förhållanden som ligger till grund 

för olika ”adoption triggers” men fördjupar inte diskussionen. 

 

Grundning av typologin i andra studier 

Engsbo et als (2001) typologi är förhållandevis okänd och dessutom knapphändigt 

underbyggd i artikeln. Det finns därför anledning att undersöka vilket stöd andra 

studier ger för de identifierade kategorierna. Den första kategorin: beslut som en 

strategisk möjlighet, stöds av exempelvis Dawson (1994) som menar att företag i 

vissa fall genomför förändringar för att förekomma framtida konkurrenskrav. 

Vidare beskriver Farbey et al. (1993) proaktiva organisationer vilka enligt dem hela 

tiden söker efter sätt att förbättra sin effektivitet och ställning på marknaden. 

Även exempelvis Cavayes (1995) studie visar på proaktiva bevekelsegrunder för 

adoptionen av interorganisatoriska informationssystem.  

 

Elektronisk handel som en strategisk (eller konkurrensmässig) nödvändighet har 

bland annat diskuterats av Benjamin et al. (1990) och Tuunainen (1999b). Enligt 

Engsbo et al. (2001) utgör adoptionen av en innovation bland andra företag i 

samma bransch exempel på externa stimuli för elektronisk handel. Engsbo et al. 

nämner också teknikleverantörers marknadsföringsåtgärder som en förklaring till 

att innovationen framstår som strategiskt nödvändig. Benjamin et al. (1990) och 

Tuunainen (1999b) beskriver en situation där spridningen av en innovation 

medfört att dess användning framstår som nödvändig för att kunna verka på 

marknaden. Marknadstrycket snarare än påtryckningar från teknikleverantörer 

betonas i dessa studier. Vidare har tidigare studier visat att externa förhållanden, 

som spridning av liknande innovationer i branschen (Grover, 1993) och 

konkurrenstryck (Banerjee & Golhar, 1994; Premkumar et al., 1997; Chwelos et 

al., 2001), har en betydelsefull inverkan på adoptionen av elektronisk handel. Med 

tanke på den interaktiva karaktären hos den innovation som studeras tolkar jag 
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begreppet ”strategiskt nödvändig” i överstämmelse med de nämnda tidigare 

studierna, dvs. som en nödvändighet för att verka på marknaden.  

 

Reaktiva beslut och handlingsmönster vid förändringar, dvs. att företaget agerar 

först efter att problem har uppstått, är ett välkänt fenomen som beskrivits bland 

annat av Blili och Raymond (1993) och Dawson (1994). Dock passar även Engsbo 

et als (2001) adoptionsbeslut ’strategisk nödvändighet’ respektive ’framtvingad 

adoption’ in på beskrivningen att problem initierar processen. I det första fallet 

uppstår problem p.g.a. stor spridning av innovationen medan påtryckningar från 

externa parter tvingar fram adoptionen i det senare fallet. Det som särskiljer de 

reaktiva besluten i Engsbo et als typologi från de strategiskt nödvändiga och de 

framtvingade är att stimulikällan är intern vid reaktiva adoptionsbeslut. Farbey et 

al. (1993) stödjer de reaktiva adoptionsbesluten med sitt påstående att reaktiva 

organisationer kan genomföra förändringar på grund av såväl externa som interna 

påtryckningar. Vidare fann Belotti (1996) i sin studie av små företags teknik-

utveckling att adoptionen i flera fall drevs fram av interna ”kritiska händelser” 

vilket också ger stöd för att adoptionen kan äga rum för att lösa interna problem. 

 

Kategorin ’framtvingad adoption’ i Engsbo et als (2001) typologi får stort stöd i 

tidigare forskning om adoption av elektronisk handel. Bland andra Premkumar 

och Ramamurthy (1995), Premkumar et al. (1997) och Chwelos et al. (2001) fann i 

sina studier att påtryckningar från företagets handelsparter, särskilt från kunder, 

och dessas utövande av makt var vanliga drivkrafter för adoptionen.  

 

Möjliggjord adoption stöds av Iivari och Jansons (2003) studie som fann att 

adoptionen av en webbplats i vissa fall skedde främst på grund av att möjlig-

görande omständigheter uppstått. Sammantaget anser jag att kategorierna i 

Engsbo et als (2001) typologi bekräftas av tillräcklig många andra studier för att 

typologin ska kunna tjäna som utgångspunkt för en fortsatt diskussion.  

7.1.4 Junghagens typologi över strategiska förhållningssätt till 
informationsteknik  

Junghagen (1998) identifierar i sin doktorsavhandling olika strategiska för-

hållningssätt till informationsteknik i små företag. Denna klassificering av strate-

giska förhållningssätt till informationsteknik bygger bland annat på Quinn et al. 

(1988).37 Junghagen (1998:179) definierar ’strategiskt förhållningssätt till IT’ som 

”föreställningar, tankemönster och sätt att agera i förhållande till ett fenomen i 

                                                
37 Quinn, J. B., Mintzberg, H. & James, R.M. (1988) The strategy process – concepts, contexts and 
cases, Englewood Cliffs, Prentice Hall. 
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omgivningen, i detta fall informationsteknik”. Med utgångspunkt från Junghagens 

definition och studien som helhet tolkar jag Junghagen som att han med begrep-

pet ”strategiskt förhållningssätt till informationsteknik” beskriver vilka före-

ställningar som finns om hur strategiskt betydelsefullt IT är för företagets verk-

samhet, vilka tankemönster som företagaren har om syftet med att använda IT 

samt hur aktivt eller passivt företaget agerar när ny informationsteknik adopteras. 

Ett företags strategiska förhållningssätt till informationsteknik gäller enligt Jung-

hagen olika former av informationsteknik. Elektronisk handel förutsätter använd-

ning av IT-system och Junghagens studie är därför intressant eftersom olika strate-

giska förhållningssätt till informationsteknik ställs i relation till kontextuella för-

hållanden. 

 

Junghagen (1998) fann i sin enkätstudie38 att fyra ”användningskontexter” för 

informationsteknik benämnda ”stabila strukturer”, ”stabil relation”, ”adaptiv för-

ändring” och ”strategisk utveckling” kunde urskiljas med utgångspunkt från före-

tagsledarnas uppfattning om dynamik respektive osäkerhetsundvikande. Vidare 

identifierades med utgångspunkt från kontextuella förhållanden sex kategorier av 

företag: ”lokala tillväxtföretag”, ”industriella adhokratier”, ”koncernanslutna 

underleverantörer”, ”levebrödsföretag”, ”industriella byråkratier” samt ”professio-

nella tjänsteföretag”. Två av dessa, levebrödsföretagen och de lokala tillväxt-

företagen, använde inte informationsteknik för att kommunicera med externa 

parter. Resultaten från dessa företag är därför mindre relevant för föreliggande 

studie.  

 

Innan begreppen ’användningskontext’, ’dynamik’ och ’osäkerhetsundvikande’ 

klargörs behöver först studiens undersökningsmetod beskrivas. Junghagen (1998) 

analyserade det enkätmaterial som studien byggde på i tre steg39. Först genom-

fördes en faktoranalys40 som syftade till att reducera antalet variabler och identifi-

era faktorer som kan användas för att förklara skillnader i strategiskt förhållnings-

sätt till informationsteknik mellan olika företag. Därefter användes klusteranalys41 

för att gruppera företagen med utgångspunkt från de i faktoranalysen identifierade 

                                                
38 Respondenterna bestod av 347 svenska aktiebolag med högst 200 anställda vilket motsvarade en 
svarsfrekvens på 58 %. I studien ingår både företag som riktar sig huvudsakligen till privatmarknaden 
och företag som enbart handlar med andra företag eller med en blandning av företag och 
privatpersoner. 
39 För den läsare som önskar kontrollera hur statistiskt signifikanta resultaten från analyserna är 
hänvisas till Junghagen (1998:110).  
40 Faktoranalys innebär att antalet variabler reduceras genom att de samlas i större kategorier (faktorer). 
Till grund för dessa faktorer ligger en analys över beroenden mellan variabler och variablernas 
samverkan (Junghagen, 1998:96). 
41 Klusteranalys syftar till att dela upp studerade objekt i grupper baserade på likhet bland objekten. 
Målet är att maximera likheten inom en grupp och minimera likheten mellan olika grupper (Junghagen, 
1998:100). 
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faktorerna. Vidare användes diskriminantanalys42 för att beskriva egenskaper hos, 

och användning av, informationsteknik43 hos de olika grupperna samt skillnader 

grupperna emellan.  

 

Diskriminantanalysen resulterade i de fyra nämnda användningskontexterna. I 

respektive användningskontext förekom ett specifikt strategiskt förhållningssätt till 

informationsteknik. Begreppet användningskontext betecknar därmed subgrupper 

av populationen små företag med utgångspunkt från kontextuella förhållanden. 

Junghagen (1998:172) beskriver ’användningskontext’ som samspelet mellan den 

yttre kontexten (företagets omgivning), företaget samt företagsledarens tolkning 

av, och samspel med, dessa. Det finns med andra ord tydliga paralleller med hur 

kontexten som helhet definieras i denna studie. Till skillnaderna hör att jag inte 

betonar företagsledaren lika mycket som Junghagen utan betraktar denne som en 

del av företaget. Ytterligare en skillnad är att jag delar in den yttre kontexten i 

interorganisatorisk respektive yttre kontext.  

 

De olika användningskontexterna baserades på graden av dynamik respektive 

osäkerhetsundvikande. Enligt Junghagen (1998) är ”dynamik”, vilket avser såväl 

egenskaper i företaget som i dess omgivning, en indikator på företagets flexibilitet. 

Till de egenskaper som förknippas med hög dynamik hör en förändringsbenägen 

och konkurrensinriktad företagsledare, ett icke-standardiserat arbetssätt och en 

hög informationsintensitet (bl.a. användningen av IT i konkurrenssyfte och i 

varor/tjänster). Osäkerhetsundvikande används för att beteckna egenskaper som 

decentralisering av beslut och riskaversion. De förhållanden som enligt faktor-

analysen kännetecknar ett högt osäkerhetsundvikande i Junghagens (1998) studie 

är att informationsteknik generellt sett upplevs som komplext, beslutsfattandet är 

decentraliserat och företaget använder i hög utsträckning standardiserade och 

etablerade arbetsmetoder. För varje användningskontext urskiljdes också ett 

strategiskt förhållningssätt till informationsteknik, se Figur 7.3. Dessa benämns för 

proaktivt, reaktivt, inaktivt respektive interaktivt förhållningssätt.  

 

Företag med hög dynamik och lågt osäkerhetsundvikande uppvisade ett proaktivt 

förhållningssätt till informationsteknik medan företag med hög dynamik och ett 

högt osäkerhetsundvikande hade ett reaktivt förhållningssätt. I de företag där såväl 

                                                
42 Diskriminantanalysen syftar till att förklara variationer. I Junghagens (1998:104) studie gäller detta 
variationer mellan de grupper som tidigare identifierats. Analyser av oberoende variabler användes för 
att identifiera skillnader mellan grupperna (de beroende variablerna). 
43 Användningen av informationsteknik mättes i form av användningsgrader vilka vid en bortfallsanalys 
visade sig vara något svårtolkade eftersom användningen av extern kommunikation utan att företaget 
har interna nätverk ej fanns som svarsalternativ. Denna felkälla kan ha haft en viss påverkan på 
resultatet. 
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dynamik som osäkerhetsundvikande var lågt var förhållningssättet inaktivt medan 

företag med låg dynamik och ett högt osäkerhetsundvikande hade ett interaktivt 

förhållningssätt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.3. Användningskontext med tillhörande strategiskt förhållningssätt till informations-
teknik i små företag.  

Källa: Junghagen (1998:178) 

 

Junghagens studie – en kritisk diskussion 

Det finns ett antal svårigheter förknippade med att använda Junghagens (1998) 

resultat i denna studie. Junghagens studie behandlar informationsteknik i generell 

bemärkelse varav användningen i extern kommunikation endast utgör en del-

mängd. Junghagen specificerar inte på vilket sätt IT används i den externa kom-

munikationen, med vilka externa parter eller vilka informationsflöden det gäller. 

Detta innebär att det är osäkert hur stor andel av de studerade företagen som 

använder elektronisk handel enligt den definition som används i denna studie. 

Överhuvudtaget är Junghagens indelning i olika ”användningsgrader” av informa-

tionsteknik mycket översiktligt beskrivet.  

 

Kartläggningen av vilken form av informationsteknik som företagen använder 

samt vad som skiljer de olika ”användningsgraderna” åt kunde därmed ha 

utvecklats ytterligare i Junghagens (1998) studie. En viktig skillnad mellan 

informationsteknik generellt sett och informationsteknik för elektronisk handel är 

att den senare förutsätter att externa parter är beredda att använda den aktuella 

innovationen i företagens kommunikation. Förhållningssättet till informations-

teknik för elektronisk handel kan därmed antas vara beroende av externa parter i 

högre grad.  
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De kontextuella förhållanden som undersöks i Junghagens (1998) studie kan 

sammanfattas som individkarakteristika hos företagsledaren, uppfattade egen-

skaper hos informationsteknik samt uppfattningen om företagets interna och 

externa situation. Junghagens undersökning av företagets interna och externa 

situation innefattade exempelvis arbetsmetoder, beslutsfattande och användning 

av informationsteknik. Även frågor kring externt samarbete, företagets kundstock 

samt relationen till kunderna kartlades i viss mån. Dock saknades i Junghagens 

studie, eller undersöktes endast implicit, flera av de kontextuella förhållanden som 

i kapitel 4 identifierades som betydelsefulla för adoptionen av elektronisk handel. 

Till dessa hör innovationens spridning i branschen, konkurrenstryck, företagets 

varor/tjänster, påtryckningar från kunder, kundernas beredskap för elektronisk 

handel, interna resurser, förekomsten av eldsjälar samt företagets strategi. En 

förklaring till att dessa förhållanden saknas är att Junghagens studie inte har som 

syfte att undersöka adoptionen av IT. Jag menar ändå att de nämnda analys-

förhållandena bidrar med viktig information om ett företags yttre och inre situa-

tion. Den upplevda yttre och inre situationen ligger enligt Junghagen (1998) till 

grund för företagets strategiska förhållningssätt till informationsteknik tillsammans 

med de upplevda egenskaperna hos informationsteknik, existerande användning 

av informationsteknik och beslutsfattarens individkarakteristika.  

 

Vidare fokuserar Junghagens (1998) studie på företagsledarens uppfattningar om 

den inre och yttre kontexten samt informationsteknik. Jag anser att Junghagens 

likställande mellan företagets och företagsledarens förhållningssätt är något tvek-

sam med tanke på att företag med upp till 200 anställda ingår i studien. Ju större 

företaget är, desto svårare för företagsledaren att själv kunna ha den överblick som 

är nödvändig inför beslutet. Resultaten från Junghagens egen studie talar också 

emot den ensidiga fokuseringen på företagsledaren. Flera av de i studien identifie-

rade företagskategorierna uppvisar en decentraliserad beslutsstruktur som tyder på 

att företagsledarens relativa betydelse för företagets strategiska förhållningssätt till 

informationsteknik minskar. 

 

Jag anser också att Junghagen (1998) kunde ha fört ett djupare resonemang om de 

små företagens möjligheter att ”välja” strategiskt förhållningssätt till informations-

teknik. Andra studier visar att företag i vissa fall utsätts för påtryckningar att 

adoptera en viss form av informationsteknik (Banerjee & Golhar, 1994; Iacovou et 

al., 1995). När företag utsätts för påtryckningar av en betydelsefull kund att 

använda en specifik form av informationsteknik är det påtryckningarna och det 

relativa beroendet av kundföretaget som förklarar varför leverantören väljer att 

använda den specifika formen av informationsteknik, inte ett generellt strategiskt 
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förhållningssätt till informationsteknik. Det strategiska förhållningssättet är istället 

ytterligare en effekt av leverantörens beroendeställning gentemot en eller flera 

kunder. Junghagen (1998) kunde enligt min mening därför ha fört en diskussion 

om handlingsfrihet att välja strategiskt förhållningssätt. Framförallt kunde frågan 

om det existerar ett generellt strategiskt förhållningssätt i företag till olika typer av 

informationsteknik för såväl intern som extern kommunikation ha fördjupats. 

Med dessa reservationer anser jag ändå att Junghagens studie ger viktiga insikter 

om hur små företag ser på användningen av informationsteknik i företagets 

strategiska utveckling. 

7.1.5 Samband mellan Engsbo et als och Junghagens typologier  

Junghagen (1998) relaterar ett företags strategiska förhållningssätt till informa-

tionsteknik till de kontextuella förhållanden som råder. Ett företags strategiska 

förhållningssätt till informationsteknik påverkar enligt Junghagens resonemang 

rimligtvis även adoptionen av e-handelsinnovationer eftersom dessa är IT-

baserade. Junghagens (1998:179) definition av strategiska förhållningssätt till 

informationsteknik som ”föreställningar, tankemönster och sätt att agera i 

förhållande till […] informationsteknik” stämmer väl in på Engsbo et als (2001) 

typologi. Typologin visar på olika adoptionsbeslut (”adoption triggers”): adop-

tionen som en strategisk möjlighet, en strategisk nödvändighet etc. Dessa illustre-

rar med andra ord aktörernas föreställningar om adoptionen. Vidare urskiljs de olika 

kategorierna med utgångspunkt ifrån hur strategiskt aktivt eller passivt företaget är 

vid adoptionen vilket jag menar har stora likheter med Junghagens ”sätt att agera i 

förhållande till”. Ett rimligt antagande är att ett företags (generella) strategiska 

förhållningssätt till informationsteknik påverkar uppfattningen om adoptionen av 

enskilda IT-baserade innovationer som elektronisk handel. Engsbo et als 

uppfattning om enskilda adoptionsbeslut (”adoption triggers”) ter sig med andra 

ord som en effekt av företagets strategiska förhållningssätt till informationsteknik 

vilket i sin tur är en effekt av kontexten (inklusive det aktuella företaget och 

beslutfattarens uppfattning om företaget och kontexten).  

 

Det finns tydliga beröringspunkter mellan de förhållningssätt (proaktiva, reaktiva, 

interaktiva samt inaktiva) som diskuteras i Junghagens (1998) avhandling och de 

adoptionsbeslut (strategisk möjlighet, strategisk nödvändighet, framtvingad adop-

tion, reaktiv adoption samt möjliggjord adoption) som Engsbo et al. (2001) 

presenterar. Junghagens (1998) skildring av det proaktiva förhållningssättets syn på 

informationsteknik som drivkraft och verktyg för strategisk utveckling stämmer 

väl överens med Engsbo et als (2001) beskrivning av adoption som en strategisk 

möjlighet. Vidare passar Engsbo et als framställning av adoptionen som en 
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strategisk nödvändighet på grund av externa parters ageranden i hög grad in på 

Junghagens reaktiva förhållningssätt till IT och det strävande efter anpassning till 

omvärlden som detta innebär. Observera dock att begreppet ’reaktiv’ används i 

skilda bemärkelser i Junghagens respektive Engsbo et als studier. Det Engsbo et 

al. benämner som reaktiv adoption innebär att företag adopterar elektronisk 

handel om detta tros kunna lösa kritiska problem som har interna stimuli, dvs. 

som det finns ett inre tryck för att lösa problemen. Dessa företag är inte primärt 

intresserade av elektronisk handel för strategiska syften, dvs. elektronisk handel 

uppfattas inte som särskilt intressant för att hantera relationen till kunderna och 

marknaden. Junghagen använder istället begreppet reaktiv för att beteckna ett 

förhållningssätt som innebär att företaget huvudsakligen använder informations-

teknik som en reaktion på förändringar i omvärlden (problem orsakade av 

omvärldsförändringar).  

 

Engsbo et als (2001) skildring av reaktiv adoption har istället flera berörings-

punkter med Junghagens (1998) beskrivning av ett inaktivt förhållningssätt gente-

mot informationsteknik. Det strategiskt passiva eller inaktiva förhållningssättet 

förenar Engsbo et als reaktiva adoption med Junghagens inaktiva förhållningssätt 

till informationsteknik. Engsbo et als skildring av ansatsen som i strategisk be-

märkelse passiv vid reaktiv adoption framstår som en trolig effekt av det inaktiva 

förhållningssättets ointresse för informationsteknik. Det är även rimligt att anta att 

det strategiska ointresset för IT tillsammans med det låga relationsberoendet och 

en användning av informationsteknik grundad i strukturella behov innebär att 

drivkrafterna för adoptionen huvudsakligen är interna. Vidare finns det stora 

likheter mellan Junghagens skildring av interaktiva förhållningssätt och det som 

Engsbo et al. kallar för framtvingad adoption. I båda fallen utgörs den centrala 

kraften, som påverkar förhållningssätt respektive beslut, av företagets relationer 

med externa parter.  

 

I Figur 7.4 har Junghagens (1998) typologi över strategiska förhållningssätt till 

informationsteknik integrerats med Engsbo et als (2001) adoptionsbeslut i enlighet 

med diskussionen ovan. Komponenterna i Junghagens (1998) typologi har kursi-

verats i figuren. På den vänstra sidan och ovanför figuren återfinns Junghagens 

indelningsgrunder för att klassificera strategiska förhållningssätt: osäkerhets-

undvikande och dynamik. På den högra sidan av figuren och under figuren visas 

Engsbo et als (2001) indelningsgrunder för olika adoptionsbeslut: stimuli och 

ansats. Enligt figuren hör de indelningsgrunder som finns på samma axel samman 

med varandra, dvs. Junghagens (1998) ’osäkerhetsundvikande’ hör samman med 

Engsbo et als ’stimuli’ och Junghagens ’dynamik’ hör samman med Engsbo et als 
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’ansats’. Jag menar att detta samband består i att ett företags strategiska för-

hållningssätt till informationsteknik påverkar hur företaget förhåller sig till adop-

tionen av elektronisk handel. Vilket/vilka stimuli ett företag reagerar på bestäms 

enligt detta resonemang i stor utsträckning av företagets grad av osäkerhets-

undvikande. Vidare påverkas företagets ansats som strategiskt aktiv eller strate-

giskt passiv av dynamiken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 7.4. Integration av Engsbo et als och Junghagens typologier.  

Källa: Författarens modifiering av Engsbo et al. (2001:294) och Junghagen (1998:178). 
 

Enligt Figur 7.4 innebär hög dynamik, vilket bland annat innebär att företags-

ledaren är förändringsbenägen och konkurrensinriktad samt att informations-

intensiteten är hög, således att elektronisk handel adopteras som en aktiv handling 

för att stärka företagets konkurrenskraft. Med begreppet ”informationsintensitet” 

avser Junghagen (1998) bl.a. användningen av IT i konkurrenssyfte och i 

varor/tjänster. Det finns med andra ord tydliga kopplingar till den strategiska 

användningen av IT i dynamikbegreppet.  

 

Det är rimligt att de förhållanden som i Junghagens (1998) studie betecknar hög 

dynamik, t.ex. företagsledarens förändringsbenägenhet och konkurrensinriktning 

samt att informationsteknik i hög grad används i konkurrenssyfte, leder till att 

dessa företag när de adopterar elektronisk handel ofta agerar aktivt och att syftet 

är att påverka företagets konkurrensposition. Om å andra sidan företagsledaren 

har liten förändringsvilja, låg konkurrensinriktning och användningen av IT i 

konkurrenssyfte och varor/tjänster sedan tidigare är låg, dvs. dynamiken är låg, 
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förefaller det rimligt att företaget ofta har en i strategisk bemärkelse passiv ansats 

till adoptionen av elektronisk handel.  

 

På den andra axeln i matrisen (se Figur 7.4) motsvaras graden av osäkerhets-

undvikande av (interna/externa) stimuli. När stimuli har sitt ursprung i den 

externa kontexten är osäkerhetsundvikandet högt. Enligt Junghagen (1998) inne-

bär ett högt osäkerhetsundvikande att riskaversionen är hög, informationsteknik 

upplevs som komplext, beslutsfattandet är decentraliserat och företaget använder i 

hög utsträckning standardiserade och etablerade arbetsmetoder. En möjlig 

förklaring av det samband mellan stimuli och graden av osäkerhetsundvikande 

som föreslås i Figur 7.4 är att företag som vill undvika risker och osäkerhet 

anpassar sig till omgivningen i högre utsträckning och snabbare än företag som 

har ett lågt behov av att undvika osäkerhet. Företag med ett högt behov av att 

undvika osäkerhet agerar därför i första hand med utgångspunkt från externa 

parters behov och ageranden. Omvänt kräver egna initiativ (interna stimuli) att 

företagets behov av att undvika osäkerhet är små eftersom omgivningens 

reaktioner på dessa är osäkrare. På grundval av det förda resonemanget utformas 

följande teser:  

 

� Om företaget har ett lågt osäkerhetsundvikande tenderar adoptionen av 

elektronisk handel att initieras av interna stimuli.  

� Om företaget har ett högt osäkerhetsundvikande tenderar adoptionen av 

elektronisk handel att initieras av externa stimuli.  

� Om dynamiken är hög tenderar företaget att vara strategiskt aktivt i 

förhållande till elektronisk handel. 

� Om dynamiken är låg tenderar företaget att vara strategiskt passivt i 

förhållande till elektronisk handel. 

 

Figur 7.4 kan således läsas uppifrån och ner och från vänster till höger, dvs. Om 

dynamiken är hög så finns en tendens att ansatsen är strategiskt aktiv. Om 

osäkerhetsundvikandet är lågt så finns en tendens att adoptera elektronisk handel 

på grund av interna stimuli etc. Antagandet att ett företags strategiska för-

hållningssätt till informationsteknik påverkar adoptionen av elektronisk handel 

leder vidare till följande teser:  

 

� Företag som har ett proaktivt förhållningssätt till informationsteknik 

tenderar att uppfatta adoptionen av elektronisk handel som en strategisk 

möjlighet. 
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� Företag som har ett reaktivt förhållningssätt till informationsteknik 

tenderar att uppfatta adoptionen av elektronisk handel som en strategisk 

nödvändighet.  

� Företag som har ett inaktivt förhållningssätt till informationsteknik 

tenderar att adoptera elektronisk handel enbart om adoptionen ses som en 

nödvändig lösning på problem dvs. som en reaktiv adoption.  

� Företag som har ett interaktivt förhållningssätt till informationsteknik 

tenderar att uppfatta adoptionen av elektronisk handel som framtvingad av 

externa parter, dvs. som en framtvingad adoption. 

 

Dessa teser utgör utgångspunkten för utformningen av den typologi över mönster 

i förändringsdimensionernas samspel som behandlas härnäst. I nästkommande 

avsnitt introduceras ett resonemang om samspelet mellan innehåll, kontext och 

process vid adoptionen av elektronisk handel med utgångspunkt från begreppet 

adoptionssituation.  

7.1.6 Mönster i förändringsdimensionernas samspel – olika 
adoptionssituationer 

Begreppet adoptionssituation betecknar olika uppsättningar av innehållsmässiga, 

kontextuella och processuella förhållanden vid adoptionen av elektronisk handel. 

Utgångspunkten utgörs av kontextuella skillnader eftersom kontexten enligt 

tidigare studier styr utformningen av process och innehåll (Pettigrew, 1985a; 

Farbey et al., 1993; Orlikowski, 1993). I olika kontextuella miljöer uppstår olika 

förhållningssätt till informationsteknik (Junghagen, 1998) vilket även innefattar 

adoptionen av elektronisk handel eftersom detta utgör en IT-baserad innovation. 

En viss kontext med det förhållningssätt till informationsteknik som tenderar att 

uppstå i denna påverkar därmed uppfattningen om elektronisk handel, dvs. den 

diagnos som beslutsfattarna implicit eller explicit ställer på beslutet om att 

adoptera en viss form av elektronisk handel. I olika kontexter tenderar också olika 

former av elektronisk handel att användas (jfr Easton & Araujo, 2003). 

 

Jag har valt att benämna de olika adoptionssituationerna för proaktiva, adaptiva, 

pragmatiska, framtvingade respektive möjliggjorda. De proaktiva adoptions-

situationerna är nära förknippade med Engsbo et als (2001) kategori ”strategiska 

möjligheter” och Junghagens (1998) proaktiva förhållningssätt till informations-

teknik medan de adaptiva adoptionssituationerna i stor utsträckning bygger på 

Engsbo et als (2001) adoptionsbeslut ”strategisk nödvändighet” och Junghagens 

(1998) reaktiva förhållningssätt till informationsteknik. Begreppet pragmatiska 

adoptionssituationer har valts för att det beskriver adoptionen som praktisk 
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lösning på trängande strukturella och operativa problem vilket stämmer in på 

Junghagens inaktiva förhållningssätt till informationsteknik och Engsbo et als 

reaktiva adoption. De framtvingade adoptionssituationerna, hör samman med 

Junghagens interaktiva förhållningssätt till informationsteknik och Engsbo et als 

framtvingad adoption. Till sist diskuteras kortfattat möjliggjorda adoptions-

situationer med utgångspunkt från Engsbo et als möjliggjord adoption. De ovan 

nämnda relationerna mellan studiens adoptionssituationer och Engsbo et als 

respektive Junghagens studier visas i Figur 7.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.5. Adoptionssituationernas relation till Engsbo et als (2001) och Junghagens (1998) 
studier. 

Källa: Författarens modifiering av Engsbo et al. (2001:294) och Junghagen (1998:178). 
 

I följande avsnitt presenteras de olika adoptionssituationerna. De tidigare presen-

terade analysmodellerna över adoptionens innehåll, kontext och process innehåller 

var och en ett stort antal analysförhållanden. Tidigare studier över elektronisk 

handel ger inte stöd för att beskriva tillståndet hos dessa i olika adoptions-

situationer. En typologi som innehåller samtliga analysförhållanden vore också 

mycket komplex och svårtolkad. I diskussionen om förändringsdimensionernas 

samspel placeras fokus på samspelet under identifikationsfasen. De analys-

förhållanden som behandlas är: 

 

� typ av innovation och innovationens identifierade (uppfattade) innehåll. 

� kontextuella kännetecken i de olika kategorierna samt det strategiska 

förhållningssättet till IT (kontext). 
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� adoptionsprocessens stimuli, ansats, diagnosen på beslutet samt aktörer 

(process). 

 

Att uppmärksamma vilken typ av innovation som adoptionen gäller är centralt för att 

förstå de andra två förändringsdimensionerna eftersom exempelvis Premkumar 

och Roberts (1999) studie visade att adoptionen av olika e-handelsinnovationer 

påverkades av delvis olika kontextuella och processuella förhållanden44. Identifierat 

innehåll hos innovationen visar på samspelet mellan hur en innovation definieras 

och uppfattas under adoptionsprocessen med utgångspunkt från den kontext den 

adopteras i.  

 

För kontextdimensionen har strategiskt förhållningssätt till IT valts ut från Junghagens 

(1998) studie. Därtill är det naturligt att beskriva de kontextuella kännetecken som 

karaktäriserar kategorin. Adoptionsprocessen beskrivs i de olika kategorierna i 

form av stimuli och ansats eftersom dessa av Engsbo et al. (2001) används för att 

dela in adoptionsbeslut i olika kategorier. Jag har också valt att uppmärksamma 

den diagnos som ställs på adoptionen med utgångspunkt från Engsbo et als 

”adoption triggers”. Att låta såväl stimuli, ansats och diagnos ingå innebär att 

Engsbo et als slutsats att stimulikälla och ansats tillsammans avgör vilken diagnos 

som ställs i någon mån undersöks i de empiriska studierna. Vidare har jag valt att 

studera aktörer under adoptionsprocessen som helhet. Om det är möjligt att 

identifiera vilka aktörer som är centrala i olika kategorier kan detta användas som 

underlag för att välja ut vilka roller som är särskilt intressanta att studera och/eller 

engagera i olika adoptionssituationer. Diskussionen om adoptionssituationerna är i 

tämligen hög grad explorativ eftersom min tes att Junghagens (1998) och Engsbo 

et als (2001) studier har ett tydligt samband inte prövats empiriskt, mig veterligen 

har inte heller de nämnda studierna prövats i andra studier. Detta medför att 

resonemangen i följande avsnitt i högre grad än tidigare bör ses som teser som 

behöver vidareutvecklas och prövas empiriskt. I nästa avsnitt diskuteras de pro-

aktiva adoptionssituationerna. 

 

7.2 Proaktiva adoptionssituationer  

De proaktiva adoptionssituationerna kännetecknas av att beslutsfattarna ser 

adoptionen som en strategisk möjlighet, dvs. som en chans att förbättra företagets 

position på marknaden (Engsbo et al., 2001). Centralt är begreppet ”möjlighet” 

                                                
44 Premkumar och Roberts (1999) använde inte indelningen i kontext och process men diskuterar 
förhållanden som i denna studie räknas till kontexten som konkurrenstryck och högsta ledningens stöd. 
Vidare undersöktes uppfattningen om relativa fördelar och kompatibilitet vilket i denna studie räknas till 
processdimensionen.  
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(”opportunity”) eftersom detta indikerar att beslutet är frivilligt och inte i första 

hand styrt av problem eller kriser. Ansatsen är aktiv i strategisk bemärkelse och 

processens stimuli är interna. Företaget tar med andra ord själv initiativet till 

adoptionen. Handlingar och strategier som inte drivs av problem utan av en 

önskan att förebygga problem och förekomma framtida konkurrenskrav kallar 

Dawson (1994) för proaktiva. För proaktiva företag betraktas därmed elektronisk 

handel som ett medel för att nå ett strategiskt mål, ett ”möjliggörande verktyg” 

som O’Callaghan (1998) uttrycker det. Detta mål kan exempelvis vara att stärka 

relationen till en betydelsefull kund, och därigenom ”låsa ute” andra leverantörer, 

eller att nå ut till en större marknad. I Junghagens (1998) studie identifieras ett 

proaktivt förhållningssätt till informationsteknik. Detta innebär att IT utgör ett viktigt 

verktyg för den strategiska utvecklingen av företaget. Den kontext som ligger till 

grund för detta förhållningssätt kallar Junghagen för just ”strategisk utveckling”.  

7.2.1 Proaktiva adoptionssituationers innehåll 

Typ av innovation 

Den innovation som är aktuell vid proaktiv adoption av elektronisk handel i små 

företags kundrelationer är försäljningsorienterade system för marknadsföring och 

försäljning av företagets produkter. Anledningen till att det är mindre troligt att 

kunders inköpsorienterade e-handelssystem är aktuella för proaktiva adoptions-

situationer är att processen har initierats av inre tryck (interna stimuli), dvs. kunder 

har inte utövat påtryckningar eller framfört önskemål om att leverantörsföretaget 

ska ansluta sig till deras inköpssystem. Att små och medelstora företag proaktivt 

ska ta initiativet till att ansluta sig till kundernas inköpssystem utan föregående 

erbjudande är mindre troligt.  

 

De företag som betraktar IT som viktigt för företagets strategiska utveckling och 

för konkurrensstyrkan samt vars ledning är intresserade och positiva till IT kallar 

Cragg (2002) för ”IT leaders”. Cragg menar att dessa företag antingen utformar 

skräddarsydda system eller köper in standardsystem som får genomgå betydande 

anpassningar. Detta stöds av Boonstras (2003) studie som visar att av de åtta 

beslutsprocesser som hade som syfte att nå konkurrensfördelar m.h.a. nya 

informationssystem resulterat sex i skräddarsydda lösningar medan resterande två 

bestod av standardsystem som modifierats. Ballantine et al. (1998) menar dock att 

småföretag generellt sett ofta väljer standardsystem vilket kan tala för att 

standardlösningar är vanliga även hos de företag som adopterar proaktivt. 

Anledningen till att proaktiva företag kan förväntas använda skräddarsydda 

lösningar i högre utsträckning än andra företag hör samman med att strategiska 

fördelar eftersträvas. Detta innebär att företaget söker efter eller utformar lösning-
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ar som skiljer sig från konkurrenterna. Vidare tyder beslutsfattarnas uppfattning 

om att adoptionen utgör en strategisk möjlighet på att adoptionen sker tidigt i 

innovationens spridningsprocess när tillgången på standardlösningar ännu är liten.  

 

Identifierat innehåll 

Farbey et al. (1993) menar att proaktiv adoption, vilken äger rum innan problem 

har uppstått, syftar till att stärka företagets ställning gentemot konkurrenter och att 

förebygga framtida problem. Den innovation som adopteras uppfattas därför som 

en möjlighet att uppnå förväntade förändringar relaterade till affärsnivån i före-

taget.  

 

Förhoppningarna om att nå strategiska fördelar utesluter inte att det även finns 

operativa fördelar som är viktiga för beslutet. Cavaye (1995) fann emellertid att 

företag som själva tog initiativet till att utveckla interorganisatoriska informations-

system inte i första hand väntade sig att uppnå kortsiktiga, direkta fördelar utan 

betraktade systemen som en långsiktig strategisk investering och därmed hade 

tålamod att vänta på att fördelarna skulle infrias.  

7.2.2 Proaktiva adoptionssituationers kontext 

Strategiskt förhållningssätt till IT 

Junghagen (1998) menar att den strategiska användningen av IT i de företag som 

uppvisar ett proaktivt förhållningssätt är nära förbunden med den strategiska 

utvecklingen av företaget. IT är därmed ett viktigt verktyg för tillväxt i de 

proaktiva företagen. Det stämmer väl överens med den adopterarkategori som 

Iivari och Janson (2001) kallar för visionärerna. I denna har företaget införlivat 

informationsteknik i den övergripande strategiska planen. Även i Grovers (1993) 

studie hade de proaktiva företagen integrerat användningen av IT i den 

övergripande strategin.  

 

Liten spridning av innovationen i branschen 

För att en innovation ska uppfattas som en strategisk möjlighet (Engsbo et al, 

2001) som stärker företagets ställning gentemot konkurrenter (Farbey et al., 1993) 

krävs att beslutsfattaren har uppfattningen att få eller inga av företagets viktigaste 

konkurrenter har adopterat liknande innovationer eller att den e-handelslösning 

som är aktuell åtminstone har nya, innovativa egenskaper. Innovationens sprid-

ning i branschen uppfattas därmed som tämligen liten och det adopterande före-

taget som tidiga adopterare relativt andra företag i sin bransch.  
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Litet beroende av enskilda kunder 

Levy et als (2002) studie tyder på att små och medelstora företags möjligheter till 

ett innovativt förhållningssätt, vilket i studien innebar att informationsteknik upp-

fattades som ett strategiskt centralt verktyg, hämmas av ett nära samarbete med en 

eller ett fåtal dominerande kunder. Detta tyder på att en grundläggande förutsätt-

ning för att ett företag ska kunna fatta ett proaktivt adoptionsbeslut är att 

företaget inte står i beroendeförhållanden till enskilda kunder eller moderbolag 

som begränsar deras handlingsfrihet. Detta antagande stöds av Premkumar och 

Ramamurthy (1995) studie över EDI-adoption i vilken de företag som initierade 

EDI-systemet uppfattade sin maktposition som fördelaktigare än vad de företag 

som anslöt sig till systemet gjorde. Resultaten från Junghagens (1998) studie tyder 

dock på att det fåtal företag som uppvisade ett proaktivt förhållningssätt till 

informationsteknik hade ett visst beroende av enskilda handelsparter.  

 

En förhållandevis stark maktposition, tillsammans med det faktum att företagen 

väljer att adoptera trots att adoptionen ännu inte är en nödvändighet, kan annars 

indikera att de proaktiva företagen i vissa fall till och med har möjlighet att utöva 

makt över sina motparter vilket även Premkumar och Ramamurthys (1995) studie 

visade. Utövandet av makt har dock främst identifierats i studier om EDI. En 

annan tänkbar förklaring till att företag initierar system för elektronisk handel på 

eget bevåg är att kundernas användning av det nya interorganisatoriska informa-

tionssystemet är frivillig. Leverantören planerar inte att avveckla nuvarande kom-

munikationsmetoder utan enbart att erbjuda ytterligare ett alternativ.  

 

En företagsledare med stort IT- intresse, låg riskaversion och stort stöd för adoptionen 

I Junghagens (1998) studie betraktade företagsledarna i de proaktiva företagen IT 

som en viktig strategisk resurs, en resurs som till och med ofta var en del av före-

tagens kärnkompetens. I små företag fattas, som redan diskuterats, de flesta 

viktiga beslut av företagsledaren (Thong & Yap, 1995). Innan företagsledaren vill 

adoptera en innovation är därför möjligheterna för övriga medlemmar i organisa-

tionen att påskynda adoptionen små (ibid.) Vidare menar Mintzberg et al. (1976) 

att beslutsfattarens personliga intresse av problemområdet är av stor betydelse för 

att problem/möjligheter överhuvudtaget ska uppmärksammas och prioriteras.  

 

Flera studier visar att högsta ledningens stöd och engagemang (vilket i små företag 

alltså ofta innebär företagsledarens stöd och engagemang) är mycket viktigt vid 

adoption av elektronisk handel (Grover, 1993; Premkumar & Ramamurthy, 1995; 

Premkumar et al., 1997). Premkumar och Ramamurthy (1995) fann också att 

högsta ledningens stöd och engagemang var signifikant större i de företag som 
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tagit initiativet till det interorganisatoriska informationssystemet än i de företag 

som anslöt sig. Även i Iivari och Janssons (2001) studie visade företagsledaren i de 

proaktiva företagen ett stort intresse för informationsteknik. Företagsledaren är 

därmed en central person vid proaktiv adoption av informationsteknik. 

 

Förutom att företagsledaren bör ha ett intresse av problemområdet, är dennes 

förmåga att hantera risker och osäkerhet viktig (Grover, 1993). Att företagsledaren 

i de proaktiva företagen i Junghagens (1998) studie hade en mycket låg risk-

aversion visade sig genom att hög osäkerhet inte uppfattades som ett problem. 

Junghagen (1998:181) menar att ”de entreprenöriella tendenserna är väldigt 

tydliga”. Till de ”entreprenöriella tendenser” som Junghagen undersökte hör 

prestationsmotiv (strävan efter framgång och prestation gentemot normer), 

konkurrensinriktningen (konkurrens gentemot andra individer), intern orientering 

(uppfattning om egna påverkansmöjligheter) samt förändringsviljan, dvs. benägen-

het till förändring. Liknande erfarenheter gjordes av Levy och Powell (2000) som i 

sin studie fann att företagsledarna i de företag som hade integrerat användningen 

av informationssystem i sin övergripande strategi var innovativa, kunniga om 

möjligheterna med informationssystem och beredda att ta risker.  

 

Goda interna resurser 

Enligt Iacovou et al. (1995) adopterar företag som inte utsätts för externa 

påtryckningar EDI enbart om det finns en hög beredskap i organisationen 

samtidigt som företaget uppfattar att fördelarna är betydande. Med hög organisa-

torisk beredskap avses i Iacovou et als (1995) undersökning tillräckliga finansiella 

och tekniska resurser. De tekniska resurserna bedöms utifrån hur sofistikerad 

användningen och styrningen av IT är. Underförstått beskriver detta därmed även 

delvis företagets IT-kunskaper. Även Cavaye (1995) menar att det finns skillnader 

mellan företag som tar initiativet till att utveckla interorganisatoriska informations-

system och de företag som ansluter sig till redan existerande system. Initiativ-

tagarna har goda IT-kunskaper och är väl medvetna om möjligheter och fördelar 

med systemen (Cavaye, 1995). Den adopterarkategori som Iivari och Janson 

(2001) kallar för visionärerna uppvisar förutom goda tekniska kunskaper även 

strategiska kunskaper och ett aktivt angreppssätt. Tillräckliga finansiella medel och 

tekniska kunskaper verkar därmed vara en kontextuell förutsättning för proaktiv 

adoption men skillnaderna i hur kostsamt och kunskapskrävande olika former av 

elektronisk handel är varierar. 
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7.2.3 Proaktiva adoptionssituationers process 

Stimuli, ansats och diagnos 

De stimuli som initierar proaktiva adoptionssituationer är idéer/möjligheter. 

Ursprunget hos stimuli är interna, dvs. initiativet kommer inifrån det egna före-

taget, och adoptionen uppfattas av beslutsfattarna som en strategisk möjlighet 

(Engsbo et al, 2001). Ansatsen är i strategisk bemärkelse aktiv eftersom företaget 

agerar på eget initiativ för att stärka sin position på marknaden. 

 

Aktörer 

När leverantörsföretaget självt tar initiativet till adoptionen har företaget, 

åtminstone inledningsvis, full bestämmanderätt över om en adoptionsprocess ska 

initieras, vilket resultat som önskas och hur processen ska utformas. Detta kan 

exempelvis gälla beslut om vilka kunder ska ges tillgång till systemet, vilken funk-

tionalitet och vilka informationsflöden systemet ska hantera samt vilken teknisk 

lösning som är lämplig. Cavayes (1995) studie tyder på att företag som utvecklar 

interorganisatoriska informationssystem själva definierar och utformar systemet, 

utan att involvera företagets kunder. Tidigare har företagsledarens betydelse för 

proaktiva adoptionsbeslut betonats. På grund av strategiska bevekelsegrunder och 

en innovation som ännu inte är vanligt förekommande kan adoptionen vara för-

knippad med betydande kostnader och risker vilket troligtvis innebär att företags-

ledarens roll är central. I Junghagens (1998) studie hade företagsledaren en mycket 

tydlig och central roll i de företag som uppvisade ett proaktivt förhållningssätt till 

informationsteknik. 

 

I Tabell 7.1 sammanfattas från vänster till höger, i tur och ordning de 

innehållsmässiga, kontextuella och processuella förhållanden som enligt det förda 

resonemanget förknippas med proaktiva adoptionssituationer. Förutom de ”fasta” 

analysförhållanden som undersöks för samtliga adoptionssituationer, redovisas 

även under rubriken ”kontextuella kännetecken” de kontextuella förhållanden som 

karaktäriserar proaktiva adoptionssituationer. Samtliga analysförhållanden i tabell-

en har tidigare redovisats under kursiverade rubriker i avsnittet.  
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Tabell 7.1. Sammanfattning av proaktiva adoptionssituationer. 
Innehåll  Kontext Process 

Typ av innovation: 

försäljningsorienterat e-

handelssystem byggt på 
egenutvecklad mjukvara 

Identifierat innehåll: 

förväntad förändring på 

affärsnivån 

 

Strategiskt förhållningssätt till IT: 

IT viktigt verktyg för företagets 

strategiska utveckling 
Kontextuella kännetecken: 

-liten spridning av innovationen i 

branschen 

-litet beroende av enskilda kunder 

-företagsledare med stort IT-

intresse och låg riskaversion som 

ger stort stöd för adoptionen  

-goda interna resurser  

Stimuli: interna 

Ansats: strategiskt aktiv  

Diagnos: strategisk möjlighet  
Aktörer: företagsledaren 

engagerad och central aktör 

processen igenom, inga kunder 

involverade 

 

 

7.3 Adaptiva adoptionssituationer 

Adoptionen av elektronisk handel betecknas som strategiskt nödvändig när 

adoptionens stimuli härstammar från företagets omvärld och ansatsen innebär ett 

aktivt försök att förbättra (eller bevara) företagets position på marknaden (Engsbo 

et al., 2001). Junghagen (1998) benämner förhållningssättet hos de företag som 

använder IT för att anpassa sig till händelser i kontexten för ett reaktivt 

förhållningssätt till informationsteknik.  

7.3.1 Adaptiva adoptionssituationers innehåll  

Typ av innovation 

En process initierad av händelser i företagets omgivning och en önskan att 

anpassa sig efter denna utveckling tyder på att det är konkurrenter och kunder 

som avgör vilken innovation som är aktuell. Det finns sannolikt en överlappning 

mellan de adaptiva adoptionssituationerna och de andra adoptionssituationer som 

också innebär att externa stimuli initierar adoptionsprocessen, dvs. de fram-

tvingade adoptionssituationerna. En viktig skillnad mellan dessa båda 

adoptionssituationer utgörs av graden av handlingsfrihet i beslutet eftersom 

Junghagens (1998) studie fann att företag med ett reaktivt förhållningssätt till 

informationsteknik uppvisade ett litet eller måttligt beroende av sina kunder i 

motsats till de företag som hade ett interaktivt förhållningssätt. De sistnämnda 

hade ett stort beroende av enskilda affärsrelationer. Även för de företag som inte 

har ett stort beroende av enskilda kunder är det i vissa fall nödvändigt att adoptera 

kunders inköpsorienterade e-handelssystem av strategiska skäl i takt med att kon-

kurrenter adopterar. Detta gäller såväl interorganisatoriska informationssystem 

som elektroniska marknadsplatser och elektroniska auktioner.  
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Även försäljningsorienterade e-handelssystem i olika former kan framstå som 

strategiskt nödvändiga. När adoptionen gäller dessa system för elektronisk handel 

finns det likheter med de proaktiva adoptionssituationerna eftersom båda agerar 

strategiskt aktivt. Företag som genomgår adaptiva adoptionssituationer, till 

skillnad från de företag som genomgår proaktiva adoptionssituationer, reagerar på 

skeenden i omvärlden. Skillnaden mellan vilken typ av innovation som adopteras i 

dessa båda kategorier kan därför bestå i att de proaktiva företagen själva väljer 

vilken typ av innovation de vill adoptera medan de adaptiva har att ta ställning till 

en viss typ av innovation som sprider sig bland kunder och/eller konkurrenter. 

 

Engsbo et al. (2001) nämner IT-systemleverantörers ageranden för att sprida en 

viss innovation som den omvärldsförändring som initierar adoptionen i företag 

som uppfattar elektronisk handel som en strategisk nödvändighet. Andra studier 

har visat att en innovation som EDI i vissa fall fått, eller väntas få, en så hög 

spridning på en viss marknad att dess adoption uppfattas vara nödvändig 

(Tuunainen, 1999b). Oavsett vilket gäller adoptionen i adaptiva adoptionssitua-

tioner en viss form av elektronisk handel. Eftersom företagsledaren i företag med 

ett reaktivt förhållningssätt har en hög riskaversion (Junghagen, 1998) väljer före-

tagen troligtvis lösningar som är väl utprovade i likhet med företagen i Ballantine 

et als (1998) studie. Cragg (2002) menar att företag med ett måttligt strategiskt 

intresse av IT, vilket enligt Junghagens (1998) studie stämmer väl in på företag 

med ett reaktivt förhållningssätt, använder standardsystem som modifieras. Ett 

syfte med adoptionen är att undvika konkurrensnackdelar. Det är med andra ord 

tillräckligt att nå upp till samma nivå som konkurrenterna har eller förväntas 

anskaffa. Ett antagande är därför att de adaptiva företagen använder standard-

lösningar som eventuellt modifieras. 

 

Identifierat innehåll 

Behovet av att undanröja osäkerhet och en hög riskaversion (Junghagen, 1998) 

tillsammans med strategiska drivkrafter (Engsbo et al., 2001) indikerar att de 

adaptiva företagen fokuserar på att undvika konkurrensnackdelar snarare än att 

uppnå konkurrensfördelar. Den innovation som är aktuell uppfattas därför som 

nödvändig för att bibehålla och förbättra företagets konkurrensstyrka. Adoptionen 

av innovationen förväntas med andra ord medföra förändringar på affärsnivån. 

7.3.2 Adaptiva adoptionssituationers kontext 

Strategiskt förhållningssätt till IT 

IT upplevs som fördelaktigt och kompatibelt i företag med ett reaktivt för-

hållningssätt till IT (Junghagen, 1998). Syftet är inte i första hand att bidra till 
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strategisk utveckling utan IT används som ett verktyg för att reducera osäkerhet 

orsakad av händelser i företagets omgivning (ibid.). Informationsteknik används 

därmed som ett medel för att anpassa sig till omvärlden och ”möjliggöra för-

ändring i enlighet med skeenden i omgivningen” (Junghagen, 1998:178). I Iivari 

och Janssons (2001) studie var de strategiska och tekniska kunskaperna medel-

måttiga i de företag som inte var bland de första att adoptera men inte heller bland 

de sista, dvs. de s.k. efterföljarna (”followers”). Användningen av informations-

teknik för att anpassa sig till omvärlden (Junghagen, 1998) tyder på att adaptiva 

adoptionssituationer ofta äger rum i företag som varken är bland de första eller 

sista att adoptera. 

 

Högt konkurrenstryck  

Junghagen (1998) menar att förändringar av verksamheten sker som en 

konsekvens av händelser i omgivningen i företag som uppvisar ett reaktivt för-

hållningssätt. Ett antagande är att särskilt konkurrenters och kunders ageranden 

påverkar eftersom ansatsen är strategiskt aktiv. Eftersom dessa företag har ett 

mycket lågt beroende av enskilda kunder (Junghagen, 1998) är det även rimligt att 

anta att kundstocken som helhet påverkar mer än enskilda kundföretag.  

 

Vidare undersökte Junghagen (1998) företagsledarens konkurrensinriktning och 

fann att detta förhållande hade höga värden hos företag vars förhållningssätt 

främst styrdes av viljan att anpassa företaget till omvärldsförändringar. Upp-

fattningen om en konkurrensintensiv omgivning kan medföra att företag 

adopterar elektronisk handel för att få konkurrensfördelar. Detta förutsätter att få 

eller inga av företagets konkurrenter ännu adopterat den aktuella formen av 

elektronisk handel. För andra företag som verkar i en konkurrensintensiv miljö 

men som saknar ett proaktivt förhållningssätt kan konkurrenternas adoption av 

innovationen tvinga företaget att adoptera för att inte hamna i en strategiskt 

ofördelaktig position.  

 

Hög och/eller ökande spridning av innovationen 

Konkurrenstryck utgör troligtvis inte ensamt en tillräcklig drivkraft för 

adoptionen. Så länge som innovationens spridning i branschen är liten har företag 

som ännu inte använder elektronisk handel ej någon konkurrensnackdel. För dessa 

företag kan därmed en kombination av högt konkurrenstryck tillsammans med 

innovationens spridning till konkurrenter i branschen antas utgöra de viktigaste 

kontextuella förklaringarna till att företaget adopterar elektronisk handel. En stor, 

eller snabbt ökande, spridning av innovationen till viktiga konkurrenter är därmed 

ett betydelsefullt förhållande för företag som betraktar adoptionen som strategiskt 
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nödvändig. Grovers (1993) studie visade att företag som verkade i branscher där 

spridningen av interorganisatoriska informationssystem sedan tidigare var utbredd, 

adopterade i större utsträckning än andra vilket Grover menar kan bero på att 

adoptionen ter sig strategiskt nödvändig.  

 

Hög riskaversion hos företagsledaren 

I Junghagens (1998) studie uppvisade företag med ett reaktivt förhållningssätt till 

IT många likheter med de företag som hade ett proaktivt förhållningssätt men 

åtminstone en viktig skillnad kan noteras. Medan företagsledaren i de proaktiva 

företagen hade en låg riskaversion, dvs. han/hon upplevde inte risktagandet i 

samband med en IT-investering som särskilt problematiskt, var förhållandet det 

motsatta i de adaptiva företagen. Trots att företagsledarna hade goda IT-

kunskaper och en hög förändringsvilja generellt sett, var de inte särskilt benägna 

att ta risker. Detta tyder på att företagsledarens förhållandevis höga riskaversion är 

en central egenskap hos de adaptiva företagen. Delvis kan riskaversionen förvän-

tas bero på egenskaper hos individen men rimligtvis påverkar även andra 

kontextuella förhållanden som företagets finansiella beredskap och IT-kunskap-

erna i företaget.  

7.3.3 Adaptiva adoptionssituationers process  

Stimuli, ansats och diagnos 

I företag som har uppfattningen att elektronisk handel är en strategisk 

nödvändighet har de stimuli som initierar processen sitt ursprung i den externa 

kontexten (Engsbo et al., 2001). Kunders önskemål, men inte regelrätta påtryck-

ningar vilka hör hemma i kategorin framtvingade adoptionssituationer, hör till de 

stimuli som gör adoptionen nödvändig av strategiska skäl. Även IT-system-

leverantörers marknadsföringsåtgärder (Engsbo et al., 2001) och de resultat dessa 

får i form av att företagets konkurrenter adopterar medför att adoptionen upp-

fattas som strategiskt nödvändig. Begreppet ”nödvändighet” indikerar också att de 

stimuli som initierar processen uppfattas som existerande eller annalkande 

problem. I Iivari och Jansson (2001) studie av adoption av en webbplats identifi-

erades en grupp av adopterare vilka adopterat i första hand för att få nyttiga 

erfarenheter inför den förväntade framtida spridningen av elektronisk handel. 

Ansatsen är i strategisk bemärkelse aktiv eftersom företaget självt tar initiativet för 

att stärka företagets position på marknaden. 

 

Aktörer 

Uppfattningen om att adoptionen är av strategisk betydelse tyder på att 

företagsledaren är involverad i beslutfattandet kring innovationen. Eftersom 



 194 

dennes riskaversion är hög kan dock andra aktörer som s.k. eldsjälar eller berörda 

medarbetare innan dess ha uppmärksammat problemet.  

 

I Tabell 7.2 sammanfattas de kontextuella, innehållsmässiga och processuella 

förhållanden som enligt ovanstående resonemang förknippas med ett adaptivt 

handlande. 

 

Tabell 7.2. Sammanfattning av adaptiva adoptionssituationer. 
Innehåll Kontext Process 

Typ av innovation: 

försäljningsorienterat eller 
inköpsorienterat e-

handelssystem byggt på 

standardsystem, ev. med 

modifieringar 

Identifierat innehåll: 

förändring på affärsnivån 

för att bibehålla och 

förbättra 

konkurrensstyrkan 

Strategiskt förhållningssätt till IT: 

IT verktyg för anpassning till 
omvärldsförändringar 

Kontextuella kännetecken 

-högt konkurrenstryck  

-hög och/eller ökande spridning 

av innovationen 

-hög riskaversion hos 

företagsledaren  

 

Stimuli: externa 

Ansats: strategiskt aktiv 
Diagnos: strategisk 

nödvändighet 

Aktörer: företagsledare, 

eldsjäl, berörda medarbetare  

 

7.4 Pragmatiska adoptionssituationer 

I de pragmatiska adoptionssituationerna sker en reaktiv adoption i den bemärkelsen 

att adoptionen är en reaktion på interna stimuli i form av angelägna problem 

(Engsbo et al., 2001). Ansatsen är passiv i strategisk mening eftersom det primära 

syftet med adoptionen inte är att förändra företagets position gentemot kunder 

och konkurrenter. Elektronisk handel uppfattas inte som en strategiskt intressant 

företeelse utan adopteras endast om det kan lösa överhängande problem (Engsbo 

et al., 2001). Den kontext som i Junghagens (1998) studie uppvisar ett inaktivt 

förhållningssätt till informationsteknik, dvs. där informationsteknik inte uppfattas 

som intressant för företagets strategiska utveckling, kännetecknas av låg dynamik 

men också av ett litet behov av att undvika osäkerhet (Junghagen, 1998). Vidare 

har företagen ett lågt beroende av enskilda kundrelationer (ibid.). 

7.4.1 Pragmatiska adoptionssituationers innehåll  

Typ av innovation 

Teoretiskt sett kan företag som adopterar elektronisk handel på grund av 

operativa problem adoptera såväl egna försäljningsorienterade e-handelssystem 

som kundernas inköpsorienterade e-handelssystem. Om företaget upplever struk-
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turella problem i sin operativa verksamhet exempelvis på grund av en ökad 

geografisk spridning av kunderna, ökad grad av standardisering och formalisering i 

det egna företaget (Junghagen, 1998), ökat antal kunder eller mottagna order är 

dock den naturliga lösningen att utforma ett eget försäljningsorienterat e-handels-

system och inte att ansluta sig till kundernas, förmodligen olikartade, system. 

Troligtvis dominerar därför försäljningsorienterade e-handelssystem i de prag-

matiska adoptionssituationerna. I andra studier, som saknar denna studies avgräns-

ning till elektronisk handel i företagets kundrelationer, är även e-handelssystem i 

leverantörsföretaget egen inköpsfunktion tänkbara typer av innovationer i prag-

matiska adoptionssituationer. 

 

Junghagen (1998) fann att företag med ett inaktivt förhållningssätt till IT inte ser 

IT som ett strategiskt betydelsefullt verktyg. Detta kan jämföras med Cragg (2002) 

som fann att företag vars IT-användning har liten eller ingen positiv inverkan på 

företagets prestationer (”IT laggards”), anskaffar standardsystem och genomför 

små, eller inga anpassningar eller modifieringar, av systemet. Naturligtvis kan 

informationsteknik inverka positivt på företagets prestationer även om systemet 

vid adoptionstillfället inte uppfattas som särskilt strategiskt betydelsefullt.  

 

Identifierat innehåll 

I Junghagens (1998) studie ansåg de företag som uppvisade ett inaktivt 

förhållningssätt att informationsteknik var ointressant för företagets strategiska 

utveckling. De innovationer som beaktas i de pragmatiska adoptionssituationerna 

uppfattas därmed troligtvis inte som en strategisk förändring utan som en för-

väntad förändring på verksamhetsnivån. Eftersom innovationen uppfattas kunna 

lösa strukturella problem betraktas innovationen snarare som en effektivisering av 

processer för företagets affärskommunikation. 

7.4.2 Pragmatiska adoptionssituationers kontext 

Strategiskt förhållningssätt till IT 
Enligt Junghagen (1998) förknippar inte företag med ett inaktivt förhållningssätt 

IT med strategisk utveckling av företaget. Ändå använde vissa av dem informa-

tionsteknik för sin externa kommunikation. Hur informationsteknik används i 

företag med ett inaktivt förhållningssätt till informationsteknik beror enligt Jung-

hagen (1998) på strukturella förhållanden som typ av kunder, kundernas geogra-

fiska spridning, om företaget tillhör en koncern, antal anställda i företaget samt 

graden av standardisering och formalisering. Informationsteknik används för att 

hantera komplexitet orsakad av strukturella förhållanden och användningen av 

informationsteknik har inga kopplingar till det strategiska arbetet (Junghagen, 
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1998). Grover (1993) kallar detta för att IT har en traditionell roll i företaget. 

Detta innebär att informationsteknik främst används för att stödja driften av 

verksamheten, underlätta beslutsfattande och administrativa funktioner.  

 

Operativa behov 

Företagets, i strategisk bemärkelse, passiva ansats och det faktum att interna 

förhållanden driver fram adoptionen (Engsbo et al., 2001) tyder på att behoven 

inte i första hand är förknippade med den strategiska nivån utan snarare med verk-

samhetens processer och informationshantering. Junghagens (1998) studie visade 

på en grupp företag som använde informationsteknik i sin externa kommunikation 

samtidigt som IT inte upplevdes som strategiskt intressant. Dessa företag hade ett 

stort antal företagskunder, omfattande export samt relativt många anställda.  

 

Eftersom Engsbo et al. (2001) urskiljer en kategori för strategiskt nödvändiga 

förändringar tolkar jag detta som att de beslut som Engsbo et al. benämner som 

reaktiva berör problem av icke-strategisk art, dvs. problem på verksamhets- eller 

systemnivå enligt Nivåmodellens kategorisering av förändringar. Dessa kan bestå 

av dåligt fungerande processer eller IT-system som behöver förnyas. De problem 

som initierar adoptionen är därmed av operativ45 art och innan tillräckliga starka 

operativa behov har uppstått adopterar inte de pragmatiska företagen elektronisk 

handel.  

 

Det finns en viss osäkerhet om förekomsten av operativa behov ensamt är 

tillräckligt för att förmå de små och medelstora företagen att adoptera elektronisk 

handel. I Levy et als (2001) studie identifierades en kategori av företag som 

använde informationsteknik främst för att koordinera verksamheten. Detta behov 

uppstod ofta i samband med att kundernas antal ökade. Dessa företag använde 

inte elektronisk handel. Ett ökat antal kunder och koordination av verksamheten 

utgör ett exempel på operativa behov. En ökad informationshantering samt synen 

på informationsteknik som ett nödvändigt verktyg för att effektivisera processer 

behöver därmed inte leda till adoption av elektronisk handel eftersom de nämnda 

företagen i Levy et als studie inte använde elektronisk handel. En möjlig förklaring 

till att de nämnda företagen i Levy et als studie inte använde elektronisk handel är 

att företagets produkter inte lämpade sig för elektronisk handel (jfr Poon & 

Swatman, 1999; Anell, 2002). Jag anser dock att det är rimligt att förutsätta att en 

ökad spridning av elektronisk handel leder till att fler företag kommer att adoptera 

                                                
45 Begreppet ”operativ” har i denna studie en vid definition. Med operativa problem avses samtliga 
behov som inte primärt är strategiska och som adoptionen av elektronisk handel uppfattas kunna fylla. 
Detta kan exempelvis gälla elektronisk fakturering eller att ta emot beställningar elektroniskt så till vida 
att dessa system i första hand införs för att effektivisera den operativa verksamheten.  
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elektronisk handel på grund av de operativa fördelarna. Nicholas Carr, som skrev 

den omtalade artikeln ”IT doesn’t matter”46, menar att informationsteknik 

knappast kommer att innebära strategiska fördelar i framtiden men att det där-

emot kommer att utgöra en självklar och nödvändig del av företagets infrastruktur 

(Computer Sweden, 2004-09-10). Detta påstående tyder på att allt fler företag 

kommer att adoptera elektronisk handel på grund av det är såväl strategiskt som 

operativt nödvändigt.  

 

Ökande komplexitet i informationshanteringen av affärskommunikationen 

Elektronisk handel innebär att information om försäljning och inköp överförs 

elektroniskt mellan köpare och säljare. De operativa behov som ligger till grund 

för adoptionen hör därför samman med den informationshantering som gäller 

företagets affärskommunikation. Behovet av en effektiv informationshantering 

ökar med antalet kunder och mottagna order. Men komplexiteten i företagets 

informationshantering beror även på hur informationsintensiva företagets 

varor/tjänster är samt de interna kommunikationsbehoven och antalet anställda. I 

Engsbo et als (2001) typologi innebär de reaktiva adoptionsbesluten att företaget 

har en, i strategisk bemärkelse, passiv ansats. Syftet med adoptionen i de pragma-

tiska företagen är med andra ord inte i första hand att förbättra företagets position 

på marknaden utan att lösa angelägna problem av icke-strategisk art. Problem 

växer ofta fram under en längre period (Mintzberg et al., 1976) till dess att 

problemets magnitud gör att beslutsfattarna väljer att lyfta upp det på agendan 

(Rogers, 1995). Det är därför rimligt att anta att adoptionen av elektronisk handel i 

de pragmatiska företagen sker i samband med att företaget utsätts för en ökande 

komplexitet i strukturella förhållanden, exempelvis i form av en växande 

kundstock eller en ökande orderingång.  

7.4.3 Pragmatiska adoptionssituationers process  

Stimuli, ansats och diagnos 

Adoptionsprocessen initieras som redan har påpekats av interna stimuli och en 

strategiskt passiv ansats (Engsbo et al., 2001) i den bemärkelsen att adoptionen 

inte äger rum för att förbättra företagets ställning på marknaden. Processen 

initieras istället på grund av problem av icke-strategisk art. Adoptionen av elektro-

nisk handel uppfattas i den diagnos som beslutsfattarna ställer som en nödvändig 

lösning på dessa problem (reaktiv adoption).  

 

 

 

                                                
46 Publicerad i Hardvard Business Review maj 2003, nr 81( 5).  
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Aktörer 

Enligt den argumentation som förts i kapitlet sker adoptionen i de pragmatiska 

företagen på grund av att angelägna operativa problem har uppstått. Interna ope-

rativa problem uppmärksammas vanligtvis först av medarbetare och ansvariga i 

det berörda verksamhetsområdet. Dessa kan på grund av problemens operativa art 

spela en viktig roll även senare under adoptionsprocessen.  

 

I Tabell 7.3 återges de diskuterade kontextuella, innehållsmässiga och processuella 

förhållanden som förekommer vid pragmatiska adoptionssituationer. Värt att 

notera är att de pragmatiska adoptionssituationerna är den kategori av adoptions-

situationer som jag hittat minst stöd för i tidigare forskning. Detta kan tyda på att 

de bevekelsegrunder för adoptionen som finns i denna kategori inte ensamma är 

tillräckliga för att företaget ska adoptera. En annan tänkbar förklaring är att de 

operativa fördelar som de pragmatiska företagen eftersträvar ofta också leder till 

strategiska fördelar och att dessa uppfattas som viktigare. Pragmatiska adoptions-

situationer kan med andra ord utgöra en delmängd av proaktiva adoptions-

situationer där skillnaden består i att företagen efter hand har omtolkat adoptionen 

från att utgöra en nödvändig reaktion på operativa problem till att också vara en 

strategisk möjlighet eller vice versa. Om företaget på grund av operativa problem 

behöver adoptera elektronisk handel är det naturligt att också undersökta om 

systemet även kan innebära strategiska fördelar. Ytterligare en förklaring till att jag 

lyckats identifiera få studier som stödjer förekomsten av adoptionssituationer där 

operativa behov dominerar är möjligen att små och medelstora företag har för få 

transaktioner för att operativa behov av elektronisk handel ska uppstå. 

 

Tabell 7.3. Sammanfattning av pragmatiska adoptionssituationer. 
Innehåll Kontext Process 

Typ av innovation: 

försäljningsorienterat 

e-handelssystem byggt på 

standardsystem ev. med 

modifieringar 

Identifierat innehåll: 

förväntad förändring i 

processer på 

verksamhetsnivån 

Strategiskt förhållningssätt till IT: 
IT verktyg för att hantera 

strukturell komplexitet 

Kontextuella kännetecken: 

-operativa behov  

-ökande komplexitet i 

informationshanteringen av 

affärskommunikationen 

 

Stimuli: interna  

Ansats: strategiskt passiv 

Diagnos: nödvändig pga. 

problem av icke-strategisk art 

(reaktiv adoption) 

Aktörer: berörda medarbetare 

initierar processen 

 

7.5 Framtvingade adoptionssituationer 

Adoption som sker på grund av externa påtryckningar eller krav benämner 

Engsbo et al. (2001) som framtvingad adoption (”forced decisions”). Det förhåll-
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ningssätt till informationsteknik som Junghagen (1998) benämner för ett interaktivt 

förhållningssätt innebär precis som framtvingad adoption (Engsbo et al., 2001) att 

externa parter styr företagets agerande. Processens stimuli är därmed i första hand 

externa och ansatsen passiv i den bemärkelsen att det inte är leverantörsföretaget 

som aktivt driver fram adoptionen för att stärka sin position på marknaden. Jung-

hagen menar att kontexten i företag med ett interaktivt förhållningssätt känne-

tecknas av ”stabila relationer” med ett fåtal kunder, låg dynamik samt ett högt 

osäkerhetsundvikande.  

7.5.1 Framtvingade adoptionssituationers innehåll  

Typ av innovation 

När kundföretaget utövar påtryckningar för att leverantörsföretaget ska adoptera 

elektronisk handel gäller detta oftast inköpsorienterade e-handelssystem vilka 

syftar till att effektivisera kundföretagets inköp. Flertalet av de studier som 

rapporterat om påtryckningar från kunder som en viktig drivkraft för adoptionen 

har gällt traditionell EDI (Banerjee & Golhar, 1994; Iacovou et al., 1995; Prem-

kumar & Ramamurthy, 1995; Premkumar et al., 1997). EDI har i dessa fall använts 

för att underlätta kundföretagets inköp. Även i Levy et als (2001) studie användes 

EDI i de företag vars huvudsakliga syfte med informationsteknik var att samarbeta 

med en större kund. Numera kan kundföretagen även använda inköpsorienterade 

elektroniska marknadsplatser. Elektroniska marknadsplatser innebär svagare bind-

ningar i den bemärkelsen att parterna inte behöver ha en på förhand definierad 

relation och skrivna avtal. Jag har inte lyckats identifiera några tidigare studier som 

tyder på att kundföretag har tvingat fram adoptionen av kundernas elektroniska 

marknadsplatser.  

 

Engsbo et al. (2001) menar att företagsspecifika lösningar (”proprietary 

solutions”), utvecklade specifikt för att passa det stora företagets övriga informa-

tionssystem, ofta har använts i affärsnätverk där en eller ett fåtal företag har stor 

makt. Samtidigt indikerar det höga osäkerhetsundvikandet (Junghagen, 1998) att 

företagen föredrar väl utprovade standardprogramvaror.  

 

Identifierat innehåll 

I företag med ett interaktivt förhållningssätt till informationsteknik används 

informationsteknik för att bibehålla relationen med en eller ett fåtal starka aktörer 

och externa aktörer driver fram adoptionen (Junghagen, 1998). Vidare anser 

företag som ser adoptionen som framtvingad att innovationen är nödvändig för 

att verka på marknaden (Engsbo et al., 2001). I Junghagens (1998) studie hade 

dessa företag ett fåtal, starka kundrelationer. Detta talar för att innovationens 
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innehåll uppfattas som en nödvändighet på affärsnivån för att behålla relationen 

med en eller flera betydelsefulla kunder och/eller för att verka på en specifik 

marknad. Genom att införa innovationen bibehålls affärsrelationen vilket utgör en 

förändring i relationen till kunden genom att denna, åtminstone tillfälligt, stärks. 

7.5.2 Framtvingade adoptionssituationers kontext 

Strategiskt förhållningssätt till IT 
I företag som har ett interaktivt förhållningssätt till informationsteknik används 

enligt Junghagen (1998) informationsteknik för att minska osäkerhet i, och ge 

stabilitet åt, viktiga affärsrelationer med ett fåtal starka aktörer. Junghagen 

(1998:150) menar att: ”uppenbarligen är användningsgraden grundad på andra 

faktorer än den egna synen på informationsteknik”. En förklaring kan enligt Jung-

hagen vara att många av företagen ingår i koncerner där gemensamma beslut fattas 

om användningen av informationsteknik. 

 

Hög grad av påtryckningar från kunder 

Engsbo et al. (2001:294, min översättning) menar att adoptionen vid framtvingade 

adoptionsbeslut sker på grund av att företagen ”är tvungna att adoptera 

elektronisk handel för att kunna utöva handel med andra företag i ett nätverk”. 

Detta stämmer väl överens med Junghagens (1998) interaktiva förhållningssätt till 

informationsteknik vilket innebär att informationsteknik används huvudsakligen 

för att bibehålla relationen med en eller ett fåtal, starka externa aktörer. Drygt 

hälften av de företag som uppvisade ett interaktivt förhållningssätt till informa-

tionsteknik i Junghagens (1998) studie var koncernanslutna. Oftast var företagen 

dotterbolag men även några moderbolag fanns med i kategorin. Även Levy et al. 

(2001) fann i sin studie av bevekelsegrunder för användningen av informations-

teknik en kategori i vilket det huvudskaliga syftet med att använda informations-

teknik var att underlätta samarbete. Företagen ”[…] behöver kommunicera och 

utbyta information med en större kund…” (Levy et al., 2001:136, min 

översättning). Det relativa beroendet av kunderna uppfattades som högt i dessa 

företag och kunder utgjorde ofta den drivande kraften till att nya informations-

system introducerades (ibid.).  

 

Högt beroende av, och svag maktposition gentemot, enskilda kunder  

Premkumar och Ramamurthy (1995) fann att företag som anslöt sig till ett redan 

existerande EDI-system var beroende av sina handelsparter i större utsträckning 

än de företag som utvecklade EDI-system. Junghagen (1998:175) menar att en 

stark tendens i de företag som uppvisar ett interaktivt förhållningssätt till informa-

tionsteknik är att de är beroende av ett annat företag: 
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Det verkar vara ett tydligt mönster att användningen av 
informationsteknik är kopplad till en avsaknad av frivillighet i 
agerandet, där en stark aktör i omgivningen dikterar villkoren för 
användningen. 

Om det är ett kundföretag som dikterar villkoren är en möjlig förklaring att 

kundföretaget står för en stor andel av leverantörens försäljning. Företag med en 

jämnare fördelning av försäljningen till flera kunder är inte i lika hög grad 

beroende av enskilda kunder. Dessa är därför heller inte lika känsliga för påtryck-

ningar att adoptera. Hart och Saunders (1998) menar att det relativa beroendet av 

en kund generellt sett bestäms av hur stor andel av leverantörens omsättning som 

kan tillskrivas kundföretaget och hur högt konkurrenstrycket är, dvs. om det finns 

många leverantörer att välja bland för kundföretaget. Leverantörens relativa 

beroende av kunden avgör i sin tur vilka möjligheter kundföretaget har att tvinga 

fram förändringar (Hart & Saunders, 1998). Om leverantörens relativa beroende 

av kunden är högt är kundens maktposition stark och vice versa. Junghagen (1998) 

fann att många av de företag som uppvisade ett interaktivt förhållningssätt var 

koncernanslutna underleverantörer. Företagen hade få men starka affärsrelationer. 

Enligt Levy et al. (2003) minskar enskilda kunders makt när antalet kunder ökar. 

Jag menar att situationen inte är riktigt så enkel. En eller ett fåtal kunder kan trots 

ett stort antal kunder stå för en oproportionerligt stor andel av leverantörens 

försäljning. Även exempelvis nära samarbete kring produkt- eller tjänsteutveckling 

kan leda till ett stort beroende av enskilda kunder. 

7.5.3 Framtvingade adoptionssituationers process  

Stimuli, ansats och diagnos 

Adoptionsprocessen initieras i de framtvingade adoptionssituationerna av externa 

påtryckningar som är så kraftiga att adoptionen bedöms som framtvingad och 

nödvändig för att verka på marknaden (Engsbo et al., 2001). Den diagnos som 

ställs är därför att adoptionen är framtvingad av företagets kunder. Processens 

stimuli uppfattas därför inledningsvis som ett problem eller till och med som en 

kris i företaget. Ansatsen är i strategisk bemärkelse passiv (ibid.) eftersom företaget 

inte aktivt sökt efter innovationen som ett sätt att förbättra sin position på 

marknaden. En anledning till denna passivitet kan vara att möjligheten att fatta 

autonoma beslut om användningen av elektronisk handel uppfattas som liten.  

 

Aktörer 

En tydlig skillnad mellan de företag som adopterat efter kundernas påtryckningar 

och övriga företag i Fredholms (1996) studie var att företagsledarna i de först-

nämnda inte varit aktivt drivande eller engagerade i processen. Processen hade 

istället drivits av tjänstemän i företagen i samarbete med kundföretaget. 
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O’Callaghan (1998) menar att detta kan bero på att företagsledningen i företag 

som ansluter sig till ett EDI-projekt initierat av ett annat företag troligtvis inte har 

deltagit i den tidiga beslutsprocessen. Detta medför att företagsledningen i det 

efterföljande företaget inte heller utformar några explicita planer eller analyserar 

konsekvenserna av systemet (O’Callaghan, 1998). Möjligheterna att påverka 

framstår troligtvis som små vid framtvingad adoption. Kanske uppfattar företags-

ledarna adoptionen som ett auktoritärt beslut (jfr Rogers, 1995) som inte går att 

påverka och därmed som en fråga för den administrativa, snarare än den strate-

giska, nivån. En annan möjlig förklaring till att företagsledarna inte aktivt deltar i 

adoptionsprocessen är att dessa företag är större än övriga och att företagsledaren 

på grund av detta har delegerat en del av beslutsfattandet. Den grupp av företag 

som i Junghagens (1998) studie hade ett interaktivt förhållningssätt till 

informationsteknik tillhörde de största företagen i studien. 

 

Leverantörsföretag som i Cayaves (1995) studie adopterade ett interorganisatoriskt 

informationssystem efter påtryckningar involverade kundföretaget/-en i utveck-

lingen av systemet i motsats till de företag som själva initierade systemet. Före-

komsten av företagsspecifika lösningar (Engsbo et al., 2001) och en sofistikerad 

användning av IT (Junghagen, 1998) tyder också på att externa konsulter kan 

behöva assistera utveckling och/eller anskaffning av de tekniska systemen.  

 

En översikt av adoptionens kontext, innehåll och process vid de framtvingade 

adoptionssituationerna ges i Tabell 7.4. 
 

Tabell 7.4. Sammanfattning av framtvingade adoptionssituationer. 
Innehåll Kontext Process 

Typ av innovation: 

inköpsorienterat  

e-handelssystem med 

företagsspecifika lösningar 

(1:1) 

Identifierat innehåll: 

förändring av affärsnivån 

genom stärkta möjligheter 

att behålla kundrelationer 

eller verka på en specifik 
marknad 

 

Strategiskt förhållningssätt till IT: 
IT verktyg för att minska 
osäkerhet i, och ge stabilitet åt, 
viktiga affärsrelationer 
Kontextuella kännetecken: 

-hög grad av påtryckningar från 

kunder 

-högt beroende av och svag 
maktposition gentemot enskilda 

kunder  

 

Stimuli: externa  

Ansats: strategiskt passiv  

Diagnos: framtvingad av 

kunder 

Aktörer: kundföretag deltar i 

processen, företagsledaren 

ingen central aktör 
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7.6 Möjliggjorda adoptionssituationer 

I detta avsnitt behandlas de adoptionsbeslut som Engsbo et al. (2001) kallar för 

möjliggjord adoption (”Just-By-Chance”). Jag tolkar Engsbo et al. (2001) som att 

dessa initieras av möjligheter som härstammar från den externa kontexten.  

7.6.1 Möjliggjorda adoptionssituationers innehåll  

Typ av innovation 

Potentiellt sett är såväl inköpsorienterade som försäljningsorienterade e-

handelssystem aktuella i möjliggjorda adoptionssituationer. Senare i avsnittet häv-

das att externa aktörer utgör ett centralt kännetecken för kontexten i de företag 

som genomgår möjliggjorda adoptionssituationer. I de fall externa aktörer har ett 

egenintresse av leverantörens adoption beror det på dessa vilken typ av innovation 

som är aktuell. Om innovationen utgörs av kunders inköpsorienterade e-handels-

system förekommer inte tvång och påtryckningar eftersom detta förknippas med 

de framtvingade adoptionssituationerna. Kundföretaget har i dessa fall istället valt 

vad Premkumar et al. (1997) kallar för en stödjande strategi.  

 

Det är rimligt att anta att den lösning som processen resulterar i, i hög grad är 

influerad av de externa aktörer som möjliggör adoptionen. Beroende på typ av 

innovation och de externa aktörernas kunskaper kan därför såväl egenutvecklade 

system som standardprogramvaror, med eller utan modifieringar vara aktuella. 

Vidare kan, avhängigt de externa aktörernas syften, en specifik innovation stå i 

fokus likaväl som företagets behov. 

 

Identifierat innehåll 

Vid möjliggjorda adoptionssituationer har en möjlighet att adoptera elektronisk 

handel oväntat yppats. Elektronisk handel kan betraktas som en möjlighet på 

grund av de förändringar adoption och användning förväntas medföra på såväl 

affärs- som verksamhetsnivå. (Förändringar på systemnivån uppfattas troligtvis 

sällan ha ett egenvärde). I Iivari och Janssons (2001) studie bestod möjligheten i 

att få hjälp med att utveckla en webbplats medan Engsbo et al. (2001) nämner del-

tagande i pilotprojekt och andra stödåtgärder. Gengatharen och Standing (2005) 

beskriver hur elektroniska marknadsplatser byggts upp med syfte att främja 

användningen av elektronisk handel. Vad externt stöd består i och vilken 

innovation det gäller varierar således, därmed också vilka förändringar innova-

tionen uppfattas innehålla.  
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7.6.2 Möjliggjorda adoptionssituationers kontext 

Strategiskt förhållningssätt till IT 

Vilken roll IT har i de företag som hamnar i möjliggjorda adoptionssituationer är 

svår att fastställa utan att först diskutera vilka företag som kan antas genomgå 

möjligjorda adoptionssituationer. Engsbo et als (2001) placering av dessa adop-

tionsbeslut i mitten av typologin, som ett resultat av såväl interna som externa 

stimuli, aktiva likväl som passiva ansatser tyder på att förutsättningarna hos före-

tagen kan variera stort och att denna grupp är mer inbördes heterogen än övriga 

kategorier i typologin. Potentiellt sett kan alla typer av företag hamna i situationer 

där möjligheten att adoptera elektronisk handel plötsligt yppas. Ett antagande är 

dock att företag vars kontextuella förhållanden förknippas med proaktiv 

respektive framtvingade adoptionssituationer är mindre troliga att hamna i möjlig-

gjorda adoptionssituationer. De förstnämnda på grund av att de själva vill driva 

utvecklingen, de sistnämnda för att de har mycket små möjligheter att besluta om 

sin IT-användning i kundrelationerna på grund av kundernas dominans.  

 

Återstår gör därmed de företag som annars har en tendens att hamna i adaptiva 

respektive pragmatiska adoptionssituationer. De förstnämnda, som använder IT 

för att anpassa sig till utvecklingen i omvärlden, kan bli aktuella för möjliggjorda 

adoptionssituationer när konkurrenstrycket och/eller innovationens spridning 

ännu inte är så högt att företaget sett det nödvändigt att adoptera. Externt stöd 

kan i dessa fall minska de risker Junghagen (1998) menar att företagsledarna i 

dessa företag vill undvika. De företag som annars förknippas med pragmatiska 

adoptionssituationer och som använder IT för att hantera strukturellt orsakad 

komplexitet, kan av externa aktörer uppmärksammas på operativa fördelar från 

elektronisk handel som de alltjämt inte upptäckt eftersom tillräckligt alarmerande 

problem ännu inte har uppstått.  

 

Stort externt stöd 

De möjliggjorda adoptionssituationerna innebär att adoptionen huvudsakligen 

sker på grund av att möjligheten att adoptera elektronisk handel har yppats, inte på 

grund av att problem eller strategiska möjligheter identifierats av företagets med-

arbetare. Som exempel på dylika möjligheter nämner Engsbo et al. (2001) 
deltagande i pilotprojekt och statliga stödåtgärder. Möjligen kommer dessa typer 

av beslut att bli en allt vanligare konsekvens av det ökande antalet stödprojekt (se 

Poon, 2002). Även Fredrikssons (1992) studie ger exempel på hur externt 

initierade möjligheter kan förmå företagen att adoptera elektronisk handel. Studien 

visade hur grossistföretag genom att placera ut terminaler hos sina kunder fick 

kunderna att uppmärksamma möjligheterna med elektronisk handel. Även Iivari 
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och Janson (2003) identifierade ett företag vars adoptionssituation kan beskrivas 

som möjliggjord av externa parter. Företaget adopterade en webbplats främst på 

grund av att de erbjöds gratis hjälp med utvecklingen. Vilka kontextuella 

förhållanden som kännetecknar möjliggjorda adoptionssituationer, förutom stöd 

från externa parter, är svårt att avgöra.  

 

Bristfälliga interna resurser och/eller uppfattning om att de relativa fördelarna är små 

Iacovou et al. (1995) menar att företag som inte känner sig tvingade att adoptera 

EDI endast adopterar om de har en god organisatorisk beredskap i form av 

finansiella och tekniska resurser och om adoptionen upplevs som fördelaktig. 

Traditionell EDI anses vara den mest avancerade formen av elektronisk handel 

och möjligtvis är god organisatorisk beredskap inte lika nödvändig vid enklare 

former av elektronisk handel. Det är dock rimligt att någon form av fördelar krävs 

om inte en tvingande situation föreligger.  

 

I de adoptionssituationer som har diskuterats tidigare kan såväl de framtvingade 

som de pragmatiska och adaptiva adoptionssituationerna anses som nödvändiga 

att genomföra, om än i olika grad, på grund av att problem initierar processen. För 

samtliga adoptionssituationer, inklusive de proaktiva, uppfattas också adoptionen 

som fördelaktig, även om fördelarna i vissa fall är ”defensiva”, exempelvis genom 

att konkurrensnackdelar undviks. Ett rimligt antagande är därför att företag 

adopterar när fördelar och problem (alternativt möjligheter) uppfattas som till-

räckligt stora och företaget fått kännedom om ett lämpligt IT-system (jfr Mintz-

berg et al., 1976). 

 

I de möjliggjorda adoptionssituationerna har företagen uppenbarligen ännu inte 

nått detta stadium. Detta kan bero på att beslutsfattarna inte ser tillräckligt stora 

fördelar med adoptionen på grund av få interna och externa stimuli. Detta kan i 

sin tur bero på att kundernas påtryckningar är små (Chau, 2001) eller att företagets 

varor och tjänster uppfattas som mindre lämpade för elektronisk handel (Poon & 

Swatman, 1999; Anell, 2002). Andra forskare hävdar att små och medelstora 

företag ofta är omedvetna om fördelarna (Iacovou et al., 1995).  

 

Förutom en brist på identifierade fördelar kan enligt Iacovou et al. (1995), 

Mehrtens et al. (2001) och Chwelos et al. (2001) även bristande organisatorisk be-

redskap i form av finansiella resurser, IT-kunskaper och existerande informations-

teknik hindra adoptionen. Såväl uppfattningen om fördelar som den organisato-

riska beredskapen går att påverka med externt stöd. 
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7.6.3 Möjliggjorda adoptionssituationers process  

Stimuli, ansats och diagnos 

Att adoptionen uppfattas som möjliggjord innebär att företaget inte i förväg 

planerat att adoptera elektronisk handel utan tillfället har oväntat uppstått och en 

möjlighet att adoptera yppats. Varken interna problem eller externa påtryckningar 

ligger i första hand till grund för beslutet. Adoptionen initieras istället av externa 

källor som uppmärksammar leverantörsföretaget på möjligheter med elektronisk 

handel. Ansatsen kan vara såväl strategiskt aktiv som passiv beroende på före-

tagets målsättning med adoptionen. 

 

Aktörer 

De mest uppenbara aktörerna i de möjliggjorda adoptionssituationerna utgörs av 

de externa aktörer som initierar processen. Företagen i Iivari och Janssons (2001) 

studie erhöll hjälp från studenter med att utveckla och införa systemet och 

Engsbo et al. (2001) nämner pilotprojekt. På senare år har ett antal nationella och 

internationella projekt startats som syftar till att förbättra konkurrenskraften hos 

de små företagen med hjälp av IT och elektronisk handel (se t.ex. Poon, 2002). I 

dessa projekt ingår ofta orientering i, eller utveckling av, handel via Internet och 

webben. Ett antagande är att tillvägagångssättet under adoptionsprocessen ofta i 

hög grad bestäms av de externa aktörernas preferenser och erfarenheter.  

 

En sammanfattning av diskussionen om adoptionens kontext, innehåll och 

process i möjliggjorda adoptionssituationer visas i Tabell 7.5. 

 

Tabell 7.5. Sammanfattning av möjliggjorda adoptionssituationer. 
Innehåll Kontext Process 

Typ av innovation: 

försäljningsorienterat eller 

inköpsorienterat e-

handelssystem byggt på 

standardsystem, ev. med 

modifieringar, eller 

egenutvecklad mjukvara 

Identifierat innehåll: 

förväntad förändring på 

affärs- och/eller 
verksamhetsnivå 

Strategiskt förhållningssätt till IT: 
IT verktyg för anpassning till 
omvärlden eller hantering av 
strukturell komplexitet 
Kontextuella kännetecken: 

-stort externt stöd 

-bristfälliga interna resurser 

och/eller uppfattningen om att de 

relativa fördelarna är små 

Stimuli: externa 

Ansats: strategiskt aktiv eller 

passiv 

Diagnos: yppad möjlighet 

Aktörer: externa aktörer driver 

processen  
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7.7 Typologi över adoptionssituationer  

Syftet med att fokusera på förändringsdimensionernas samspel har varit att 

fördjupa förståelsen för kontextuella förklaringar till adoptionen, adoptions-

processens kännetecken samt vilka former av elektronisk handel som adopteras 

och vilka förändringar dessa uppfattas innebära. Det, i tidigare studier grundade, 

resonemanget i kapitlet tyder på att det är möjligt att urskilja olika situationer när 

små och medelstora företag adopterar elektronisk handel. Dessa har beskrivits i 

form av ett antal adoptionssituationer, se Figur 7.6. Begreppet ”situation” har valts 

för att tydliggöra att ett och samma företag kan fatta olika typer av adoptions-

beslut vid olika tillfällen eftersom kontexten är föränderlig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.6. Typologi över små och medelstora leverantörsföretags adoptionssituationer för 
elektronisk handel. 

Källa: Författarens vidareutveckling av Engsbo et al. (2001:294) och Junghagen (1998:183). 
 

I Figur 7.6 presenteras den i studien utformade typologin över proaktiva, adaptiva, 

pragmatiska, framtvingade och möjliggjorda adoptionssituationer. Typologin utgår 

Innehållsmässiga kännetecken: Försäljningsorienterat eller 
inköpsorienterat e-handelssystem byggt på standardsystem, 
ev. med modifieringar, förväntad förändring på affärsnivån för 
att bibehålla och förbättra konkurrensstyrkan

Kontextuella kännetecken: IT verktyg för anpassning till 
omvärldsförändringar, högt konkurrenstryck, hög och/eller 
ökande spridning av innovationen, hög riskaversion hos 
företagsledaren

Processuella kännetecken: Externa stimuli, strategiskt aktiv 
ansats, adoptionen uppfattas som en strategisk nödvändighet, 
VD, eldsjäl eller berörda medarbetare initierar processen

Innehållsmässiga kännetecken: Försäljningsorienterat e-
handelssystem byggt på egenutvecklad mjukvara, förväntad 
förändring på affärsnivån  

Kontextuella kännetecken: IT viktigt verktyg för strategisk 
utveckling, liten spridning av innovationen i branschen, litet 
beroende av enskilda kunder, företagsledare med stort IT-
intresse, låg riskaversion och stort stöd för adoptionen, goda 
interna resurser 

Processuella kännetecken: Interna stimuli, strategiskt aktiv 
ansats, adoptionen uppfattas som en strategisk möjlighet, VD 
central aktör, inga kunder involverade

Innehållsmässiga kännetecken: Försäljningsorienterat e-
handelssystem byggt på standardsystem, ev. med 
modifieringar, förväntad förändring i verksamhetsprocesser

Kontextuella kännetecken: IT verktyg för att hantera 
strukturell komplexitet, operativa behov, ökande komplexitet 
i informationshanteringen av affärskommunikationen

Processuella kännetecken: Interna stimuli, strategiskt 
passiv ansats, adoptionen uppfattas som nödvändig pga. 
problem av ”icke-strategisk art” (reaktiv adoption), berörda 
medarbetare initierar processen

Innehållsmässiga kännetecken: Inköpsorienterat e-
handelssystem med företagsspecifika lösningar (1:1), 
förväntad förändring av affärsnivån genom stärkta 
möjligheter att behålla kundrelationer eller verka på en 
specifik marknad

Kontextuella kännetecken: IT verktyg för att minska 
osäkerhet i, och ge stabilitet åt, viktiga affärsrelationer, hög 
grad av påtryckningar från kunder, högt beroende av, och 
svag maktposition gentemot, enskilda kunder 

Processuella kännetecken: Externa stimuli, strategiskt 
passiv ansats, adoptionen uppfattas som framtvingad av 
kunder, kundföretag deltar i processen, VD ingen central 
aktör

Möjliggjorda adoptionssituationer

Framtvingade adoptionssituationer  Adaptiva adoptionssituationer    

Proaktiva adoptionssituationer

Innehållsmässiga kännetecken: Försäljningsorienterat eller inköpsorienterat e-
handelssystem byggt på standardsystem, ev. med modifieringar,  eller 
egenutvecklad mjukvara, förväntad förändring på affärs- eller verksamhetsnivå

Kontextuella kännetecken: IT verktyg för anpassning till omvärlden eller hantering 
av strukturell komplexitet, stort externt stöd, bristfälliga interna resurser och/eller 
små fördelar

Processuella kännetecken: Externa stimuli, strategiskt aktiv eller strategiskt passiv 
ansats, adoptionen uppfattas som en yppad möjlighet, externa aktörer driver 
processen

Pragmatiska adoptionssituationer

(Tabell 7.1) (Tabell 7.3)

(Tabell 7.2) (Tabell 7.4)

(Tabell 7.5)



 208 

från strukturen i Engsbo et als (2001) typologi över adoptionsbeslut (”adoption 

triggers”) och indelning i stimuli som interna eller externa respektive strategiskt 

aktiva eller strategiskt passiva ansatser. I Figur 7.6 sammanfattas centrala förhål-

landen för respektive adoptionssituation, vilka tidigare beskrivits i tabellerna 7.1-

7.5. Begreppet adoptionssituation beskriver de viktiga innehållsmässiga, kontex-

tuella och processuella kännetecknen för den situation som råder när beslut om att 

adoptera elektronisk handel fattas.  

 

De analysförhållanden som kännetecknar de olika adoptionssituationerna har 

tidigare behandlats i kapitel 4-6 med några få undantag. De pragmatiska 

adoptionssituationerna kännetecknas bland annat av operativa behov och en 

ökande komplexitet i informationshanteringen. Dessa analysförhållanden har inte 

tidigare behandlats i kapitel 5 som beskriver kontexten. Det har däremot det kort-

siktiga utbytet av varor och tjänster, information samt företaget storlek i form av 

antal anställda vilka kan tänkas ha stor inverkan på operativa behov och komplex-

iteten i informationshanteringen. Även förhållanden som kundstockens storlek 

och geografiska spridning samt antal företagskunder kan påverka behovet av att 

använda informationsteknik (Junghagen, 1998) och behöver därför beaktas under 

de empiriska studierna.  

 

På några ställen använder jag benämningen ”proaktiva företag”, ”adaptiva företag” 

osv. Detta syftar inte på statiska förhållanden i företagen utan på tidsbundna 

tillstånd. Levy et als (2002) matris över huvudsakliga bevekelsegrunder för IT-

användning speglar i stor utsträckning företagens utveckling mot en över tiden 

alltmer sofistikerad användning. I någon mån kan även skillnaderna mellan de 

olika adoptionssituationerna i Figur 7.6 bestå i olika mognadsnivåer. När föränd-

ringar i den yttre, interorganisatoriska eller inre kontexten uppstår kan benägen-

heten för att adoptera en viss typ av innovation eller för ett specifikt tillväga-

gångssätt under adoptionen ändras.  

 

Det är heller inte ovanligt att företag använder flera former av elektronisk handel, 

EDI till vissa kunder och handel via webben med andra. Det sker med andra ord 

en utveckling som gör att ett företag som vid en viss tidpunkt kan förväntas 

genomgå en viss adoptionssituation, vid en senare tidpunkt har en benägenhet att 

genomgå en annan. Jag menar dock att detta inte är hela sanningen – inte alla 

företag eller företagsledare kommer med tiden att agera proaktivt i förhållande till 

elektronisk handel eller bli lika avancerade användare som de företag som fattar 

framtvingade adoptionsbeslut. De olika adoptionssituationerna utgör därmed inte 
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självklart olika stadier i en utvecklingsprocess. Dawson (1994) påpekar t.ex. att 

företagets varor och tjänster sätter gränser för vilka förändringar som är möjliga.  

 

I praktiken är det rimligt att anta att gränserna mellan de olika adoptions-

situationerna inte är uppenbara. Ett beslut som framtvingas av företagets kunder 

kan utvecklas till en strategisk möjlighet genom att den nya tekniken kan locka fler 

kunder. Beslutet att tidigt adoptera en ny innovation för dess möjligheter kan 

grundas även i förväntningar om en oundviklig utveckling, dvs. en annalkande 

strategisk nödvändighet. Det är med andra ord troligtvis svårt att i praktiken alltid 

klassificera enskilda adoptionsbeslut som exklusivt det ena eller det andra. Härnäst 

presenteras studiens analysmodell över förändringsdimensionernas samspel. 

 

7.8 Analysmodell över samspel mellan innehåll, kontext och process 

Typologin över adoptionssituationer är i stor utsträckning explorativ och innan 

den har prövats empiriskt finns det anledning att också mer förutsättningslöst 

studera samspelet mellan innehåll, kontext och process. Jag ska i detta avsnitt 

därför presentera en analysmodell över förändringsdimensionernas samspel, se 

Figur 7.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.7. Studiens analysmodell över det övergripande samspelet mellan innehåll, kontext 
och process. 
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Analysmodellen i Figur 7.7 är mer generell än typologin eftersom den behandlar 

samspelet mellan innehåll, kontext och process på en övergripande nivå. 

Utgångspunkten för analysmodellen är att kontexten påverkar processen genom 

att ge förutsättningar och begränsningar för denna (Pettigrew, 1985a; Orlikowski, 

1993). Under processen utformas sedan förändringens innehåll. Den övre delen av 

Figur 7.7 representerar den yttre, interorganisatoriska och inre kontexten. 

Kontexten påverkar processen med dess identifikations-, utvecklings- och 

selektionsfaser genom att de behov och förutsättningar som finns i kontexten styr 

processens utformning. Kontextens påverkan på processen representeras av de 

heldragna pilarna från kontexten till processen. I mitten av figuren avbildas 

processdimensionen i form av den horisontella pil som mynnar ut i adoptionen. I 

detta kapitel och i de empiriska studierna placeras tyngdpunkten på förändrings-

dimensionernas samspel under identifikationsfasen men som framgår av figuren är 

det möjligt att använda analysmodellen för att studera hela adoptionsprocessen.  

 

Under adoptionsprocessen identifieras, utvecklas och utvärderas/väljs innehållet i 

e-handelsinnovationen på affärs-, verksamhets- och systemnivå. Denna relation 

mellan processens utformning (hur) och det utformade innehållet (vad) visas med 

heldragna pilar från processdimensionen till innehållsdimensionen. Innehålls-

dimensionen representeras i figuren av de tre, horisontella nivåerna längst ned i 

figuren. De streckade uppåtgående pilarna representerar den omvända påverkan 

som innehållet har på process och kontext samt processens påverkan på 

kontexten. Dessa är streckade eftersom denna påverkan inte står i fokus i studien. 

Som framgår av Figur 7.7 utgår denna modell från förenklade varianter av de tre 

tidigare presenterade analysmodellerna över innehåll, kontext och process.  
 
Analysmodellen över förändringsdimensionernas samspel utgör den sista be-

ståndsdelen av studiens konceptuella ramverk. I nästa avsnitt sammanfattas ram-

verket som helhet.  

 

7.9 Sammanfattning av studiens konceptuella ramverk  

I detta avsnitt sammanfattas det konceptuella ramverket och dess beståndsdelar i 

form av analysmodeller och typologin över adoptionssituationer. 

7.9.1 Analysmodellerna över de enskilda förändringsdimensionerna 

Utgångspunkten för det konceptuella ramverk som utformas i studien utgörs av 

Pettigrews (1985a) kontextuella ramverk (se Figur 1.1). Med utgångspunkt från de 

tre förändringsdimensionerna, innehåll, kontext och process, har analysmodeller 
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över adoptionen av elektronisk handel i små och medelstora företag utformats. 

Ramverkets första byggstenar består således av de analysmodeller över 

adoptionens innehåll, kontext och process som presenterades i slutet av kapitel 4, 

5 och 6 (Figur 4.8, Figur 5.5 och Figur 6.3). Dessa modeller innebär att erkända 

modeller från angränsande forskningsområden har anpassats till studiens problem-

område genom att modellerna har tolkats ur ett ”adoptionsperspektiv” och 

resultaten från studier av adoption av elektronisk handel har införlivats. Olika 

forskningsområden har därmed sammanförts för att ge en rik belysning av 

forskningsfrågorna. Analysmodellerna över respektive förändringsdimension be-

skriver analysområden och analysförhållanden som är fruktbara att studera för att 

nå en djupare förståelse av varför företagen adopterar elektronisk handel, hur de 

går tillväga samt vilka förändringar som adoptionen innebär. I Figur 7.8 visas det 

kontextuella ramverket och analysmodellerna från kapitel 4-6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.8 Studiens analysmodeller över adoptionens innehåll, kontext och process i relation till 
det kontextuella ramverket. 

 

Figur 7.8 utgår från Pettigrews (1985a) kontextuella ramverk. Vid respektive 

förändringsdimension i ramverket återfinns en förenklad bild av den i studien ut-

vecklade analysmodellen över förändringsdimensionen. Respektive analysmodell 
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kan förutom att användas tillsammans med övriga analysmodeller också användas 

för studier av enbart den aktuella förändringsdimensionen.  

7.9.2 Typologin och analysmodellen över 
förändringsdimensionernas samspel  

Efter att analysmodeller över de enskilda förändringsdimensionerna utformats 

placerades tyngdpunkten i detta kapitel på samspelet mellan innehåll, kontext och 

process. Samspelet har kortfattat diskuterats på en generell nivå vilket mynnade ut 

i en analysmodell över förändringsdimensionernas samspel. Merparten av kapitlet 

har ägnats åt att studera samspelet på en mer detaljerad nivå i form av olika 

adoptionssituationer. I Figur 7.9 visas en översiktsbild över studiens konceptuella 

ramverk där analysmodellen över förändringsdimensionernas samspel och typolo-

gin över adoptionssituationer har inordnats i figuren. Adoptionssituationerna i 

mitten av figuren består av olika sammansättningar av innehållsmässiga, kontex-

tuella och processuella förhållanden. Jag har valt att kalla det konceptuella 

ramverket som helhet för ECA-ramverket (”Electronic Commerce Adoption”).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figur 7.9 Studiens konceptuella ramverk över små och medelstora företags adoption av 
elektronisk handel – ECA-ramverket. 
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Sammanfattningsvis består ECA-ramverket av: 

 

� En analysmodell över adoptionens innehåll vilket innefattar den innovation som 
adopteras och de förändringar denna innebär och uppfattas innebära på 
affärs-, verksamhets- och systemnivå i företaget (se Figur 4.8).  

� En analysmodell över adoptionens kontext, dvs. de yttre, interorganisatoriska och 
inre sammanhang som driver fram adoptionen och som innovationen 
sedan införs i (se Figur 5.5). 

� En analysmodell över adoptionsprocessen, dvs. de faser för identifikation, 

utveckling och selektion som äger rum innan adoptionen kommer till stånd 

(se Figur 6.3). 

� En typologi över adoptionssituationer som delar in adopterare av elektronisk 

handel i olika undergrupper vilka internt i kategorin uppvisar gemensamma 

mönster för innehåll, kontext och process (se Figur 7.6). 

� En analysmodell över förändringsdimensionernas samspel som kan användas för att 

studera det dynamiska samspelet mellan innehåll, kontext oavsett adop-

tionssituation (se Figur 7.7). 
 

7.9.3 Ramverkets tillämpning i de empiriska studierna 

I föregående avsnitt har det konceptuella ramverk (ECA-ramverket) som 

utformats med utgångspunkt från tidigare forskning sammanfattats. ECA-

ramverket innebär att min syn på vad adoption av elektronisk handel innebär och 

vilka förhållanden som är viktiga för att förstå adoption av elektronisk handel 

explicitgörs. På ett övergripande plan påminner min tillämpning av ECA-

ramverket i de empiriska fallstudierna om det sätt på vilket Paré (2002) använde 

ett konceptuellt ramverk i sin studie: 

[…] the use of a framework helped us to make sense of occurrences, 
ensured that important issues were not overlooked, provided a set of 
constructs to be investigated, and guided our interpretation and focus. 

Innan de empiriska fallstudierna redovisas ska jag redogöra mer i detalj för hur 

ECA-ramverket använts i den empiriska delen av studien. Först diskuteras syftet 

med fallstudierna i relation till ramverket. 

 

Syftet med de empiriska fallstudierna 

Syftet med fallstudierna var, förutom att belysa ECA-ramverket och undersöka 

forskningsfrågorna empiriskt, att om möjligt identifiera ytterligare 

analysförhållanden som behövde införlivas i ramverket. Ytterligare ett syfte var att 

genomföra en första bedömning av hur användbart ECA-ramverket är som 



 214 

tolkningsram för empiriska studier. Min bedömning av detta redovisas i avsnitt 

12.4. Däremot var inte syftet att inom ramen för doktorsavhandlingen regelrätt 

pröva ramverket.  

 

Ramverket som underlag för urval av fallföretag 

Typologin över adoptionssituationer har legat till grund för urvalet av fallföretag. 

Genom att sträva efter att hitta företag vars adoption av elektronisk handel 

stämmer in på Engsbo et als (2001) olika adoptionsbeslut (”adoption triggers”) 

kan en första bedömning ske av det resonemang som förts om respektive 

adoptionssituation i typologin. Företagen valdes därför ut för att representera 

olika adoptionssituationer, se Figur 7.10. RD Släpvagnsteknik valdes ut för att 

representera de proaktiva adoptionssituationerna medan Torsby Trä valdes ut för 

att representera de möjliggjorda adoptionssituationerna. Sedan min C-uppsats 

(Magnusson, 1999) kände jag även till att Nolato Sunne adopterat elektronisk 

handel på ett sätt som påminde om de framtvingade adoptionssituationerna. 

Övriga två adoptionssituationer, adaptiva respektive pragmatiska, har inte legat till 

grund för urvalet av fallstudier eftersom tre fallföretag bedömdes som ett rimligt 

antal. Dock strävade jag i mitt urval av fallstudier efter en god spridning i 

typologin så att såväl strategiskt aktiva som strategiskt passiva ansatser studeras 

samt både adoptionssituationer i vilka interna stimuli dominerar som adoptions-

situationer i vilka externa stimuli är mest framträdande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.10. De valda fallstudiernas representation av adoptionssituationer enligt typologin. 
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utgjort underlag för intervjufrågor. Först har emellertid öppna, övergripande 

frågor ställts som syftar till att ge respondentens (av mitt ramverk opåverkade) 

uppfattning om respektive forskningsfråga. För kontextdimensionen löd denna 

fråga: - Berätta om bakgrunden till att ni införde innovation X [den aktuella 

innovation, t.ex. EDI]? Respondentens svar styrde därefter vilka frågor jag sedan 

ställde. I fallet med Nolato Sunnes adoption av EDI blev svaret: - ”Det var ett 

krav från Volvo”. Mina följande frågor syftade därefter till att klargöra varför 

initiativet uppfattades som ett krav och varför Volvo hade möjligheten att ställa 

detta krav. På liknande sätt har frågor ställts om de andra förändringsdimen-

sionerna och till de andra två företagen. Vilka analysförhållanden jag fokuserat 

mina följdfrågor på har därmed i stor utsträckning styrts av respondenternas svar. 

 

För innehållsdimensionen och processdimensionen upplevde jag dock att det var 

svårt att enbart med hjälp av de öppna, inledande frågorna få fullödiga svar på 

forskningsfrågorna. Jag valde därför att låta intervjufrågorna för dessa två 

förändringsdimensioner utgå från analysmodellernas analysförhållanden i en högre 

utsträckning för att på så sätt ge stöd åt respondenternas rekonstruktioner. 

Sammantaget har intervjufrågorna om innehålls- och processdimensionen nära 

följt respektive analysmodell medan intervjufrågorna om kontexten har fokuserats 

på de förhållanden som respondenterna angett som förklaringar till varför adop-

tionen ägt rum samt de förhållanden som i sin tur påverkar dessa. Frågorna om 

samspel mellan förändringsdimensionerna har utgått från beskrivningar av 

respektive adoptionssituation i typologin samt ”varför-frågor”, dvs. varför innova-

tionen och adoptionen av denna uppfattades på det ena eller andra sättet. Jag har 

strävat efter att ge en god belysning av de olika analysmodellerna. Frågor har 

emellertid inte ställts om samtliga analysförhållanden i analysmodellerna eftersom 

svaret på tidigare frågor ibland gjort vissa frågor överflödiga.  

 

Ramverkets roll i analysen 

Ramverket och dess analysmodeller har hjälpt mig att förstå empirin genom att ge 

en bakgrund och ett sammanhang till respondenternas utsagor. Ramverket har 

således, som också Paré (2002) anger, väglett mina tolkningar och mitt fokus. 

Såväl analysmodellerna som typologin över adoptionssituationer har använts som 

tolkningsram under analysen. Insamlade empiriska data har under en iterativ 

process kodats genom att dessa delats in i allt mer specificerade kategorier vilka i 

stor utsträckning47 bygger på analysmodellernas analysområden och analysförhål-

landen. Analysmodellerna har också använts för att upptäcka relationer mellan 

                                                
47 Jag strävade dock efter att inte ”tvinga” in empirin i de kategorier som finns i analysmodellerna utan 
att vara öppen för nya upptäckter. 
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förhållanden inom samma förändringsdimension eller mellan olika förändrings-

dimensioner. Genom analysmodellernas utformning har jag ställt mig frågan om 

vilka förhållanden på andra analysnivåer som påverkat, eller påverkats av, en 

specifik företeelse. Vidare har modellens analysförhållanden använts för att struk-

turera empiriska data och jämföra dessa mellan fallföretagen. Empirin har också 

jämförts med analysmodellerna för att uppmärksamma likheter och skillnader med 

tidigare studier.  

 

Ramverkets förändringsdimensioner har använts som struktur för att presentera 

respektive fallstudie eftersom studiens syfte är att utforma ett konceptuellt ram-

verk som kan användas också för att beskriva företags adoption av elektronisk 

handel. Empirin från fallstudierna presenteras därmed under kategorierna ”inne-

håll”, ”kontext” och ”process”. Detta innebär att en första analys redan har ge-

nomförts i fallbeskrivningarna i samband med att empiriska data kategoriserats 

som tillhörande den ena eller andra förändringsdimensionen. Jag menar dock att 

oavsett på vilket sätt en fallbeskrivning presenteras så har denna färgats av forska-

rens tolkning av sammanhang och betydelser i empiriska data. Analysmodellerna 

har också använts för att grafiskt presentera analysen av respektive fallstudie.  

 

7.10 Sammanfattning av kapitlet 

Detta kapitel fullbordar studiens teoridel. Den forskningsfråga som har behandlats 

i kapitlet är: Vilka mönster kan identifieras i samspelet mellan innehåll, kontext och process 

vid adoptionen av elektronisk handel i små och medelstora företag? I kapitlet har mönster i 

förändringsdimensionernas samspel identifierats i form av fem adoptionssitua-

tioner: proaktiva, adaptiva, pragmatiska, framtvingade respektive möjliggjorda. 

Adoptionssituationerna består av mönster mellan kontextuella, processuella och 

innehållsmässiga förhållanden. En adoptionssituation visar på vilken stimuli, 

ansats, diagnos, aktör/-er, e-handelsinnovation och förändringsuppfattning som 

tenderar att förekomma när vissa kontextuella förhållanden råder. I kapitlet har 

också en generell analysmodell presenterats över mönster i förändringsdimension-

ernas samspel i form av kontextens påverkan på processen och processens ut-

formning av innehållet. Till ECA-ramverket och de tidigare analysmodellerna över 

innehåll, kontext och process har därmed adderats en typologi över adoptionssitu-

ationer samt en analysmodell över det dynamiska samspelet mellan förändrings-

dimensionerna. Sist i kapitlet klargjordes att ECA-ramverket använts för att samla 

in, tolka, analysera och presentera empirin från fallstudierna. 
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DEL III: EMPIRI 
 
I avhandlingens tredje del redovisas de tre fallstudierna med utgångspunkt från strukturen i det 

kontextuella ramverket. I kapitel 8 presenteras det lilla handelsföretaget RD Släpvagnsteknik 

AB. RD Släpvagnsteknik är ett renodlat Internetföretag som via sin webbutik säljer reservdelar 

till lätta släpvagnar. Kapitel 9 redogör för empirin från det lilla bygghandelsföretaget Torsby Trä 

och deras adoption av elektroniska kundfakturor. Torsby Trä ingick i ett pilotprojekt om 

elektroniska fakturor vid tidpunkten för adoptionen. I kapitel 9 beskrivs det medelstora 

industriföretaget Nolato Sunne. Företaget, som tillverkar gummikomponenter företrädesvis till 

fordonsindustrin, använder sedan en lång tid tillbaka avancerade former av elektronisk handel 

som EDI, dvs. överföring av formaliserad och strukturerad data direkt mellan datorer utan 

mänskliga mellanhänder. 
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8 Fallstudie RD Släpvagnsteknik  

I detta kapitel behandlas det första fallföretaget: RD Släpvagnsteknik. Företaget och dess 

medarbetare har valts ut för att representera de proaktiva adoptionssituationerna eftersom de på 

eget initiativ adopterat en webbutik som vid tidpunkten för adoptionen var innovativ i branschen. 

Efter en kort inledande presentation av företaget beskrivs innehållsmässiga, kontextuella och 

processuella förhållanden i samband med adoptionen av webbutiken.  

 

8.1  Presentation av företaget 

RD Släpvagnsteknik AB i byn Västra Ämtervik i Värmland tillhör med sina tre 

anställda de s.k. mikroföretagen. I företaget arbetar förutom VD Rolf Dolling 

även sonen Martin Dolling och ytterligare en person som främst har administra-

tiva arbetsuppgifter. RD Släpvagnsteknik säljer reservdelar och tillbehör till alla 

typer av lättare släpvagnar upp till 3,5 ton: flaksläpvagnar, husvagnar, båttrailers, 

hästtransporter etc. Företaget utför även i begränsad omfattning vissa praktiska 

tjänster som gäller släpvagnar samt utfärdar olika typer av intyg som är nöd-

vändiga för Bilprovningens besiktning. Vidare har företaget sedan en tid tillbaka 

ett nära samarbete med en lokal släpvagnstillverkare efter att VD:n köpt 50 % av 

företaget. 

 

Aktiebolaget RD Släpvagnsteknik bildades 1995 av den nuvarande VD:n. Bolaget 

ägs till lika delar av Rolf Dolling och sonen Martin. Företagets omsättning uppgick 

2004 till 2,9 miljoner kronor. RD Släpvagnsteknik har sedan starten drivits av 

VD:n. Tidigare drev denne en bilverkstad, RD Mekaniska, som bildades 1986. 

Efter några år utökades verksamheten med att sälja högtryckstvättar. 1994 köpte 

sedan VD:n det släpvagnstillverkande företaget HEBE-släp i samband med dess 

konkurs och den tidigare verksamheten i RD Mekaniska avvecklades. Cirka ett år 

efter köpet av HEBE-släp bildade VD:n företaget RD Släpvagnsteknik eftersom 

han fann att reservdelar har en högre lönsamhet än släpkärror. Företagen drevs 

som parallellföretag i HEBE-släps nybyggda lokaler. Totalt åtta personer 

sysselsattes i företagen. 1996 lades företaget HEBE släp – och därmed 

tillverkningen av släpkärror – ned på grund av dålig lönsamhet. Vid årsskiftet 

1996/1997 friställdes fyra medarbetare och kvar i RD Släpvagnsteknik fanns fyra 

personer. Ytterligare en person friställdes några år senare.  

 

RD Släpvagnsteknik har sedan 1997 en webbplats på Internet med kortfattad 

information om företaget. I denna studie står emellertid adoptionen av företagets 

webbutik i fokus. Först beskrivs innehållet i adoptionen i form av de förändringar 
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som uppstått på olika nivåer i företaget. Kapitlet bygger på intervjuer med 

företagets VD och samtliga citat härstammar från denne om inte annat anges.  

 

8.2 Innehåll  

I slutet av 1999 sjösattes företagets webbutik. Webbutiken, som nås via en länk på 

företagets webbplats, har registrerats under en egen webbdomän: ReCambio 

Trailerparts Network. I webbutiken kan kunderna söka och välja produkter i en 

elektronisk produktkatalog samt lämna sin order. I detta avsnitt redogörs för 

adoptionens innehåll i form av de förändringar som adoptionen av webbutiken 

medverkat till på olika nivåer i företaget. 

8.2.1 Förändringar på affärsnivån 

Syftet med webbutiken var inte enbart att skapa en butik där företaget kunde 

avyttra sina egna produkter utan också att lägga grunden till ett internationellt 

försäljningsnätverk där redan existerande reservdelsförsäljare använder samma 

försäljningskanal, dvs. webbutiken. Företaget valde därför att skapa ett eget 

varumärke för webbutiken för att denna i princip ska vara oberoende av såväl 

leverantörer och tillverkare. Vissa kontakter har tagits med finska och tyska reserv-

delsförsäljare men ännu har ingen valt att ansluta sig. VD:n upplever att en broms-

kraft utgörs av att spridningen av elektronisk handel går långsamt i stora delar av 

Europa. En förhoppning är dock att även utländska företag så småningom ska 

ansluta sig till webbutiken. Tanken är i dessa fall att förfrågningar till webbutiken 

automatiskt ska skickas vidare till den leverantör vars verksamhet finns lokaliserad 

närmast kunden och att RD Släpvagnsteknik får provision på ordern.  

 

Användningen av webbutiken har senare också resulterat i en utveckling av denna 

affärsidé som består i att företag med angränsande verksamhet, exempelvis 

tillverkare av släpvagnar, erbjuds att från sin webbplats länka till webbutiken för 

att sälja de produkter som finns i RD Släpvagnstekniks produktkatalog. Än så 

länge (2005) är denna idé i uppstartsfasen och företaget har ännu inte marknads-

fört möjligheten i någon större skala. För nuvarande (2005) är ett samarbete under 

etablering med tre andra svenska företag (partnerföretag). Den bakomliggande 

tanken är att kundernas beställningar ska skickas till webbutiken ReCambio 

Trailerparts Network där de registreras. Den efterföljande hanteringen är tänkt att 

kunna ske på tre olika sätt: 
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1. RD Släpvagnsteknik e-postar beställningen till det partnerföretag på vars 

webbplats beställningen lämnades. Partnerföretaget sköter leverans och 

fakturering. 

2. RD Släpvagnsteknik levererar de beställda varorna till slutkunden medan 

faktureringen sköts av partnerföretaget. 

3. RD Släpvagnsteknik levererar varorna och skickar ut en faktura i partner-

företagets namn men med RD Släpvagnstekniks bankgironummer. 

 

I det första fallet får RD Släpvagnsteknik provision på ordervärdet medan de två 

andra alternativen istället innebär att partnerföretaget får provision från RD 

Släpvagnsteknik. Hur stor provisionen är beror på arbetsinsatsen. Partnerföre-

tagen får betala en installationskostnad och en årsavgift för att få tillgång till 

webbutiken. Syftet med detta samarbete är inte enbart att få fler försäljnings-

kanaler till slutkunderna utan även att samordna inköp mellan företagen för att på 

så sätt kunna köpa in större volymer till lägre priser. 

 

Enligt VD:n innebar webbutiken en ökad kundservice eftersom kunderna fick nya, 

effektivare sätt att söka i produktkatalogen samt utförligare information om pro-

dukterna. VD:n nämner också möjligheten att besöka webbutiken dygnet runt. 

Vid tidpunkten för adoptionen av webbutiken kunde få företag i branschen 

erbjuda sina kunder att söka efter produkter och lämna beställningar via Internet. 

Trots att konkurrenterna numera bedriver handel via webben menar VD:n år 2004 

att företagets webbutik står sig bra i konkurrensen: ”det är fortfarande ett antal mil 

mellan en konkurrentsida och vår [hem-]sida”. Med detta avser VD:n främst att 

RD Släpvagnsteknik har ett bredare sortiment i sin webbutik men även att 

sökfunktionerna i RD Släpvagnstekniks produktkatalog är mer avancerade än i 

konkurrenternas webbutiker. Men VD:n menar också att webbutiken inte haft 

någon större påverkan på relationerna till företagets kunder eller på positionen 

gentemot konkurrenterna. 

 

Efter adoptionen av webbutiken har företaget genomgått stora förändringar. Den 

kanske största förändringen är företagets delvis förändrade position i värdekedjan. 

Vid tidpunkten för adoptionen av webbutiken var företaget ett renodlat 

grossistföretag vars kunder i princip uteslutande utgjordes av butiker i en stor 

återförsäljarkedja. Samarbetet med återförsäljarkedjan avslutades vid årsskiftet 

2002/2003 på grund av samarbetsproblem och därefter öppnades webbutiken 

mot såväl andra företag som privatpersoner. Detta innebar en utökad marknad av 

företag samt en satsning på den för företaget nygamla marknaden av privat-

personer.  
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Adoptionen av webbutiken har också inneburit att företagets sortiment har kunnat 

utvidgas och målsättningen är att fortsätta utvidga. Den elektroniska produkt-

katalogen har också möjliggjort betydligt snabbare förändringar i sortimentet 

vilket medför en bättre anpassning av företagets utbud till marknadens efterfrågan. 

Eftersom den pappersbaserade katalogen endast trycktes en gång om året fanns 

det tidigare en stor tröghet i sortimentsförändringar.  

 

Webbplatsen, den elektroniska produktkatalogen och webbutiken har inneburit 

stora kostnader för företaget. Enbart kostnaden för webbplatsen uppgick till cirka 

100 000 kronor. Kostnaden för webbutiken uppgick till ca 500 000 kronor och 

VD:n uppskattar att resterande arbete som leveransspårning och översättning till 

fler språk kommer att uppgå till ytterligare 200 000 kronor. Den fortsatta utveck-

lingen av webbutiken bromsas av företagets finansiella resurser. VD:n menar att: 

”det är ekonomin som styr, man får ta vissa saker då och då”. Utgifterna för 

webbutiken har varit en stor post i företaget:  

Vi började med att budgetera med 100 000 och innan det över-
huvudtaget fanns någonting på Internet var vi över 100 000. När vi 
började närma oss 200 000 började man ställa sig frågan ska vi verk-
ligen fortsätta med det här? Men då kan man ju inte kasta bort 200 000 
och då var man tvungen att fortsätta. Nu börjar vi väl närma oss 
600 000 eller något sånt och det är ju mycket pengar för ett litet 
företag. 

Kostnaderna har inte enbart gällt utvecklingen av webbutiken utan även andra IT-

system i företaget har berörts: 

Det är hela tiden kostnader, vi började med en typ av databas, den 
kostade 15 000 kr, och sen visade det sig att den hade begränsningar. 
Den låste sig och den blandade ihop staplar och kolumner, så var vi 
tvungna att köpa en ny och den gick ju bara på 30 000 [ironiskt] så det 
byggs [på] hela tiden. 

VD:n menar att det ännu är för tidigt att avgöra om investeringen är ekonomiskt 

lönsam:  

Det får du fråga mig om 10 år. Man måste se det som en långsiktig 
investering. För den här har definitivt inte ränterat sig på nåt vis.  

Enligt VD:n insåg han inte vidden av det arbete, den tid och de kostnader som 

adoptionen skulle komma att medföra: ”Om jag vetat vad det kostade i tid och 

vad det kostade i pengar så hade vi aldrig gjort detta, vi skulle aldrig haft råd […]”. 

Företagets VD beskriver därmed en förändringsprocess som från början var 

omöjlig att överblicka. Att avbryta processen betraktades inte som ett alternativ 

eftersom de investeringar som redan genomförts i så fall skulle vara förgäves. 
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VD:n ångrar emellertid inte beslutet utan menar att ”Jag har en positiv syn på min 

hemsida”.  

 

De ökade investeringskostnaderna har i viss mån kunnat balanseras av minskade 

kostnader för marknadsföring i och med att kostnaderna för att producera, trycka 

och distribuera den pappersbaserade produktkatalogen försvann. Tidigare syssel-

satte telefonbeställningar och förfrågningar fyra personer vilket numera sköts 

främst av VD:n och hans son. En person som arbetade med försäljning har 

friställts och VD:n bedömer att företaget utan webbutiken hade behövt anställa 

ytterligare en person. Han menar emellertid också att: ”det är lite svårt att definiera 

sånt, det är ingen dramatisk händelse som sker över en natt, det ska man ha klart 

för sig”. Enligt VD:n har övergången till webbutik inte resulterat i någon ökning 

av omsättningen. Denna uppgift måste dock ställas i relation till att företaget sedan 

adoptionen av webbutiken i stor utsträckning har bytt kunder. 

8.2.2 Förändringar på verksamhetsnivån 

De första planerna för elektronisk handel byggde på tanken att överföra den 

pappersbaserade produktkatalogen till en elektronisk katalog. Denna idé 

utvecklades snart till att inkludera möjligheten att lämna beställningar. Företaget 

planerade att beställningarna skulle registreras automatiskt i företagets ekonomi-

system och att kunderna skulle kunna se lagerstatus vid beställningen. I realiteten 

blev inte förändringarna i företagets processer särskilt stora eftersom integrationen 

mellan webbutiken och ekonomisystemet misslyckades (se delavsnitt 8.2.3). Den 

största förändringen för kunderna består i hur uppgifterna om produkterna söks, 

dvs. via den elektroniska produktkatalogen istället för i den pappersbaserade.  

 

Lanseringen av webbutiken och den elektroniska katalogen möttes inledningsvis 

av en viss skepticism från kunderna. Vissa kunder ville fortfarande ”ha något att 

bläddra i”. Kunderna vande sig dock snart och företaget upplever att de fått 

många positiva kommentarer från kunderna.  

 

I webbutiken48 finns detaljerade specifikationer av produkterna och kunderna kan 

välja att söka på fabrikat eller artikelnamn. För några produkter finns även möjlig-

heten att leta sig fram till rätt produkt via bilder av dessa. Varje vecka tar företaget 

emot ca 50-60 beställningar. Av dessa lämnas 1-2 per dag via webbutiken vilket 

innebär att de elektroniska beställningarna utgör ca 10-20 % av orderingången. Ett 

företag lämnar samtliga beställningar via webbutiken. Leverans av produkterna 

sker mot faktura eller förskottsbetalning. Ca 15 000 artiklar finns att tillgå via 

                                                
48 Webbadressen till företagets butik är: http://www.recambio.se 
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webbutiken. VD:n och hans son sköter själva om förvaltning och drift av 

webbutiken. 

 

Eftersom produktkatalogen endast finns på Internet måste samtliga kunder 

använda webbutiken för att hitta artikelnummer, se priser med mera: ”all vår 

marknadsföring sköts via Internet, alla som hittar till oss gör det via Internet”. 

VD:n menar därför att alla kunder i den bemärkelsen är ”Internetkunder”. En stor 

majoritet av kunderna väljer dock att som tidigare lämna sina beställningar via 

telefon. Anledningen till detta bedöms av VD:n vara att det finns en ängslan att få 

fel artiklar men också att kunderna söker de personliga kontakterna:  

Det finns ju alltid en social bit som man oftast glömmer bort i det här 
Internetbaserade drömriket. Man tycker att de får alla uppgifter och 
dom behöver inte ringa, men dom vill prata ändå – det kvittar vad man 
håller på med så måste man ha den där sociala biten. 

RD Släpvagnsteknik har heller inte försökt att tvinga kunderna att lämna sina 

beställningar via webbutiken: ”har man kunder som inte är fasta måste man 

behålla båda två [manuell kundtjänst och webbutik]”. Informationsutbytet mellan 

RD Släpvagnsteknik och kunderna innebär en viss komplexitet i de fall kunden är 

osäker på vilken artikel eller vilket fabrikat som han/hon behöver eftersom många 

artiklar utgör delar av större reservdelsenheter, t.ex. bromsar. Detta medför att 

produktkatalogen behöver innehålla rik information med måttangivelser, bilder 

etc. VD:n menar att den ökade informationen på Internet har inneburit att 

företaget använder betydligt mindre tid för att svara på förfrågningar via telefon: 

”[…] det har lugnat ner telefon, nästan så man fick en chock”. Detta har i sin tur 

inneburit att stressen kring beställningar har minskat och företagets medarbetare 

kan ägna mer tid åt kunder med särskilda behov och att underhålla relationerna 

med kunderna: 

Tid per [personligt betjänad] kund är mycket längre idag än det var 
förr, för då var man tvungen att pressa fram ett resultat så fort som 
möjligt därför att det hela tiden ringde bakom. Nu kan man […] lämna 
en massa tips och vandra lite utanför ämnet utan att man behöver 
stressa.  

I Figur 8.1 beskrivs hanteringen av de order som lämnas i webbutiken. Processen 

startar med att kunden lämnar sin order i webbutiken. Från webbutiken genereras 

ett automatiskt meddelande till RD Släpvagnsteknik. Ordern kontrolleras sedan 

manuellt för att upptäcka eventuella felaktigheter och registreras därefter på nytt i 

företagets ekonomisystem av RD Släpvagnstekniks medarbetare. Efter att lager-

statusen för de beställda artiklarna har kontrollerats skapas manuellt ett e-post-

meddelande till kunden som innehåller ordererkännande och leveransbesked.  
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Figur 8.1. Behandling av order lämnade via RD Släpvagnstekniks webbutik. 

 

Även om att förändringarna i ordermottagningsprocessen är förhållandevis små 

har webbutiken inneburit stora förändringar för det dagliga arbetet på andra sätt. 

VD:n får numera använda en stor del av sin arbetstid till att underhålla och utöka 

systemet. En försvårande omständighet är att företagets leverantörer sällan er-

bjuder bilder eller detaljerade ritningar av produkterna. VD:n menar att han 

använder ca 50 % av arbetstiden till att söka efter nya produkter, information och 

bilder av produkterna, fotografera av produkter, scanna in och behandla bilderna, 

ändra texter, skapa artikelnummer etc. Möjligheten att snabbt kunna ändra i 

katalogen är en viktig fördel gentemot den tidigare pappersbaserade produkt-

katalogen. VD:n menar att ”webbshopen är ett sätt för oss att ha en aktuell 

katalog” eftersom “upptäcker vi ett fel kan vi gå in och ändra det felet direkt”. 

8.2.3 Förändringar på systemnivån 

Inledningsvis gjordes ett försök att integrera webbutiken med ekonomisystemet 

för att på så vis kunna registrera inkomna order automatiskt samt visa lagerstatus 

och leveranstid i samband med beställningar. Det gamla ekonomisystemet var 

emellertid instabilt och byggt på en dåligt fungerande databashanterare. Försöket 

att automatiskt överföra orderinformation från webbutiken till ekonomisystemet 

misslyckades eftersom ekonomisystemets databashanterare inte klarade av att ta 

emot data från webbutiken utan att haverera. Efter adoptionen av webbutiken har 

företaget bytt såväl ekonomisystem som databashanteringssystem. I samband med 

köpet av det nya ekonomisystemet valdes en tilläggslösning, en integrations-

mjukvara, som skulle klara av att koppla samman en webbutik med 

ekonomisystemet. Ännu en gång gick dock planerna att integrera systemen om 
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intet eftersom företaget för sent upptäckte att integrationsmjukvaran var avsedd 

enbart för integration mellan ekonomisystemet och den typ av webbutik som IT-

systemleverantören marknadsför. Numera hyser VD:n inte lägre några planer på 

att integrera webbutiken med ekonomisystemet eftersom detta upplevs som alltför 

komplicerat med tanke på de vinster som kan uppnås:  

Vi kommer även i fortsättningen att köra manuellt, där var ambitionen 
för hög helt enkelt.  

En systemintegration av webbutiken med ekonomisystemet skulle kräva en 

separat mjukvara. Enligt VD:n upplevs inte systemintegrationen som särskilt viktig 

för stunden eftersom så pass få kunder lämnar sina order via webbutiken.  

 

Eftersom företaget valt att egenutveckla en lösning för webbutiken och själva 

sköter om förvaltning och drift av webbservern har stora förändringar skett på 

systemnivån i företaget. Den ekonomiska investeringen i olika hård- och mjuk-

varor samt konsulttjänster har varit betydande. Från att endast ha använt enkla 

basprogramvaror för administration förändrades företagets användning av 

informationsteknik till att innefatta förvaltning och drift av en egen webbserver. 

Ett resultat av beslutet att själva sköta om driften av systemet blev att företagets 

VD och medarbetare var tvungna att lära sig den nya tekniken. 

 

Fram till dess att samarbetet med återförsäljarkedjan avbröts hade webbutiken 

med produktkatalogen enbart varit tillgänglig för återförsäljarkedjans butiker. 

Därefter släpptes butiken fri för alla. Den första tiden placerades webbutiken på 

företagets interna server. Detta förfarande innebar säkerhetsrisker eftersom ett 

intrång i webbservern innebar att även ekonomisystemet och de data som finns i 

detta utsattes för risker. Efter ca ett år inskaffades därför en särskild dator för 

webbservern. Ungefär samtidigt bytte företaget även databashanteringssystem och 

ekonomisystem. 

Vi har bytt databas, vi har bytt program, vi har bytt ekonomisystem sen 
vi började. Vi har bytt databas tack vare hemsidan, vi har bytt 
webbserver tack vare hemsidan så det är hela tiden det att man trappar 
upp, varje trappsteg kostar pengar.  

Databashanteringssystemet byttes ut eftersom det dels upplevdes som instabilt, 

dels inte klarade av att hantera det allt större antalet artiklar. Utbytet av ekonomi-

systemet skedde delvis på grund av företaget inte kunde integrera webbutiken med 

det tidigare ekonomisystemet. Förutom kostnaden för dessa nyanskaffningar 

uppstod som redan nämnts även säkerhetsproblem. Bland annat har företagets 

webbutik utsatts för flera försök till intrång, varav ett fåtal lyckats. Vid ett tillfälle 

raderades alla lösenord vilket fick till resultat att företagets personal inte hade 
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access till systemet utan tvingades till en om-installation. Efter detta bytte före-

taget brandvägg. VD:n upplever dock inte att ingreppen syftar till att sabotera 

företagets verksamhet eller att utöva industrispionage utan snarare slumpmässigt 

drabbar webbplatser som för tillfället är sårbara för ingrepp. 

 

8.3 Kontext 

I detta avsnitt beskrivs de kontextuella förhållanden som påverkat adoptionen av 

webbutiken.  

8.3.1 Den yttre kontexten  

Enligt företagets VD bestod den svenska branschen för reservdelar till släpkärror 

av ett fåtal starka aktörer under mitten av 1990-talet när företaget bildades. 

Framförallt styrdes branschen av de två stora grossisterna AL-KO Kober och 

BPW. Dessa hade ensamma importrättigheter vilket medförde att de kunde 

bestämma såväl vilka produkter som importerades som prisnivån.  

 

Till de förändringar i den yttre kontexten som har haft störst betydelse för RD 

Släpvagnsteknik hör därför Sveriges inträde i EU 1996. Detta innebar en fri 

marknad och att den tidigare dominansen av AL-KO Kober och BPW bröts. De 

mindre aktörernas ställning stärktes eftersom de nu hade frihet att själva söka efter 

leverantörer och på så sätt kunde påverka inköpspriser och sortiment i en helt 

annan utsträckning. I Sverige har grossistledet enligt VD:n försvagats något efter 

EU-inträdet men inte försvunnit helt. Att grossistledet fortfarande finns kvar 

menar VD:n beror på att många små företag är tveksamma till att etablera nya 

leverantörskontakter utanför Sverige. Även försäljningen av reservdelar sker inom 

landet och graden av internationalisering på marknaden är därför låg. Vidare 

nämner VD:n inga andra intressenter i de sociala systemen i den yttre kontexten 

utöver det IT-företag som utvecklade företagets webbutik. 

 

VD:n ger en bild av en branschen som i flera avseenden är omogen i jämförelse 

med exempelvis bildelsbranschen. Han beskriver hur han under de första åren, på 

grund av AL-KO Kobers och BPW:s dominans, åkte ner med lastbil till Tyskland 

och handlade direkt från leverantörerna: 

De första åren när vi började -93, -94 och -95 då var det ett jädrans 
letande efter en massa grejer […] då lärde man sig grunden i 
släpvagnsbranschen, att den är väldigt rotig.  
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I motsats till bildelsbranschen saknas enligt VD:n ofta dokumentation över vilka 

delar en viss släpvagn innehåller. En och samma modell av en släpvagn kan inne-

håll tio olika varianter av en viss komponent beroende på att tillverkaren köper in 

från den leverantör som är billigast för tillfället. Bristen på standardisering och 

dokumentation försvårar för reservdelsförsäljarna eftersom det inte alltid är möj-

ligt att veta vilka artiklar kunderna behöver med utgångspunkt enbart från släp-

vagnens fabrikat och årsmodell. Till denna ”rotighet” hörde också att det saknades 

ett standardiserat artikelnummersystem i branschen.  

 

RD Släpvagnsteknik var vid tidpunkten för adoptionen ett renodlat grossistföre-

tag. Företaget hade ett avtal med en stor återförsäljarkedja och de hundratalet 

butiker i Sverige som ingick i denna. Dessa stod i princip för företagets hela för-

säljning. Spridningen av elektronisk handel i företagets bransch var liten vid tid-

punkten för adoptionen av webbutiken. Enligt VD:n använde ingen av de svenska 

konkurrenterna liknande lösningar utan konkurrenterna införde webbutiker först 

efter RD Släpvagnsteknik. Bland företagets leverantörer har spridningen av elek-

tronisk handel varit ännu långsammare. VD:n bedömer att beredskapen för 

elektronisk handel fortfarande är låg bland företagets internationella leverantörer. 

Företaget har leverantörer i Italien, Holland, Spanien samt allra flest i Tyskland. 

Enligt VD:n skulle RD Släpvagnsteknik mycket väl kunna beställa elektroniskt 

från leverantörerna i Tyskland. Problemet är att dessa inte har för vana att läsa e-

post. VD:n bedömer att leverantörerna i Tyskland är cirka 5-6 år efter den svenska 

utvecklingen: ”Vi ligger väldigt långt fram i nyttjandet av IT.” 

 

Bland RD Släpvagnstekniks konkurrenter finns enligt VD:n fyra till fem företag 

som är ”något att räkna med”. Konkurrensbilden var i stort sett densamma vid 

adoptionstidpunkten. Konkurrenstrycket upplevs inte som något större problem 

bland annat därför att konkurrenterna har ett betydligt snävare utbud än vad RD 

Släpvagnsteknik har. VD:n menar att andra företag ofta väljer ut de 1000 mest 

efterfrågade artiklarna och avstår från övriga: ”vi har det bredaste utbudet.” Enligt 

VD:n är inte heller kundrörligheten i branschen speciellt stor. Företagets VD vill 

också tona ner rivaliteten mellan konkurrerande företag och betonar istället vikten 

av samarbete. Han nämner bland annat behovet av gemensamma artikelnummer. 

Samtidigt framgår det tydligt att han noga bevakar konkurrenternas utveckling och 

hur dessa använder Internet i sin marknadsföring. På senare år har den ökade 

spridningen av webbhandel medfört att prispressen ökat och därmed har 

handlarnas marginaler sänkts. VD:n menar att ”det vi fick 1000 spänn eller 1100 

för, det får vi ut 800 för idag”. 
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8.3.2 Den interorganisatoriska kontexten  

Sedan år 1996/1997 bestod företagets kunder nästan uteslutande av ett 100-tal 

butiker i en stor återförsäljarkedja. Samarbetet knakade emellertid i fogarna 

eftersom RD Släpvagnstekniks VD upplevde att villkoren i alltför hög grad 

dikterades av återförsäljarkedjan centralt och att villkoren blev svårare och svårare 

att uppfylla. Återförsäljarkedjan krävde allt högre provision för att leverera ut 

artiklarna från centrallagret till butikerna samtidigt som butikerna förväntades få 

höga rabatter. Drygt tre år efter att webbutiken tagits i drift, vid årsskiftet 

2002/2003, beslöt sig RD Släpvagnstekniks VD för att säga upp avtalet med 

återförsäljarkedjan eftersom situationen upplevdes som ohållbar: 

Det var aldrig en tvåpartsdiskussion utan det var en enpartsdiskussion. 
Dom dikterade villkoren och vi skulle följa det. Och gjorde vi inte det 
så var dom inte intresserade och till slut bröt vi upp det avtalet. Och 
det är klart när man är ett litet företag med i princip en stor kund faller 
ju omsättningen drastiskt men vi bestämde oss i alla fall för att bryta. 

De närmaste åren efter att samarbetet med återförsäljarkedjan avbrutits föll 

omsättningen med totalt ca 3 miljoner kronor som en följd av att återförsäljar-

kedjans butiker försvann en efter en. RD Släpvagnsteknik tvingades att ändra 

strategi och webbutiken släpptes fri för såväl andra företag som privatpersoner. I 

realiteten innebar detta att företaget riktade sig till de tidigare kundernas kunder. 

VD:n menar dock att detta inte var en planerad strategi från företagets sida utan 

ett resultat av det avbrutna samarbetet. Företaget har numera inga skrivna avtal 

med någon av kunderna: 

I och med att vi gick ur det här […] har vi faktiskt dragit oss för att 
göra det en gång till, man är alldeles för bakbunden. 

Omsättningsmässigt är fördelningen jämn mellan företagskunder och 

privatpersoner. Målsättningen är emellertid att privatpersoner ska stå för 60 % av 

omsättningen. Totalt har företaget ca 200 företagskunder. Dessa utgörs av verk-

städer som reparerar släpvagnar och företag som importerar släpvagnar men även 

företag i andra branscher. Kunderna är tämligen jämnt fördelade över hela 

Sverige, dock med en tydlig övervikt på områden utanför storstäderna. RD Släp-

vagnsteknik har i nuläget inga kunder utanför Sverige.  

 

Företaget har enligt VD:n vissa företagskunder som köper mer än andra men 

ingen som prioriteras före de andra eller som VD:n upplever att företaget är 

beroende av. Företagskunderna har alltid rabatt på sina inköp, huvudsakligen s.k. 

”raka rabatter” som inte baseras på hur mycket de köper. Det förekommer inga 

relationsbyggande aktiviteter med något av kundföretagen utöver den vanliga 

affärskommunikationen. VD:n menar dock att relationerna till kunderna är 
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”fruktansvärt viktiga, det är det absolut viktigaste som finns” och att de personliga 

kontakterna är en mycket viktig del i att upprätthålla dessa. Affärsrelationerna med 

företagskunderna har överlag varit långvariga. VD:n påpekar dock att långvariga 

relationer inte alltid är av godo eftersom det finns en risk att leverantören 

anstränger sig mindre för att underhålla relationen: 

Långvariga relationer kan även vara negativa. Precis som i ett 
äktenskap kommer man in i en slentrian – Han ringer ändå!  

Innan adoptionen av webbutiken marknadsförde företaget sina produkter via en 

pappersbaserad produktkatalog som trycktes och distribuerades en gång per år 

samt via annonser i branschtidningar. Katalogen innehöll ett stort antal produkter 

och enligt VD:n upplevde kunderna att den på grund av sin omfattning var svår 

att söka i. En effekt av detta blev att kunderna ringde och frågade efter en viss 

produkt istället för att söka i katalogen.  

 

Få kunder hade ännu börjat använda elektronisk handel år 1999. Kundernas 

beredskap för elektronisk handel var därför låg vid adoptionen av webbutiken och 

upplevs delvis vara låg än idag. VD:n menar att kunderna ofta är oförberedda på 

förändringar som gäller elektronisk handel: ”det mesta kommer som en chock [för 

kunderna]”. Trots den låga beredskapen för elektronisk handel har kundernas 

reaktioner på webbutiken i stor utsträckning varit positiva. Få har emellertid 

lämnat idéer och önskemål om förbättringar. Enligt VD kan detta delvis bero på 

att RD Släpvagnstekniks system är unikt i sitt slag i branschen genom dess 

sortimentsbredd och sökfunktioner: ”kunderna har inget att jämföra med”. Enligt 

VD:n har kunderna inte framfört några önskemål om ytterligare utveckling av 

elektronisk handel. Han tror inte heller att så kommer att ske utan att detta i så fall 

kommer att styras av RD Släpvagnsteknik.  

8.3.3 Den inre kontexten  

Vid adoptionstidpunkten, år 1999, arbetade fyra personer i företaget. De 

finansiella resurserna för att anskaffa webbutiken fanns egentligen inte enligt 

VD:n utan företaget måste spara ihop till investeringar. Enligt VD:n var även IT-

kunskaperna i företaget små vid tidpunkten för adoptionen: ”egentligen inga alls”. 

I HEBE-släps verksamhet användes CAD-ritningar och Excel-beräkningar men 

för RD Släpvagnstekniks verksamhet användes IT nästan enbart för grund-

läggande administrativa uppgifter som lönehantering och bokföring. Företaget 

hade ingen Internet-anslutning innan webbplatsen utvecklades år 1997. Webb-

platsen, som administrerades av det företag som utvecklade den, innehöll 

inledningsvis enbart generell information om företaget. VD:n beskriver adop-

tionen av webbplatsen som: ”vi köpte oss en plats i systemet”.  
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Trots bristfälliga interna kunskaper hade RD Släpvagnsteknik tillgång till IT-

expertis vid adoptionen av webbutiken eftersom företagets VD ägde en tredjedel 

av det IT-företag som utvecklade webbutiken. VD:n menar att detta var en viktig 

fördel: ”hade vi inte gjort det [ägt delar av IT-företaget] så hade vi nog inte 

kommit så här långt”. VD:n och hans son har idag genom sin erfarenhet av 

utveckling, drift och underhåll av systemet, utvecklat sina IT-kunskaper vilket 

bland annat har resulterat i att de numera är bättre kravställare gentemot IT-

företag. VD:n använder ofta IT som stöd för beslutsfattande. Han uttrycker ett 

stort intresse för informationsteknik och Internet: 

Jag är väldigt fascinerad av datorer. Om jag vore 20 år idag skulle jag 
nog jobba med IT.  

Företagets VD försöker också skapa ett nätverk, eller en hjärntrust som han kallar 

det, med några andra företag. Denna grupp är tänkt att bestå av fem företag 

inklusive RD Släpvagnsteknik. Övriga företag finns inom länet och består av en 

plasttillverkare, två släpvagnstillverkare och ett dataföretag. Syftet med nätverket 

är att ”kunna prata på samma nivå” och utbyta erfarenheter. IT-företaget (som 

inte är detsamma som utvecklade företagets webbutik) bjöds in med intentionen 

att övriga företag ska kunna få idéer om hur IT kan användas i företagen. Tanken 

är att företagarna ska träffas en gång i månaden för att utbyta tankar och 

erfarenheter eftersom VD:n menar att: ”Alla småföretag har ett problem – att man 

är ensam.” 

 

I mycket små företag som RD Släpvagnsteknik får företagsledaren ofta en central 

roll. Det är därmed svårt att enbart studera företaget RD Släpvagnsteknik 

eftersom utvecklingen hos företaget i stor utsträckning beror på VD:s förvärv och 

avveckling av andra företag. Enligt VD:n tröttnar han ofta på en uppgift efter en 

tid och skulle helst vilja göra något nytt ungefär vart tredje år: 

 Jag har svårigheter att sätta mig ner och säga att nu är jag nöjd, nu 
har jag uppnått vad jag vill, för det har jag inte […] jag får hela tiden 
nya idéer. 

Överhuvudtaget passar RD Släpvagnstekniks VD väl in på den gängse bilden av 

en entreprenör som en person som söker utveckling och utmaningar. Till bilden 

av en entreprenör hör också att denne förmår att fatta beslut som av andra 

bedöms som (alltför) riskfyllda. Hos RD Släpvagnsteknik fattar VD:n de flesta 

viktiga beslut själv efter att först ha rådgjort med sina medarbetare, så även vid 

adoptionen av webbutiken. Beslutet upplevdes inte som särskilt riskfyllt. VD:n 

beskriver sig själv som ”chanstålig” och menar att han inledningsvis ofta inte ser 

riskerna med olika idéer och projekt men att han också kan avbryta om det blir 

nödvändigt. 
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Företagets affärsidé har hela tiden varit att erbjuda ett brett sortiment av 

kvalitetsprodukter till konkurrenskraftiga priser med snabba leveranser till 

kunderna. Mål och strategier utgörs inte av explicita formuleringar i ett dokument: 

Det [mål och strategier] ändrar sig ju hela tiden […] vi har aldrig satt 
oss ner och sagt att dom här punkterna ska vi uppfylla, utan varje 
kunds behov är annorlunda, […] man kan aldrig placera in kunder i 
grupper utan då blir det väldigt många grupper utan vi tar varje kund 
för vad kunden egentligen vill och om vi överhuvudtaget kan göra 
någonting. 

En viktig del av affärsidén är därmed att skapa starka relationer till kunderna 

genom ett personligt bemötande:  

[…] precis som om han [kunden] skulle prata med en kompis som han 
har velat haft hjälp av, så ska vi vara mot kunderna. 

I strategin ingår även teknisk rådgivning om produkterna. Eftersom företagets VD 

tidigare ägt ett företag som tillverkar släpvagnar finns gedigna tekniska kunskaper 

om produkterna.  

 

Enligt VD:n är visionen, som fanns redan före adoptionen av webbutiken, att ”bli 

den mest kompletta reservdelskatalogen överhuvudtaget”. Till företagets implicita 

strategi hör också en stor öppenhet vilket bland annat innebär att den elektroniska 

produktkatalogen, som är rik på detaljerad information, är tillgänglig för alla: ”Ju 

öppnare man är desto större chans att få in folk på den [webbutiken].” Företaget 

väljer att vara frikostigt med information och rådgivning kring produkterna trots 

att detta, som Turban och King (2003) påpekar, innebär att kunden enkelt kan 

jämföra erbjudanden mellan olika leverantörer och välja att handla någon 

annanstans. Så sker även ibland men VD:n menar att det är en risk man måste ta: 

Vi ska inte försöka hålla igen på någonting för att vi ska försöka vara 
lite hemliga utan vi ska ge dom så mycket som möjligt. Det har ju hänt 
att kunder ringer och säger att jag har en kärra de och de men jag vet 
inte vad jag ska ha och då förklarar man att gör så här, titta där och 
leta där och sen när man har sagt allt det där då säger dom – ja, tack 
och hejdå. Då har de fått de uppgifter de behöver för att kunna gå till 
någon [annan] och handla det här. 

 

Efter att avtalet med återförsäljarkedjan avslutats tvingades företaget att ändra 

strategi för sin marknadsföring: 

Då bestämde vi oss för att detta blir en Internetsite och det blir en ren 
Internetförsäljning och där håller vi oss. Och sen får detta gå hur fort 
eller sakta som helst. 
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Numera är webbutiken därmed en viktig del av affärsstrategin enligt VD:n som 

menar att: ”hela företaget bygger på hemsidan”.  

 

8.4 Process  

I detta avsnitt beskrivs den process som ledde fram till adoptionen av webbutiken. 

Adoptionsprocessen initierades och drevs av VD:n. Denne skötte också 

kontakterna med det IT-företag som utvecklade programvaran. VD:n menar att 

företagets medarbetare med VD:n i spetsen hade en aktiv roll i interaktionen med 

IT-företaget: ”vi hade allt för det var vi som hade kunskapen, dom visste hur man 

skulle programmera det vi ville ha”. Inga kunder involverades eftersom webb-

butiken och den elektroniska katalogen av VD:n uppfattades som en vidareutveck-

ling av den pappersbaserade produktkatalogen vilken var ”ett välbeprövat 

koncept”. Först beskrivs identifikationsfasen. 

8.4.1 Identifikationsfasen 

VD:n nämner två huvudsakliga anledningar till att företaget valde att adoptera 

webbutiken. Den först utgörs av den alltmer problematiska hanteringen av 

företagets produktkatalog, den andra av den omogna branschen. De första åren 

efter köpet av HEBE-släp, åren 1993-1995, åkte VD:n upprepade gånger till 

Tyskland för att köpa in material för tillverkningen av släpkärrorna. I Tyskland 

besökte han tillverkare av släpkärror och leverantörer av reservdelar. Efter några 

år hade de långvariga relationerna möjliggjort att frågor kunde ställas om 

företagens användning av informationssystem och hur dessa var uppbyggda. VD:n 

förundrades över hur dåligt utvecklade och fragmenterade leverantörsföretagens 

informationssystem var. Det saknades standarder inom området, exempelvis kring 

artikelnummer och produktbeskrivningar. Alla företag hade byggt sina egna 

system vars innehåll och struktur skiftade: ”Det fanns inget samlat släpvagns-

begrepp, var och en hade sitt eget system”.  

 

VD:n upplevde också att det fanns ett hemlighetsmakeri som grundades i före-

tagens rädsla för att lämna ut information till konkurrenterna. Det var besvärligt 

att få information kring andra företags produkter:  

Du fick ringa och fråga eller kanske fick någon katalog motvilligt. Så 
där egentligen föddes idén, eller stärktes idén, om att den här 
hemsidan kan bli någonting om vi få fortsätta. Det var väl egentligen 
drivkraften i det hela att det var så jävla fattigt överallt.  

Få företag hade således information om sina produkter på webben, gemensamma 

artikelnummer saknades i branschen och de informationssystem som användes var 
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outvecklade. En tid efter att företaget börjat söka efter lösningar på de operativa 

problemen med den pappersbaserade produktkatalogen insåg VD:n att en 

webbutik med ett stort antal artiklar, rik information om dessa samt ett artikel-

nummersystem som kopplade samman egna artikelnummer med tillverkarnas 

artikelnummer också innebar en möjlighet att profilera företaget.  

 

VD:n kom tämligen snabbt till insikt om att fördelarna med den statiska 

webbplats som sjösattes år 1997 var högst begränsade. Vid denna tidpunkt hade 

företaget samtidigt allt större problem med hanteringen av företagets produkt-

katalog. Katalogen som var uppbyggd som A4-sidor i programvaran PageMaker 

bestod vid denna tidpunkt av nästan 300 sidor. Arbetet med att framställa 

katalogen varade en månad och kostnaden för att utveckla och distribuera kata-

logen var hög: 

Vi la ner 1 månad plus 50-60 000 [kronor] på en katalog varje år och 
det blev för mycket för det blev alltid fel i den och […] det var en utav 
drivkrafterna för att lägga den på Internet – att kunna ändra hela tiden 
istället för att tvångsmässigt låsa in sig i ett rum i juni/juli varje år för 
att göra om katalogen. 

Tankarna på att övergå till en elektronisk produktkatalog föddes. På så sätt skulle 

företagets medarbetare även kunna hantera ändringar i produktkatalogen på ett 

betydligt smidigare sätt. Tidigare tvingades företaget att skicka ut ändringar på lösa 

blad vilket innebar att kunderna kunde ha felaktiga uppgifter eftersom lösbladen 

ibland försvann eller förvarades vid sidan om katalogen. Initialt planerades enbart 

en överföring av den pappersbaserade produktkatalogen till elektronisk form. 

Tämligen snart insåg dock VD:n att för att ge verklig nytta behövde kunderna 

kunna söka på olika sätt i katalogen. 

Grunden för hemsidan var ju egentligen att vi hade en katalog på 290 
sidor. Svårsökt, ingen som ville bläddra, för många sidor helt enkelt 
och hela tiden känslan av att det skulle ha varit 200 sidor till men man 
måste prioritera bort en massa för man kan inte skicka en katalog som 
väger 4 kg för det är ingen som läser den. 

Ytterligare en viktig anledning till missnöjet med den pappersbaserade 

produktkatalogen var således att RD Släpvagnsteknik strävade efter att 

marknadsföra fler artiklar samtidigt som redan den existerande katalogen upp-

levdes som så omfattande att den blev svårhanterlig för kunderna. Katalogens 

omfattning medförde att kunderna hade svårt att hitta vad de sökte med resultat 

att de istället ringde till företaget. Vid tiden före adoptionen var situationen så 

besvärlig att VD:n övervägde att anställa ytterligare en person vilket dock be-

dömdes som allt för kostsamt. 
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Eftersom adoptionen skedde vid en för branschen tidig tidpunkt menar VD:n att 

de inte hade några direkta förebilder till webbutiken. Dock hade han någon gång 

under denna period sett hur ett informationssystem för reservdelar i en av SAAB:s 

butiker var uppbyggt, vilket gett vissa idéer. När väl idén om en Internetbaserad 

produktkatalog väckts var övertygelsen stor om att detta var rätt väg att gå: 

Oavsett vad kunderna hade sagt och vad kunderna sa då, hade vi infört 
det här systemet.  

Visionen var att skapa ”en hemsida som innehåller allting”, dvs. en webbplats som 

innehöll produkter från så många leverantörer som möjligt samtidigt som den gav 

kunderna all information de behövde för att genomföra sina inköp. VD:n upp-

fattade detta som en möjlighet att minska de rutinmässiga telefonsamtalen: 

”Kunden ska få så mycket information som möjligt så att han inte behöver ringa 

till mig. För att ringer han till mig så kostar det pengar”. Den tid som företaget 

ägnade åt att svara på rutinmässiga frågor eller ta emot rutinartade beställningar 

menade VD:n kunde användas bättre, exempelvis till att prata med kunder med 

särskilda önskemål.  

 

VD:n var övertygad om att webbutiken var en långsiktigt riktig lösning och 

företaget valde därför att helt sluta med den pappersbaserade produktkatalogen i 

samband med att den elektroniska katalogen blev tillgänglig via Internet. Det om-

fattande arbetet med papperskatalogen och de många fel som uppstod i denna 

medförde att beslutet framstod som ofrånkomligt.  
 
Vid tidpunkten för adoptionen, år 1999, hade enligt VD:n inga av företagets 

konkurrenter ännu börjat handla med sina kunder via webben. Han upplever 

därför att företaget var tidiga adopterare i sin bransch. Nu i efterhand menar han 

att adoptionen skedde för tidigt och att varken kunder eller leverantörer var 

mogna för de idéer som låg bakom webbutiken: 

När man går in i ett sånt här projekt så tror man ju alltid att det är det 
absolut optimala man gör, det måste man ju tro eftersom det kostar 
ganska mycket pengar. Och sen visar det sig med tiden att det inte är 
så, folk är inte mogna för sådana saker än.  

De reservdelsleverantörer som kontaktades med en förfrågan om att delta i ett 

leverantörsnätverk via Recambio förhöll sig avvaktande. Vidare ledde mål-

sättningen om att ha ett mycket stort sortiment i webbutiken, med bilder på 

produkterna, till ett omfattande merarbete. Eftersom få tillverkare ännu erbjöd 

bilder på sina produkter tvingades RD Släpvagnstekniks medarbetare att foto-

grafera produkterna själva. Anledningen till att företaget trots dessa svårigheter 

valde att driva igenom utvecklingen av webbutiken på det sätt som gjordes beror 
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enligt VD:n på att de var allt för optimistiska om möjligheterna och inte förstod 

konsekvenserna av sin ”Internetglädje”.  

Varför vi var tidigt ute beror egentligen på ren dumhet […] man får ett 
mål, man fokuserar på målet och sen tycker man att det här ska vi lösa. 
Det är väl ungefär samma problematik som da Vinci hade med sin 
helikopter, han var 100 år för tidig. Man är för tidigt ute med vissa 
saker […] man är för tidig helt enkelt. 

8.4.2 Utvecklingsfasen 

Trots att VD:n en kort tid efter adoptionen av företagets webbplats hade insett att 

denna behövde vidareutvecklas förflöt två år från det att webbplatsen lanserades 

till dess att webbutiken driftsattes. En del av denna tid gick åt till att registrera 

företagets produkter i webbutiken men VD:n menar också att det tog lång tid 

innan man ”kom till skott”.  

 

Inledningsvis utgjorde den pappersbaserade produktkatalogen modell för e-

handelssystemet och den första målsättningen var en elektronisk variant av 

katalogen. VD:n menar att: ”hemsidan är en vidareutveckling av katalogen”. 

Under processen växte sedan innehållet i innovationen stegvis fram. Bland annat 

utökades katalogens sökmöjligheter successivt. Även tilläggsinformation och 

”säljsnack” inkluderades. Tämligen tidigt föddes även idén att kunderna skulle 

kunna lämna sina order via webbutiken vilken behövde integreras med 

ekonomisystemet så att orderprocessen blev helt automatiserad. Som tidigare 

nämnts fick denna idé överges på grund av tekniska problem. VD:n menar att en 

annan viktig anledning till att företaget valt att inte arbeta vidare med att integrera 

systemen är risken för felaktigheter i beställningarna. Dessa risker gäller fram-

förallt att de reservdelar som beställs kan vara inkompatibla med andra reservdelar 

och den aktuella släpvagnen. I samband med den manuella registreringen 

kontrolleras beställningarnas riktighet vilket förebygger problem senare i 

processen:  

Om kunderna beställer fel saker, eller beställer saker som inte hör ihop 
ser ju vi [detta]. Då är ju redan ordern skapad. Då måste vi så att säga 
backa hela systemet. Därför har vi gjort så att vi har stoppat vid 
Internet. 

Vid tidpunkten för utvecklingen av webbutiken var VD:n delägare i ett IT-företag. 

Det föll sig därför naturligt att detta företag utförde utvecklingen av webbutiken. 

Innan dess hade emellertid ett antal standardlösningar studerats men förkastats. 

RD Släpvagnsteknik valde att själva sköta om drift och underhåll av webbutiken 

vilket ledde till att programvara för en webbserver anskaffades. Förutom att en 

egen webbserver uppfattades som ekonomiskt fördelaktig menar VD:n att det 
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även finns stora fördelar i att själva snabbt kunna genomföra ändringar i systemet 

när så behövs.  
 
Från den tidpunkt när idén om den elektroniska produktkatalogen väcktes och 

företaget började undersöka olika lösningar fortgick utvecklingsprocessen i 

närmare två år innan systemet kunde tas i bruk. En stor del av tiden gick åt till att 

fotografera och lägga in alla artiklar (15000) i systemet. Eftersom företaget 

saknade ekonomiska möjligheter att begära extern hjälp var detta arbete tids-

ödande. VD:n menar att: 

Hade jag vetat idag det jag vet idag så hade jag ju säkert gjort det 
annorlunda. Ibland så tänker jag att det här projektet är för stort för 
vårt företag […] Nu kan man inte stoppa det, nu måste man fortsätta. 

8.4.3 Selektionsfasen 

Den initiala utvärdering som låg till grund för om företaget skulle adoptera 

elektronisk handel bestod i att VD:n räknade på hur många tjänster som skulle 

kunna sparas in på den förväntade minskningen av tid för telefonförsäljning och 

support samt vilka besparingar en elektronisk produktkatalog skulle kunna 

innebära i jämförelse med kostnaderna för att producera och distribuera den pap-

persbaserade katalogen. Dessa aspekter var enligt VD:n viktigare än eventuella 

konkurrensfördelar. VD:n identifierar också två kritiska vägval under utvecklingen 

av den tekniska lösningen: 

När vi tittade på det här fanns det två grejer: var ska det [systemet] 
ligga någonstans och hur ska den [webbutiken] se ut?  

VD:n övervägde först att placera webbutiken på ett webbhotell, dvs. ett företag 

som mot betalning upplåter en webbplats till företag som saknar en egen webb-

server. Efter att ha undersökt utbudet från olika webbhotell fann dock VD:n att 

transaktionskostnaderna var för höga: 

Vi bestämde oss för en egen webbserver direkt från början […] vi 
kollade ju naturligtvis webbhotellen men de tog betalt per flyttad MB 
och det innebär att om kunden hämtar en sida till sig så får jag betala 
för det, går jag in och ändrar någonting får jag betala för det. 

Webbhotellens avgifter för transaktioner bedömdes därmed leda till alltför höga 

kostnader och ett beslut att köpa en egen webbserver fattades. Inledningsvis 

beaktades även några standardprogramvaror för webbutiker med elektroniska 

produktkataloger. När beslutet fattats att anskaffa en egen webbserver övergavs 

också tankarna på en standardlösning för webbutiken. En allvarlig brist i de 

lösningar som utvärderades var att de medgav alltför få produkter i den elektro-

niska katalogen. En viktig del av RD Släpvagnstekniks strategi är att ha ett brett 
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sortiment av reservdelar från många olika leverantörer. Detta utbud rymdes inte i 

de undersökta standardsystemen. VD:n gjorde därför bedömningen att standard-

systemen inte skulle klara av företagets långsiktiga behov och anpassningar av 

systemen uppfattades som kostsamma: 

[…] standardsystemen […] är inte byggda för min bransch utan dom 
är byggda för alla och det innebär att man har en viss kapacitet […] 
vill jag ha någonting extra så kostar det mycket pengar. 

 

8.5 Sammanfattning av kapitlet 

Som en avslutning på kapitlet sammanfattas de förhållanden i innehåll, kontext 

och process som kännetecknat adoptionen av företagets webbutik.  

 

Adoptionen av webbutiken har medfört stora IT-kostnader i företaget men 

minskade kostnader för marknadsföring eftersom arbetet med att utveckla, trycka 

och distribuera en papperskatalog har försvunnit. Dock innebär den elektroniska 

produktkatalogen att mycket tid behöver ägnas åt att vidareutveckla och under-

hålla informationen i systemet. Drift och underhåll av webbservern är exempel på 

andra arbetsuppgifter som tillkommit. Sedan adoptionen har företaget utvecklats 

till ett renodlat Internetföretag som marknadsför sina varor enbart via Internet.  

 

Webbutiken har endast inneburit små skillnader i ordermottagningsprocessen 

eftersom få kunder väljer att beställa via webbutiken. Den ökade informationen på 

webben har resulterat i färre telefonsamtal med frågor om produkterna vilket 

minskat stressen och medfört att mer tid kan ägnas åt de kunder som ringer. Om-

fattande investeringar, framförallt i mjukvaror men även i hårdvaror, har 

genomförts. Företaget har också försökt, men inte lyckats, att integrera webb-

butiken med ekonomisystemet.  

 

Vid tidpunkten för adoptionen var webbutiker en ny företeelse i den, enligt VD:n 

omogna, släpvagnsbranschen. Inga konkurrenter hade ännu adopterat och även 

bland kunderna var beredskapen för elektronisk handel liten. Företagets kunder 

bestod av hundratalet butiker i en stor återförsäljarkedja.  

 

Adoptionsprocessen drevs av företagets VD som enligt egen utsago har ett 

mycket stort intresse för informationsteknik. De stimuli som ledde till att 

adoptionsprocessen initierades bestod av växande problem med att framställa och 

distribuera företagets pappersbaserade produktkatalog. Papperskatalogen upp-

levdes också som alltför omfattande för kunderna att bläddra i vilket ledde till att 



 238 

kunderna istället valde att ringa med en stor andel telefontid för säljarna som följd. 

Övergången till en elektronisk produktkatalog betraktades som nödvändig. Efter 

en tid insåg VD:n att en webbutik även innebar en möjlighet att differentiera 

företaget eftersom få konkurrenter ännu adopterat webbutiker.  

 

Efter att ha undersökt några av de alternativ för webbutiker som fanns på 

marknaden bestämde sig VD:n för att låta egenutveckla en lösning. 

Utvecklingsarbetet av IT-systemet sköttes av det IT-företag som VD:n var del-

ägare i. En viktig utgångspunkt för detta val var att de undersöka standardsystem-

en inte klarade av att hantera det stora sortiment som var en viktig del av företags 

strategi. Företaget valde också att anskaffa en webbserver och själva sköta om drift 

och underhåll eftersom webbhotellens transaktionskostnader upplevdes som för 

höga.  

 

I kapitel 11 sker med utgångspunkt från studiens konceptuella ramverk (ECA-

ramverket) en analys av innehåll, kontext, process och dess samspel vid 

adoptionen av webbutiken. I samma kapitel används empirin från RD Släpvagns-

teknik för att bedöma och belysa de proaktiva adoptionssituationerna. 
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9 Fallstudie Torsby Trä 

I detta kapitel redogörs för adoptionen av elektronisk handel hos det andra fallföretaget: Torsby 

Trä Ab. Företaget har valts ut som exempel på möjliggjorda adoptionssituationer eftersom den 

aktuella e-handelsinnovationen är ett resultat av företagets deltagande i ett externt initierat 

pilotprojekt för elektroniska fakturor. Innehållsmässiga, kontextuella och processuella för-

hållanden vid adoptionen av elektroniska kundfakturor behandlas. 

 

9.1 Presentation av företaget 

Torsby Träs VD Henry Eriksson startade år 1975 den enskilda firman Erikssons 

byggprodukter vars verksamhet bestod i att utföra legohyvling åt andra företag. 

Fem år senare köpte Henrys bror Mikael in sig i Erikssons byggprodukter och 

företagsformen ändrades till handelsbolag. Samma år, 1980, byggdes även nya 

lokaler i Torsby. Erikssons byggprodukter ombildades år 1994 till aktiebolag och 

företaget köpte 80 % av företaget Torsby Trä. Några år senare köps även 

resterande 20 %.  

 

Aktiebolaget Torsby Trä är verksamma inom byggvaruhandeln och säljer enligt 

VD:n Henry Eriksson ”allt som hör till byggnation”. Detta innefattar ett stort 

sortiment av bland annat trävaror, skiv- och byggmaterial, snickerier, golv, fönster, 

ventilation, kök samt vissa trädgårdsprodukter. Företaget utför även hyvling av 

lister och specialdimensioner men detta utgör en mindre del av verksamheten. 

Hyvlingen utförs främst vintertid för att trygga sysselsättningen under företagets 

lågsäsong. Torsby Trä ägs således av företaget Erikssons byggprodukter vilket i sin 

tur ägs i lika delar av bröderna Henry och Mikael Eriksson. Dessa ansvarar, 

förutom för företagets ledning, även för inköp och försäljning. Bröderna menar 

att de tillsammans leder företaget men i den fortsatta beskrivningen av fallet 

kommer för enkelhetens skulle Henry Eriksson att benämnas som ”VD” och 

Mikael Eriksson som ”inköps- och försäljningschefen”. Ibland benämns dessa 

båda också som ”ledningen”. 

 

Företaget hade år 2004 en omsättning på ca 18 miljoner kronor. Som kunder står 

företag och organisationer för ca 40 % av omsättningen medan privatpersoner står 

för ca 60 %. Det finns sex helårsanställda i företaget samt ytterligare två personer 

på sommaren. Företaget är i hög utsträckning ett familjeföretag eftersom även 

Henrys söner arbetar där.  
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Sedan år 2004 har företaget en webbplats som marknadsför företagets produkter, 

dock utan möjligheter för kunderna att se produktkataloger eller lämna 

beställningar. Företaget mottar också elektroniska fakturor från de flesta av sina 

leverantörer. I denna studie står emellertid adoptionen av elektroniska fakturor till 

kund i fokus eftersom Torsby Trä år 2004 erbjöds att fungera som pilotföretag i 

Portalen Handelsplats Wermlands och Torsby kommuns projekt för elektroniska 

fakturor. Sedan oktober år 2004 använder företaget därmed elektroniska fakturor 

även till sina kunder. Än så länge (december 2005) är dock Torsby kommun den 

enda kund som faktureras elektroniskt. Såväl de inkommande som de avsända 

fakturorna skickas via företaget PRI Handel som är den IT-systemleverantör som 

Torsby Trä använder för elektronisk handel.  

 

Portalen Handelsplats Wermland drivs i Handelskammarens regi och syftet är att 

underlätta användningen av elektroniska affärer i regionens företag och 

kommuner. Målet med delprojektet E-faktura är enligt informationen på portalens 

webbplats (Portalen Handelsplats Wermland, 2005): ”att skapa ett öppet 

kostnadseffektivt koncept för elektroniska fakturering, oavsett fakturaställarens 

affärssystem eller dess möjligheter att skicka eller ta emot en elektronisk faktura 

idag”. I det första stadiet har enbart kommuner varit mottagare av elektroniska 

fakturor men tanken är att även företag ska kunna ansluta sig fortsättningsvis. 

Portalen Handelsplats Wermland erbjuder dels en webblösning där kommunens 

leverantörer manuellt kan skapa elektroniska fakturor, dels fungerar portalen 

genom underleverantören WM-datas EDI-system som en VAN-tjänst som kon-

verterar och förmedlar elektroniska fakturor mellan olika affärssystem. Oavsett 

metod ser fakturorna lika ut hos kunden, dvs. den mottagande kommunen. För de 

deltagande kommunerna innebär detta att de får elektroniska fakturor i samma 

format oavsett leverantörernas tidigare användning av, och beredskap för, 

elektroniska fakturor.  

 

I fallstudien behandlas i första hand adoptionen av elektroniska kundfakturor 

eftersom denna studie fokuserar på elektronisk handel i små och medelstora 

företags kundrelationer. De intervjuade respondenterna uppfattar emellertid adop-

tionen av elektroniska fakturor till kund som en vidareutveckling av det system för 

elektroniska leverantörsfakturor som företaget använt sedan 2002. Det är därför 

relevant att även översiktligt beskriva systemet för elektroniska fakturor från 

leverantörerna.  
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9.2 Innehåll 

I detta avsnitt beskrivs de förändringar som Torsby Träs lösning för elektroniska 

kundfakturor har inneburit på olika nivåer i företaget. 

9.2.1 Förändringar på affärsnivån 

Adoptionen av elektroniska fakturor till kund har hitintills haft mycket små 

inverkningar på affärsnivån i företaget. Såväl företagets marknad som utbudet av 

produkter är desamma. Adoptionen innebar små investeringar i informations-

teknik och konsulttjänster. Under det år som gått sedan adoptionen av elektro-

niska kundfakturor har företaget inte märkt av några konkurrensfördelar eller 

någon ökning av intäkterna som kan relateras till skickandet av elektroniska 

fakturor till kunderna. Innovationens påverkan på företagets finansiella resurser 

har därför varit mycket små. Inte heller den tidigare adoptionen av elektroniska 

fakturor från leverantörerna har medfört någon nämnvärd utveckling på 

affärsnivån i företaget. 

 

Hos Torsby Trä ser såväl VD:n som inköps- och försäljningschefen adoptionen av 

e-faktura till kund i första hand som en kundservice som enligt inköps- och 

försäljningschef förhoppningsvis kan komma att ”påverka relationen framöver”. 

VD:n menar att: ”man får kanske en kund som tycker att det är väldigt positivt” 

och att detta kan leda till att kommunen ”blir [en] ännu bättre kund” 

omsättningsmässigt. Det finns därmed en förhoppning om att adoptionen av 

elektroniska fakturor ska leda till att relationen till kommunen stärks, en relation 

som till viss del har försvagats under senare år i och med att kommunens inköp 

har minskat. De minskade inköpen upplevs dock delvis bero på att kommunen 

outsourcat mer servicearbete till byggföretagen. Inköps- och försäljningschefen 

menar att det är för tidigt att kunna avgöra om relationen till Torsby kommun har 

stärkts eller andra fördelar uppstått för Torsby Trä: ”om man kan få igång så att 

man får lite kunder [som tar emot elektroniska fakturor] så är det ju en fördel, 

[men] det är alldeles för lite för att se än”. Vid en kort uppföljningsintervju via 

telefon i december år 2005 menar inköps- och försäljningschefen att han ännu inte 

uppfattat några påtagliga fördelar med systemet men att det kan bidra till att skapa 

bättre kundrelationer eftersom kommunen kan spara tid och pengar på systemet.  

 

Även om Torsby Trä ännu inte uppnått några märkbara fördelar finns det ändå en 

viss tillfredsställelse över att företaget överhuvudtaget använder systemet. Inköps- 

och försäljningschefen menar att: ”om man ser på det arbetsområde vi är inom så 

är det nog inte så många som kan skicka en elektronisk faktura”. Han säger också: 

”Även om det bara är en kund så kan vi säga att vi fakturerar elektroniskt”. Enligt 
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VD:n hoppas man att kunna använda elektroniska fakturor till fler kunder: ”Jag 

ser inga hinder på något vis att skicka EDI-fakturor till de som vill ha det”. Vid 

intervjutillfällena fanns dock inga konkreta planer på att utvidga användningen 

eftersom intresset hos kunderna uppfattas som lågt. VD:n menar ändå att: ”Vi 

kommer i alla fall att fortsätta att jobba med att få ut e-fakturor det som går, för 

det är ju en hel del kostnader som vi har på varje fakturering”. Inköps- och 

försäljningschefen tror dock att enbart de större företagskunderna kan komma i 

fråga för elektronisk fakturering.  

9.2.2 Förändringar på verksamhetsnivån 

Förändringar till följd av elektroniska kundfakturor 

Även på verksamhetsnivån är förändringarna i den interna verksamheten små. 

Skillnaden mot traditionell fakturering består än så länge i att man slipper skriva 

ut, paketera och frankera fakturan. Inköps- och försäljningschefen beskriver för-

ändringarna på verksamhetsnivå:  

Istället för att vi paketerar en faktura så går vi in och klickar på en 
ikon på skärmen och skickar iväg den […] själva rutinen är jätteenkel, 
det är ju sånt här som vem som helst kan göra utan några större 
datakunskaper. 

Innan elektroniska fakturor kan skickas till en kund sker först en registrering i 

Torsby Träs affärssystem Bygg GT om att kunden ska ha EDI-faktura. När en 

faktura sedan beräknas skapas en textfil i affärssystemet. Filen placeras i en 

särskild mapp på företagets server och hämtas sedan automatiskt av PRI Handel. 

Hos PRI Handel konverteras filen till EDI-format och kompletteras med viss 

tilläggsinformation. Därefter sänds den vidare till WM-data vilka tillhandahåller 

den VAN-tjänst som Portalen Handelsplats Wermland har avtal med. Där 

översätts EDI-filen till kommunens interna format innan den skickas till 

kommunen, se Figur 9.1. Figuren visar från vänster till höger överföringen av en 

elektronisk faktura från Torsby Trä till Torsby kommun via de nämnda mellan-

händerna.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9.1. E-fakturaprocessen från Torsby Trä till Torsby kommun. 
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Vid mina intervjutillfällen skickar Torsby Trä enbart elektroniska fakturor till två 

verksamhetsenheter på Torsby kommun men man hoppas kunna utöka använ-

dandet av elektroniska fakturor även till andra kundorganisationer, via den 

programvara man redan har. Tanken är också att fler enheter på kommunen ska 

anslutas. Inköps- och försäljningschef upplever dock att det finns ett internt 

motstånd i kommunens verksamhet. Från ledningsnivå på kommunen har Torsby 

Trä fått positiv respons. Däremot har inköpare hos kommunen reagerat negativt 

och till och med uttryckt önskemål om att återgå till det tidigare fakturerings-

förfarandet.  

 

Förändringar till följd av elektroniska leverantörsfakturor  

Även det tidigare införandet av elektroniska fakturor från leverantörerna har 

resulterat i få förändringar på verksamhetsnivån. Torsby Trä ingår i bransch-

nätverket Byggtrygg som sedan en tid tillbaka har ett kollektivt avtal om s.k. 

genomfakturering. Detta innebär att nätverkets avtalsleverantörer skickar sina 

fakturor i Edifact-format till Byggtrygg centralt där fakturorna registreras i 

leverantörsreskontran. Därefter skapas en samlingsfaktura för respektive med-

lemsföretag. För Torsby Trä innebär den fortsatta processen att samlingsfakturan 

placeras på PRI Handels webbaserade VAN-tjänst PRI Web som en vanlig fil som 

Torsby Trä hämtar hem, se Figur 9.2 (flödet äger i denna figur rum från höger till 

vänster för att tydliggöra att detta är ett inflöde till Torsby Trä ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9.2. E-fakturaprocessen vid mottagning av elektroniska fakturor från leverantörer 
anslutna till Byggtrygg.  
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Hos Torsby Trä skrivs i nuläget fakturan ut på papper och de enskilda inköparna 

får därefter attestera. Attesteringshanteringen är alltså densamma som för en 

pappersfaktura. Anledningen till detta förfarande är enligt inköps- och för-

säljningschefen att den standardprogramvara för bokföring som företaget använ-

der i nuläget inte är förberett för inkommande elektroniska fakturor. Inköps- och 

försäljningschefen ser detta som ett problem eftersom en integrering med bok-

föringen (ekonomisystemet) är en viktig förutsättning för att företaget ska uppnå 

några besparingar av de elektroniska fakturorna. Han menar dock att det redan 

idag finns vissa fördelar i form av den statistik som de elektroniska fakturorna 

möjliggör samt att: ”vi måste ju börja i någon ände för att komma fram”. Inköps- 

och försäljningschefen menar att det fortfarande finns mycket som går att 

förbättra i hanteringen av leverantörsfakturorna: ”det är ju ingenting som man gör 

på några dagar utan det här får man ju se på sikt framöver”.  

 

De elektroniska fakturorna från leverantörerna skulle ändå kunna innebära en viss 

minskning av administrativt arbete eftersom matchningen mellan inköpsorder och 

faktura kan skötas av systemet. Hos Torsby Trä har man dock valt att behålla den 

manuella kontrollen i viss mån eftersom leverantörernas bonussystem innebär att 

varuvärdet på inköpsordern inte alltid motsvarar fakturan. Inköps- och 

försäljningschefen menar därför att: ”vi sitter fortfarande och prickar av vissa 

fakturor […] det är ju systemet som egentligen ska kolla upp en hel del av det men 

[…] som det är nu gör vi stickprover på det och kollar”.  

9.2.3 Förändringar på systemnivån 

I samband med det kollektiva beslutet inom Byggtrygg att adoptera elektroniska 

fakturor från leverantörerna slöt Torsby Trä avtal med PRI Handel om deras 

EDI-lösning för köpande företag. Denna innebär enligt PRI Handels webbplats 

en engångskostnad på 20 000 kronor samt ytterligare 10 000 kronor för stöd och 

utbildning vid uppstart (PRI Handel, 2005). Därefter debiterar PRI Handel en 

årlig kostnad på knappt 14 000 kronor. För att kunna skicka fakturor har Torsby 

Trä investerat ytterligare ca 10 000 kronor i PRI Handels systemmodul för sälj-

ande företag. Programvaran är en standardprodukt som används av Byggtryggs 

medlemmar. Den tekniska lösningen innebär att Torsby Trä installerat en klient-

programvara som med automatik hämtar och skickar de elektroniska meddelanden 

som företaget använder (t.ex. fakturor) hos PRI Handels webbtjänst. I Torsby 

Träs affärssystem Bygg GT finns sedan tidigare färdiga mallar för kopplingen till 

PRI Handels EDI-system. Några övriga investeringar har inte gjorts i informa-

tionsteknik eftersom existerande hårdvara och nätverk (Internet) används för 

kommunikationen. Inte heller har de elektroniska fakturorna integrerats med 
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ekonomisystemet eftersom detta saknar funktioner för att hantera elektroniska 

fakturor. Företaget har numera (december 2005) börjat diskutera att byta eko-

nomisystem för att lösa problemet.  

 

9.3 Kontext 

I tur och ordning beskrivs i detta avsnitt de förhållanden som vid adoptionen av 

elektroniska kundfakturor rådde i Torsby Träs yttre, interorganisatoriska och inre 

kontext. 

9.3.1 Den yttre kontexten 

Torsby Träs marknad består i första hand av privatpersoner och företag inom den 

egna kommunen men även i grannkommunerna. I verksamheten ingår att leverera 

beställningar. VD:n menar att leveranserna begränsar företagets möjligheter att 

expandera det geografiska marknadsomfånget eftersom en utvidgning innebär 

ökade geografiska avstånd och därmed mer tidsåtgång och ökade kostnader: 

[…] det kostar så hårt på att öka för vi måste […] ut på bredden och 
då kommer vi så långt utikring så det blir för jobbigt.  

På den lokala marknaden finns förutom Torsby Trä två andra företag som har 

liknande verksamhet. I grannkommunerna finns ytterligare en handfull byggvaru-

handlare. En av konkurrenterna i den egna kommunen deltog i samma 

pilotprojekt kring e-faktura som Torsby Trä. Inköps- och försäljningschefen 

menar dock att detta inte påverkade Torsby Träs beslut. Konkurrensen upplevs i 

stor utsträckning som positiv. Inköps- och försäljningschefen menar att:  

Det är aldrig bra att vara själv. Konkurrens, bara det är på den nivån 
att man kan överleva, det är bra för det sporrar alla till lite nya idéer 
och [det är] även gynnsamt för kunden och för det egna företaget. 

VD:n instämmer i detta och menar att: ”det vore förödande om vi blev 

ensamma”.  

 

Sedan ca 10 år tillbaka ingår Torsby Trä i företagsgruppen Byggtrygg. Byggtrygg 

AB bildades år 1980 och ägs av ett 60-tal enskilda byggfackhandlare (Byggtrygg, 

2005). Delägarföretagen är verksamma över hela landet, från Ystad till Kiruna 

med tillsammans ca 70 försäljningsställen. Syftet med Byggtrygg AB är att bistå 

medlemsföretagen med service kring inköps-, marknads- och utbildningsfrågor. I 

Byggtryggs verksamhet ingår bland annat att sluta avtal med leverantörer, utveckla 

gemensamma marknadsföringsinitiativ och ordna utbildningar. Till de frågor som 
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nätverket samarbetar kring hör också användningen av informationsteknik och 

elektronisk handel. 

 

Torsby Träs närmaste konkurrenter inom den egna kommunen är anslutna till 

Granngårdens respektive Interpares fackhandelskedjor. Torsby Träs VD menar att 

trenden sedan flera år tillbaka går mot stora kedjor. Torsby Trä var tidigare inte 

bunden till någon kedja eller nätverk men valde i mitten av 1990-talet att ansluta 

sig till Byggtrygg.  

 

På senare år har även ett antal nya aktörer växt fram inom byggvaruhandeln. 

Dessa består av stora varuhuskedjor som konkurrerar med låga priser. Än så länge 

har dessa i första hand etablerats i storstäderna, och därmed inte påverkat Torsby 

Träs marknad. Nu finns emellertid planer på en etablering i länshuvudstaden 

Karlstad vilket inköps- och försäljningschefen befarar kan komma att påverka 

företagets försäljning negativt. Även om företagets marknad ännu inte berörts av 

de nya byggvaruhusen har dessa ändå en indirekt påverkan enligt inköps- och 

försäljningschefen: ”dom sätter ändå en prisbild”.  

 

Torsby kommun, som var den kundorganisation som framförde önskemål om 

elektroniska fakturor, deltog vid adoptionstillfället i Portalen Handelplats Werm-

lands pilotprojekt kring elektroniska fakturor. Portalen Handelsplats Wermland, 

som startade år 2001 och drivs av Handelskammaren i Värmland, var inled-

ningsvis ett utbildningsprojekt som syftade till att informera och utbilda länets 

företag om elektroniska affärer. År 2003 ansågs tiden mogen att avsluta utbild-

ningsaktiviteterna och vidareutveckla projektet till en webbaserad handelsportal, 

inledningsvis främst riktad mot kommuner och deras leverantörer. Under åren 

2004 och 2005 stöddes projektet av Nutek, Statskontoret, Svenska Kommun-

förbundet, Region Värmland och Länsstyrelsen samt under år 2004 även av EU.  

 

Vid adoptionen av elektroniska fakturor till kund ingick Torsby Trä därmed i 

Portalen Handelsplats Wermlands pilotprojekt för elektroniska fakturor. En stor 

del av det tekniska utvecklingsarbetet sköttes av pilotprojektets operative projekt-

ledare. VD:n upplever dock inte Portalen Handelsplats Wermlands medverkan vid 

företagets adoption av elektroniska fakturor till kund som ett stöd riktat till det 

egna företaget:  

Jag känner inte det som ett stöd, det var mer att kommunen 
överlämnade upphandlingen och genomförandet på det. Det var väl 
kommunens extrahand. 
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Det viktigaste externa stödet för Torsby Träs utveckling av IT och elektronisk 

handel utgörs istället av medlemskapet i Byggtryggnätverket. Inköps- och försälj-

ningschefen säger om Byggtryggs roll: 

Det har ju påverkat oss helt klart […] den [elektronisk handel] var ju 
vi inte inne på om vi inte haft Byggtrygg […] inte vid det här laget i 
alla fall. Det hade ju säkert kommit, men inte i det stadium vi är just 
nu. I och med att vi är ett litet företag blir ju inte det prioriterat på 
samma vis. Så vad det gäller det här med data är vi ganska långt 
framme tack vare Byggtrygg.  

Torsby Träs satsning på elektroniska fakturor till kund passade väl in i Byggtryggs 

arbete kring elektronisk handel. Inköps- och försäljningschefen menar att: 

”Byggtryggruppen ligger [i] väldigt mycket på det här och jobbar med det och då 

känns det intressant när det även kommer från kundsidan att vara med och stödja 

till.”  

 

Eftersom Torsby Trä sedan år 2003 även tar emot elektroniska fakturor från sina 

leverantörer är det intressant att även översiktligt beskriva leverantörerna. Torsby 

Trä har ca 35 leverantörer varav de flesta finns i Mellansverige. Merparten av 

företagets leverantörer har avtal med Byggtryggruppen, vilket bland annat innebär 

att leverantörerna förbinder sig att leverera elektroniska fakturor. Leverantörerna 

har enligt inköps- och försäljningschefen överlag en god beredskap för elektronisk 

handel och denne uppskattar att ca 20-30 av leverantörerna redan i nuläget är 

beredda att hantera de elektroniska beställningar som Torsby Trä planerar att 

börja använda. Delvis kan leverantörernas goda beredskap för elektronisk handel 

antas bero på krav från de stora kedjor och nätverk som verkar i byggfackhandeln.  

 

Urvalet av leverantörer görs centralt i Byggtrygg med medlemsföretagen som 

bollplank. Målsättningen i Byggtrygg är att köpa direkt av tillverkande led och 

begränsa antalet leverantörer. Byggtrygg försöker dock inte att avstyra medlems-

företagens inköp från icke-anslutna leverantörer och Torsby Trä handlar även med 

ett fåtal leverantörer som inte är anslutna till Byggtrygg.  

9.3.2 Den interorganisatoriska kontexten 

Torsby Träs kunder finns främst i den egna kommunen. Företaget marknadsför 

sig endast i den egna kommunen men har även kunder i grannkommunerna 

Sunne, Hagfors och Munkfors. Försäljningsandelen till privatpersoner har ökat på 

senare år, från 40 % av omsättningen till 50 %. På Torsby Trä uppfattas den 

nuvarande fördelningen mellan företag/organisationer respektive privatpersoner 

som bra. Inköps- och försäljningschefen menar att:  
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På en liten ort är man nästan tvungen att försöka ha alla kundgrupper 
för att kunna existera.  

Marknaden är något vikande eftersom kommunen har en negativ befolknings-

utveckling. Trots detta har Torsby Trä lyckats behålla och till och med öka sin 

omsättning eftersom försäljningen till grannkommunerna ökat.  

 

Bland företagskunderna finns byggföretag i olika storlekar. Ett fåtal av dessa 

handlar mer än övriga och ett företag har ramavtal med Torsby Trä. Beroendet av 

enskilda kunder uppfattas dock som lågt vilket också är en medveten strävan 

enligt företagets VD. Med kommunen har företaget inget ramavtal utan handeln 

sker enligt VD:n i form av ”vandrande tillställningar” vilket innebär att inköpen 

varierar. Inköps- och försäljningschefen har uppfattningen att Portalen Handels-

plats Wermlands stöd var viktigt för att Torsby kommuns beslut att införa 

elektroniska fakturor: ”för kommunens del […] måste det ju vara det som det hela 

sitter i, för [att] en del kunskap har kommit in […]”. 

 

Enligt inköps- och försäljningschefen tar de största kundföretagen emot elektro-

niska fakturor enbart från de leverantörer som de har mest affärer med. Kund-

företagens intresse av att ta emot elektroniska fakturor från övriga leverantörer 

upplevs av inköps- och försäljningschefen som litet. Hos Torsby Trä vill 

ledningen gärna införa e-faktura till fler kunder och inköps- och försäljningschefen 

har diskuterat detta med inköpare hos ett av de större byggföretagen. Detta 

företag mottar redan e-fakturor från andra leverantörer och antogs därför kunna 

vara intresserade av att ta emot e-fakturor även från Torsby Trä. Inköparen 

menade dock att kundföretaget i dagsläget inte ville utvidga användningen av e-

fakturor. Inköps- och försäljningschefen har uppfattningen att detta beror på att 

kundföretaget ännu inte till fullo har utvecklat användningen av elektroniska 

fakturor i de affärsrelationer som det redan införts i men även att de enskilda 

inköparnas intresse för, och kunskaper om, elektronisk fakturering är bristfälliga. 

Övriga kundföretag upplever såväl VD:n som inköps- och försäljningschefen har 

sämre förutsättningar för att börja ta emot elektroniska fakturor. Dessa har därför 

inte tillfrågats. Överlag upplevs kundernas beredskap för elektronisk handel som 

tämligen låg. Inköps- och försäljningschefen menar att: ”kunderna har väldigt lite 

efterfrågan på det [elektronisk handel] fortfarande”.  

 

Det fysiska utbytet av produkter mellan Torsby Trä och dess företagskunder är 

inte av den karaktären att det finns ”fasta kunder”. Företagskunderna, såväl bygg-

företagen som Torsby kommun, köper främst material till servicearbeten, dvs. 

reparationer och mindre byggnationer. Material till större nybyggnationer köper 
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företagen ofta från andra leverantörer. Vad företagen köper och hur mycket, 

varierar därför från månad till månad.  

 

De allra flesta av Torsby Träs inkommande beställningar från byggföretagen 

lämnas via telefon. Torsby Trä har fått förfrågan från ett av de stora byggföretagen 

om att få lämna beställningar via fax eller e-post. Detta ger dock inte Torsby Trä 

några nämnvärda fördelar eftersom data måste registreras om. Inköps- och 

försäljningschefen menar att byggföretagens medarbetare ofta ringer direkt från 

byggarbetsplatsen via mobiltelefon: ”i princip kan de stå på ett tak och tala om att 

så här stort är det och jag behöver material till det”. Enligt inköps- och 

försäljningschefen är det snickarna och inte verkmästarna som beställer. Snickarna 

har inte datorer med sig ute på arbetsplatserna och inköps- och försäljningschefen 

hos Torsby Trä misstänker också att många snickare inte är vana vid att använda 

datorer.  

 

Det kanske främsta hindret för elektroniska beställningar från kunderna utgörs 

dock av Torsby Träs omfattande artikelregister och produkternas egenskaper. 

Vissa produktgrupper har ett stort antal artiklar. Inköps- och försäljningschefen 

menar att det är svårt eller omöjligt för kunderna att känna till benämningen på 

alla artiklar eller att kunna identifiera dem i en elektronisk produktkatalog. För-

säljaren får därmed en viktig roll i beställningsprocessen. Inköps- och försäljnings-

chef menar: ”man kan sitt eget artikelsystem […] så då blir ju jag länken som får 

ihop det”.  

 

De personliga kontakterna med företagskunderna underhålls bland annat genom 

informationskvällar, utbildningar och gemensamma sociala aktiviteter. Ett mer 

vardagligt sätt att underhålla de sociala relationerna till kunderna består i att 

byggföretagens medarbetare ofta träffas över en kopp kaffe hos Torsby Trä varje 

morgon. VD:n menar att denna informella umgängesform ger fördelar även för 

relationen mellan byggföretagen: ”det blir inte så spänt”.  

 

Relationen till Torsby kommun som initierade adoptionen av elektroniska 

kundfakturor upplevs som god. Kommunen har emellertid minskat sina inköp hos 

Torsby Trä under senare år. Enligt inköps- och försäljningschefen kan en 

förklaring till detta vara att kommunens ekonomi försämrats. Han har även upp-

fattningen att kommunen outsourcar en större andel av servicearbetet till bygg-

företagen än vad som tidigare varit fallet vilket medför att inköpen istället har 

flyttats över till dessa. Inköps- och försäljningschefen menar dock att: ”man 
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känner ändå att kommunen har mindre inköp på byggmaterial idag än vad de har 

haft tidigare”.  

9.3.3 Den inre kontexten 

Även Torsby Trä hör till mikroföretagen med sina 6 helårsanställda. Förutom 

VD:n och inköps- och försäljningschefen berörs i första hand ytterligare en 

medarbetare av adoptionen av elektronisk handel i samband med faktura-

hanteringen. Torsby Träs medarbetare har sedan flera år tillbaka använt IT i det 

administrativa arbetet och de finansiella resurserna för investeringar i informa-

tionsteknik uppfattas som tillräckliga. IT-infrastrukturen består av en server och 

ett antal persondatorer sammankopplade i ett internt nätverk. Företaget har ett 

affärssystem, Bygg GT, som utvecklats för byggvarubranschen och ett separat 

ekonomisystem. Ekonomisystemet saknar som tidigare har diskuterats funktioner 

för att hantera elektroniska fakturor. 

 

Via Byggtrygg har Torsby Trä sedan år 2004 en webbplats. Webbplatsen, som 

drivs och administreras av Byggtrygg, har samma struktur för alla medlemsföretag. 

På webbplatsen finns allmän information om företaget samt information om 

Byggtryggs kundkort. Webbplatsen innehåller även reklam och länkar till före-

tagets leverantörer. Främst används dock webbplatsen till att ge tips, råd och in-

spiration kring byggnation. För förvaltningen av företagets övriga IT-system 

anlitar Torsby Trä ett lokalt företag. Företagets VD menar att informationsteknik 

numera är en nödvändig förutsättning för verksamheten: 

IT är hur viktigt som helst. Allt det här med data, det klarar vi oss inte 
utan. Det är det här som gäller. 

Det finns även en gemensam IT-struktur i Byggtrygg med ett extranet som 

innehåller information för medlemsföretagen. Via Byggtryggs avtal med företaget 

PRI Handel och dess VAN-tjänst PRI Web har företagen också tillgång till EDI-

funktionalitet. PRI Handel utvecklar och inför lösningar för elektronisk handel 

hos detaljhandlare på den skandinaviska byggmarknaden (PRI Handel, 2005). I det 

koncept som kunderna erbjuds att köpa från PRI Handel ingår artikelhantering, 

genomfakturering och ”komplett elektronisk handel” (ibid.). Artikelhanteringen 

innebär att en organisations artikelregister administreras av PRI Handel. Torsby 

Trä och de andra medlemsföretagen meddelas om förändringar i artikelregistret 

och laddar sedan ned dessa från webben. 

 

Tjänsten genomfakturering innebär att leverantörerna skickar sina fakturor till 

Byggtrygg som samlar ihop fakturor från flera leverantörer. Därefter skapas en 

samlingsfaktura för respektive medlemsföretag som företaget laddar ner i önskat 
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format (EDI eller vanlig textfil) från PRI Handels webbtjänst PRI Web. Sedan år 

2002 tar Torsby Trä emot elektroniska fakturor från sina leverantörer. Cirka 90 % 

av företagets leverantörsfakturor är elektroniska. Initiativet till elektroniska 

leverantörsfakturor togs av Byggtrygg och beslutet fattades närmast på 

nätverksnivån. Inköps- och försäljningschefen beskriver att: ”vi tog ett gemensamt 

beslut på ett möte på Byggtrygg att EDI – elektroniska fakturor – skulle vi ha i 

gruppen för att kunna stärka oss tillsammans”. Förutom artikelhantering och 

genomfakturering tillhandahåller PRI Handel även stöd för annan EDI-

kommunikation. Med PRI Handels programvara finns möjlighet att skapa/ta emot 

prislistor, order, orderbekräftelse, leveransavisering, faktura samt kontroll-

meddelande.  

 

Innan adoptionen av elektroniska kundfakturor har Torsby Trä enbart använt 

möjligheten att ta emot elektroniska prislistor och elektroniska leverantörs-

fakturor. De elektroniska leverantörsfakturorna tas dock emot som en vanlig fil 

eftersom företagets ekonomisystem inte klarar av att hantera EDI-meddelanden. 

Enligt inköps- och försäljningschefen planeras även ett införande av elektroniska 

beställningar till leverantörerna inom den närmaste tiden. Det som bromsar är 

bristen på tid. Företagets inköps- och försäljningschef menar att: 

Vi är ett litet företag – och just det här med databiten har legat på mig 
och jag har ju försäljningsbiten också. Man hinner inte med allt men 
det ligger ganska högt prioriterat.  

Adoptionen av elektroniska beställningar betraktas som angelägen eftersom 

leverantörerna ger rabatter vid EDI-beställningar. Torsby Trä kan därmed sänka 

sina kostnader. Genom avtalet med PRI Handel ingår enligt inköps- och 

försäljningschefen redan möjligheten att beställa elektroniskt:  

Så alltihop är färdigt, i stort sett, i våra datorer men tiden har gjort att 
vi inte hunnit att sätta igång systemet än […]Det är ju så här på ett 
litet företag, vi har så många järn i elden som vi måste ha före fastän 
att det egentligen är viktigt för det är en hel del pengar i det faktiskt.  

Hos Torsby Trä fattas de viktiga besluten gemensamt av VD:n och inköps- och 

försäljningschefen. Enligt VD:n är båda positivt inställda till IT men det är främst 

inköps- och försäljningschefen som är insatt i frågor som gäller IT: 

Mikael är väldigt duktig på data och jag tycker att det är väldigt bra 
och jag tycker om det, men jag har inte den kunskapen som han har om 
det. 

Det är därmed i första hand inköps- och försäljningschefen som ansvarar för 

frågor som gäller företagets IT-användning. Enligt inköps- och försäljningschef 

har han ingen utbildning i IT-frågor eller några djupare kunskaper i IT men väl ett 
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intresse av frågan. För mer avancerade IT-frågor har företaget stöd från Bygg-

trygg.  

 

Företaget har ingen nedskriven IT-strategi men väl en nedskriven affärsidé. VD:n 

kommenterar detta med att: “Vi är ju ISO-certifierade så det måste vi ha”. 

Företagets affärsidé består i att ha ett heltäckande sortiment av byggprodukter i 

kombination med egen träförädling för i huvudsak den värmländska bygg-

marknaden. Affärsidén betonar även medlemskapet i Byggtrygg och möjligheterna 

att via denna samverkan pressa inköpspriserna.  

 

En strategi för att möta den vikande marknaden består i att öka produktutbudet. 

Företaget har redan idag ett stort sortiment och detta förväntas öka ytterligare. 

Inköps- och försäljningschefen menar att Torsby Trä försöker vara heltäckande 

för kundens behov ”så att han får med sig så mycket som möjligt”. För att klara av 

att utöka sortimentet och skapa större utställningsytor planerar företaget vid mina 

intervjuer våren år 2005 en tillbyggnad av lokalerna.  

 

9.4 Process 

I detta avsnitt beskrivs den process som föregick beslutet att adoptera elektroniska 

kundfakturor. 

9.4.1 Identifikationsfasen 

Inköps- och försäljningschefen beskriver hur adoptionen av elektroniska fakturor 

till kund initierades av att företrädare för Torsby kommun kontaktade företaget 

och frågade om Torsby Trä “ville vara med i en grupp och diskutera det här, ett 

projekt de körde [hos] kommunen”. Projektet det gällde var Portalen Handelplats 

Wermlands pilotprojekt e-faktura. Torsby kommun och fyra av dess leverantörer 

valdes ut till pilotprojektet, däribland Torsby Trä. Redan ett år tidigare hade 

kommunen uttryckt missnöje över det stora antalet fakturor. Torsby Träs inköps- 

och försäljningschef föreslog i samband med detta att parterna skulle börja 

använda elektroniska fakturor. På grund av kommunens rutiner för fakturahanter-

ingen skulle detta dock inte minska antalet fakturor. Förslaget om elektroniska 

fakturor rann därför ut i sanden. Inköps- och försäljningschefen menar att ”det 

här stod still ett år och mer innan det kom igång”. När kommunen återkom med 

sin förfrågan i samband med Portalen Handelsplats Wermlands pilotprojektet var 

ledningen hos Torsby Trä positiv till initiativet. Inköps- och försäljningschefen 

menar:  
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Vi kände att det är väldigt intressant att vara med […] eftersom det 
ligger i tiden […] det känns bra att sätta sig in i det och få lite 
kunskap. 

Projektet betraktades därmed som ett tillfälle att vid en tidig tidpunkt inhämta 

kunskaper. Tidpunkten var även den rätta enligt inköps- och försäljningschefen: 

”man måste ju någon gång starta det hela och vi kände oss mogna för att göra 

det”. Enligt inköps- och försäljningschefen skulle han ha reagerat likadant om 

initiativet kommit från någon av de andra kunderna:  

Samtidigt så var det ju bra att det var kommunen för då fanns det ju 
lite resurser till det […] att man mer kände att det här kommer att bli 
någonting. Men även om det hade varit en annan kund som hade känt 
att det är betydelse i det här så hade vi hoppat på det eftersom vi har 
intresse av det.  

9.4.2 Utvecklingsfasen 

Vid Torsby Träs adoption av elektroniska fakturor till kund ingick företaget i 

Portalen Handelsplats Wermlands pilotprojekt för elektroniska fakturor. Torsby 

kommun skötte de inledande kontakterna men projektet drevs i stor utsträckning 

av Portalen Handelplats Wermlands medarbetare och särskilt den operative 

projektledaren. Inledningsvis hölls möten med pilotföretagen där projektet och 

dess innehåll presenterades och respektive företags möjligheter att skicka elektro-

niska fakturor diskuterades. Till stor del var dock den övergripande designen av 

det elektroniska utbytet mellan parterna redan utformad av Portalen Handelsplats 

Wermland. I Torsby Träs interna verksamhet skedde ingen utveckling på 

affärsnivå eller verksamhetsnivå, förutom att fakturorna skickades elektroniskt 

istället för via vanlig post. 

 

På systemnivån förekom heller ingen utveckling. Företaget kompletterade sin 

lösning för EDI-kommunikation i inköpsfunktionen genom att köpa in en 

standardmodul för EDI-kommunikation i försäljningsfunktionen. Enligt inköps- 

och försäljningschefen förekom inget sökande efter programvara utan PRI 

Handels programvara valdes utan att andra alternativ beaktades eftersom avtal om 

elektronisk handel redan fanns med PRI Handel: ”det blev väl egentligen att vi 

kontaktade PRI Handel”. Inköps- och försäljningschefen menar att även själva 

införandet var enkelt:  

För Torsby Träs bit att få igång det så att det går ut via PRI Handel, 
det har varit väldigt enkla handgrepp för [i] vårt affärssystem är [det] 
enkelt att fixa det, det är bara ett ja eller nej egentligen för att skapa 
den här textfilen och sen var det egentligen bara att ta kontakt med PRI 
Handel och hjälpa oss så att vi fick en ikon på skrivbordet. 
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Under testperioden som började i oktober år 2004 anslöt Torsby Trä endast en 

leveransadress hos kommunen. Under våren år 2005 utökades detta med ytter-

ligare en leveransadress. Portalen Handelsplats Wermlands medverkan och avtalet 

med PRI Handel innebar att problematiken kring införandet av den tekniska 

lösningen överlämnades till pilotprojektets operative projektledare och PRI Han-

dels medarbetare. Denna problematik var inte oväsentlig. Företagets interna 

fakturaformat måste kartläggas och konverteras till det format som kommunen 

krävde. Detta innebar att ett s.k. inhouseformat, eller en skräddarsydd lösning för 

konverteringen, skapades av pilotprojektets operativa medarbetare.  

9.4.3 Selektionsfasen 

VD:n beskriver en i högsta grad okomplicerad beslutsprocess:  

Han [inköps- och försäljningschefen] kom och frågade – Ska vi vara 
med? Ja eller nej, svarade man […] Vi har nog ganska lika syn på 
mycket, så. 

Bröderna menar att de oftast är ense om olika beslut och enligt inköps- och 

försäljningschefen är de ”snabba mellan tanke och handling”. VD:n anser att 

inköps- och försäljningschefen är den som är mest insatt i IT-frågor och att han 

litar på dennes omdöme. VD:n menar att: 

Det finns ingen broms i det här företaget när det gäller den biten [IT]. 
Utan är det något vi anser är bra för Torsby Trä då är vi med på det. 

Inga utvärderingar genomfördes under adoptionsprocessen, heller inga egentliga 

förhandlingar. Inköps- och försäljningschefen menar att ”det var bara ett ja 

direkt”. Det faktum att inga ekonomiska beräkningar gjordes beror enligt inköps- 

och försäljningschefen på att den största delen av den ekonomiska kostnaden 

uppstod redan när avtalet med Byggtrygg slöts i samband med adoptionen av 

elektronisk fakturering med leverantörerna: ”sen är det mindre pengar vi pratat på, 

det här med kommunen”. Inköps- och försäljningschefen menar att:  

Om det hade varit en större kostnad hade vi diskuterat mer med 
kommunen om vad det innebär på sikt – helt klart – för att se vad 
investeringen har i framtiden att ge tillbaka. Den biten hade vi gått in 
mer på i det läget men i och med att så mycket fanns i ordning var det 
bara intressant att de frågade oss […] Ekonomin måste alltid vara 
med, den kan man inte åsidosätta men eftersom så pass mycket redan 
var taget i det, bestämt och beslutat fanns det inte så mycket annat än 
att vara tacksam att vi fick vara med. 

På den övergripande nivån innebar beslutet att företaget tog ställning till den 

färdiga lösning som kommunen och Portalen Handelsplats Wermland pre-

senterade. En viktig förklaring till att beslutet uppfattades som så pass enkelt att 
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fatta var enligt inköps- och försäljningschefen innovationens förväntade positiva 

effekter på den långsiktiga relationen med Torsby kommun:  

När man får […] en förfrågan som man känner kan påverka relationen 
framöver då är det mycket, mycket lättare att ta det än om man känner 
att det bara är en kostnad man får. […] på sikt, om de handlar utav oss 
så känner man att man har stärkt någonting och dom känner att vi är 
villiga att vara med och satsa på någonting som underlättar för dom. 
Och det är ju alltid så i en relation att det är att ge och ta lite grann. 
Och blir det en fördel för en kund så är det mycket, mycket lättare att 
säga ett ja. 

Innovationens uppfattade förmåga att öka kundservicen var därmed ett viktigt 

utvärderingskriterium men inköps- och försäljningschefen menar att företaget 

även hade ett eget intresse av ”att få igång det här och känna att vi kan det”. 

Inköps- och försäljningschefen menar också att det faktum att företaget redan in-

fört elektroniska fakturor med sina leverantörer underlättade beslutet:  

Det blev ju mycket, mycket lättare att säga ja på det eftersom […] dels 
hade vi gjort en viss del av investeringar i det och nu kände vi att vi 
kunde utnyttja det mer också. 

Möjligheten att bättre utnyttja redan gjorda investeringar och på så sätt nå 

skalfördelar fanns därmed med i den implicita utvärdering som gjordes. Det 

etablerade samarbetet med PRI Handel, stödet från Portalen Handelsplats Werm-

lands operative projektledare tillsammans med endast smärre förändringar i före-

tagets informationssystem innebar också att komplexiteten var låg. Inköps- och 

försäljningschef menar:  

För Torsby Träs del och mig som har jobbat emot det här var det bara 
enkla, enkla medel att få det gjort eftersom alltihop fanns installerat.  

 

9.5 Sammanfattning av kapitlet 

Sammanfattningsvis har adoptionen av elektroniska kundfakturor inneburit 

mycket små förändringar på alla nivåer hos Torsby Trä. Till de förändringar som 

kan urskiljas hör att företaget skickar elektroniska fakturor till ett fåtal adresser hos 

kommunen istället för att som tidigare skriva ut en pappersfaktura till dessa. 

Vidare har smärre nyanskaffningar i mjukvaror genomförts.  

 

De kontextuella förhållanden som kännetecknar Torsby Trä utgörs bland annat av 

företagets medlemskap i branschnätverket Byggtrygg. I och med detta medlem-

skap påverkas företagets användning av IT och elektronisk handel av de 

gemensamma beslut som fattas i nätverket. Till dessa hör att nätverkets med-
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lemmar har avtal med IT-systemleverantören PRI Handel om frågor som gäller 

elektronisk handel. 

 

I den yttre kontexten fanns vid tidpunkten för adoptionen Portalen Handelplats 

Wermland och det pilotprojekt som de drev. I pilotprojektet ingick Torsby 

kommun. Torsby Trä hade sedan en lång tid tillbaka en affärsrelation med Torsby 

kommun men relationen uppfattades ha försvagats på senare år eftersom 

kommunens inköp minskat.  

 

Elektronisk fakturering var ingen nyhet hos Torsby Trä eftersom företaget sedan 

ca 2 år före adoptionen av elektroniska kundfakturor mottagit elektroniska 

fakturor från sina leverantörer. En stor del av den nödvändiga informations-

tekniken och avtal med IT-systemleverantören PRI Handel fanns därför redan. 

Företagets ledning och medarbetare hade därmed också erfarenheter av en lik-

nande innovation. 

 

Det stimuli som initierade adoptionsprocessen utgjordes av Torsby kommuns 

förfrågan om att delta i det nämnda pilotprojektet för elektroniska fakturor. 

Initiativet uppfattades hos Torsby Trä som en möjlighet att få nya kunskaper och 

bättre utnyttja de investeringar som gjorts vid införandet av elektroniska leveran-

törsfakturor. Beslutet att delta i pilotprojektet fattades snabbt och okomplicerat på 

grundval av de bedömningar som inköps- och försäljningschefen och VD:n 

gjorde. Utvecklingen av den tekniska lösningen sköttes sedan till stora delar av 

Portalen Handelsplats Wermlands operative projektledare och Torsby Träs IT-

systemleverantör för elektronisk handel, PRI Handel. För Torsby Träs del bestod 

utvecklingen av att anskaffa en ny mjukvarumodul. Denna köptes in från PRI 

Handel utan att några andra lösningar utvärderades.  

 

I kapitel 11 analyseras hur de olika förändringsdimensionerna har samspelat under 

adoptionsprocessen för elektroniska kundfakturor. Vidare används empirin från 

Torsby Trä för att bedöma och belysa de möjliggjorda adoptionssituationerna. 
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10 Fallstudie Nolato Sunne 

I detta kapitel beskrivs det tredje fallföretaget, Nolato Sunne. Företaget har valts ut för att 

illustrera de framtvingade adoptionssituationerna eftersom de vid flera tillfällen utsatts för 

påtryckningar från sina kundföretag att adoptera elektronisk handel. Intervjuer med företagets 

representanter har genomförts dels i samband med min C-uppsats år 1999, dels i samband med 

doktorstudien år 2005. Efter en kort presentation av företaget behandlas innehåll, kontext och 

process vid företagets adoption av EDI, självfakturering och elektroniska marknadsplatser 

inklusive elektroniska auktioner.  

 

10.1 Presentation av företaget 

Nolato Sunne i Värmland, startades år 1966 under namnet Sunne Gummifabrik. 

Under årens lopp har företaget bytt såväl namn som ägare ett flertal gånger. Sedan 

1988 ingår företaget som ett fristående dotterbolag i Nolatokoncernen. Gemen-

samt för Nolatokoncernens bolag är att de utvecklar och tillverkar polymera 

komponenter och produktsystem för bland annat konsumentelektronik, medicin-

teknik, telekom- och fordonsindustrin. Nolato Sunne som leds av VD:n Ulf 

Hilding hade i april år 2005 132 anställda, varav ca 25 tjänstemän. Företaget tillhör 

därmed de medelstora företagen och är betydligt större än studiens två andra 

fallföretag. Nolato Sunne är legotillverkare av avancerade gummikomponenter till 

bränslesystem, ljud- och vibrationsdämpande chassikomponenter samt precisions-

detaljer med höga tekniska krav. Inom branschen benämns verksamheten som 

allmän formgodstillverkning. Företaget är organiserat i sju ansvarsområden: 

marknad och försäljning, inköp och logistik, produktion, teknik, kvalitet, 

materialteknik samt ekonomi och IT. Produktionen, som under de senaste 10-15 

åren i stor utsträckning automatiserats, sker i form av treskift i fyra produktions-

grupper. Omsättningen uppgick år 2004 till ca 150 miljoner kronor.  

 

Fordonsindustrin står idag för 72 % av företagets omsättning, andra tillverknings-

industrier för resten. Bland företagets kunder inom fordonsindustrin finns 

fordonstillverkare, s.k. OEM (”Original Equipment Manufacturers”) som Volvo 

Personvagnar, Volvo Lastvagnar och Scania men också i allt högre utsträckning 

underleverantörer till fordonstillverkarna. 

 

Nolato Sunnes användning av elektronisk handel inleddes 1987/1988 genom att 

företaget införde elektronisk godsmärkning i samarbete med Volvo. Detta var det 

första steget i en omfattande uppbyggnad av EDI-transaktioner vilken pågick 

under de närmast påföljande åren. Sedan några år tillbaka använder Nolato Sunne 
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även kundernas inköpsorienterade marknadsplatser för att hämta och lämna 

information samt delta i elektroniska auktioner. I kapitlet studeras adoptionen av 

tre olika tillämpningar för elektronisk handel: traditionell EDI, självfakturering 

samt elektroniska marknadsplatser inklusive elektroniska auktioner. Först disku-

teras innehållet i respektive innovation. 

 

Förutom VD:n Ulf Hilding har även chefen för inköp och logistik, Bengt 

Ivarsson, samt företagets marknads- och försäljningschef, Jan Bäckström, inter-

vjuats år 2005. Bengt Ivarsson intervjuades också år 1999 i sin roll som inköps- 

och logistikchef tillsammans med företagets dåvarande administrative chef Håkan 

Lundkvist. 

 

10.2 Innehåll 

I detta avsnitt beskrivs de förändringar som de ovan nämnda tre tillämpningarna 

av elektronisk handel har medverkat till. Först behandlas förändringar på affärs-

nivån. 

10.2.1 Förändringar på affärsnivån 

Adoptionen av EDI 

Inledningsvis innebar adoptionen av EDI inga förändringar på den strategiska 

nivån. Företaget införde de flöden som kunderna önskade men fick inga egna för-

delar eftersom EDI-systemet inte var integrerat med företagets affärssystem. Den 

administrative chefen menade vid min intervju år 1999:  

Vi tillfredsställde kunden. Han fick skicka sitt EDI-meddelande men 
själva kunde vi inte integrera med vårt system.  

Respondenterna menade år 1999 att den viktigaste fördelen som adoptionen av 

EDI medförde var att företaget ökade sin konkurrenskraft på marknaden och 

kunde behålla kunden. Företagets chef för inköp och logistik menade år 1999 att 

enbart 10 % av de företag som levererade till Volvo år 1988 fortfarande fanns kvar 

som leverantörer år 1999 och till dessa hörde alltså Nolato Sunne. VD:n menar att 

EDI-systemet var en förutsättning för att överleva:  

Jag vill påstå att utan det här systemet hade det inte funnits något 
Nolato Sunne kvar i Sunne. 

Vid intervjun år 2005 menar emellertid chefen för inköp och logistik att 

konkurrensfördelarna på längre sikt varit små eftersom användningen av EDI är 

en förutsättning för att leverera till fordonsindustrin. En annan fördel från 

adoptionen av EDI är att företaget fick betydligt bättre möjligheter att långsiktigt 
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planera sin verksamhet eftersom kundernas leveransplaner innehöll prognoser för 

deras inköp det närmaste året. Detta gav företaget bättre möjlighet att styra sin 

produktion och lagerhållning. 

  

Vid tiden för adoptionen av EDI, åren 1987/1988, användes IT i mycket 

begränsad omfattning. Vid min intervju år 1999 menade den administrative chefen 

att: ”Idag har IT med naturlighet lyfts upp på ett helt annat sätt, det är nu en viktig 

del i företagets infrastruktur”. Numera finns användningen av EDI inskriven i 

företagets affärsstrategi. Även chefen för marknad och försäljning betonar att 

användningen av EDI idag är en nödvändig del av infrastrukturen och en själv-

klarhet i företag som handlar mot fordonsindustrin: 

EDI är någonting som bara finns. Det är hantering av kunders behov 
… och styrning av vår produktion […] utan det så – bry dig inte! 

Sedan några år tillbaka har Nolato Sunne medvetet valt att fokusera på fordons-

industrin och minska antalet kunder. Detta har inneburit att kunder inom andra 

branscher valts bort. Enligt VD:n är fordonsindustrins olika standarder för, och 

krav på, EDI-kommunikation för konstruktion (CAD-system) och annan affärs-

kommunikation en viktig anledning till att företaget tvingas att fokusera på ett 

fåtal kunder: 

[…] en lustig sidoeffekt av det här är att om du har de här villkoren att 
du måste ha samma CAD-system som din kund och [...] samma dialekt 
på EDI-sidan […] så måste man anpassa sig till det. Och det betyder 
att man kan inte ha en stor, bred massa av kunder. Man måste 
koncentrera sig på några få därför att hålla de här olika standarderna, 
både IT och kvalitetssystem, igång kräver så mycket att effekten blir för 
ett mindre företag att du kan inte ha flera kunder [än som redan finns], 
det går inte. Då får du ha en kvalitetsavdelning som blir för stor, en IT-
avdelning som blir för stor och det betalar inte kunden för. Strategin 
blir automatiskt, lustigt nog med hjälp av de här resurserna, att du 
måste koncentrera dig på ett fåtal kunder för att kunna hänga med i 
allt dom vill att du ska göra. 

 

Adoptionen av självfakturering  

Självfakturering adopterades första gången år 1998 i samband med en hastigt på-

kommen affär med GM (General Motors). Därefter dröjde det till år 2002 innan 

nästa förfrågan kom, denna gång från Volvo. Självfakturering innebär att kunden 

inte som tidigare betalar för det leverantören anser sig ha skickat, utan för det 

gods som kunden anser sig ha mottagit. Av VD:n uppfattas självfakturering därför 

främst som ett sätt att öka kundens makt. Förutom att det numera är upp till 

leverantören att bevisa sin sak vid tvister om avvikelser nämner VD:n även att 
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kunderna ibland utformat systemen så att leveranser under en viss summa inte 

betalas: ”den ene har riggat det [systemet] så att han alltid har rätt”. Systemens 

utformning leder enligt VD:n till att Nolato Sunne ”skriver bort mycket pengar”. 

Chefen för inköp och logistik menar dock att överensstämmelsen mellan kunder-

nas avräkningsnotor och Nolato Sunnes leveranser för det mesta är god även om 

problemen var större inledningsvis.  

 

VD:n menar att självfakturering tänjer på de organisatoriska gränserna: ”du har två 

juridiska personer men dom fakturerar inte varandra, utan dom överför pengar till 

varandra efter något förenklat system”. Han påtalar det faktum att de juridiska 

konsekvenserna vid exempelvis en konkurs ännu inte har prövats. Nolato Sunne 

upplever inte att självfakturering resulterat i några egna fördelar, dock kan VD:n se 

fördelar för värdekedjan som helhet:  

Det är kundmakt givetvis men det är också ytterligare stärkande av den 
här virtuella fabriken, […] det [kund-leverantör] vävs ihop mer och 
mer.  

 

Adoptionen av elektroniska marknadsplatser och elektroniska auktioner  

De senaste åren har Nolato Sunne även idkat elektronisk handel på Internet via 

elektroniska marknadsplatser. Det finns ett flertal inköpsorienterade marknads-

platser inom fordonsindustrin. Vissa, som Covisint innebär ett samarbete mellan 

flera OEM medan andra, som VW Group Supply har skapats för enskilda biltill-

verkare. Via dessa och andra inköpsorienterade marknadsplatser hålls ibland 

elektroniska auktioner för kundernas inköpsbehov. 

 

Chefen för marknad och försäljning menar att de elektroniska marknadsplatserna 

teoretiskt sett är fördelaktiga för Nolato Sunne eftersom betydelsen av den 

geografiska placeringen minskar. Genom att delta i offertförfrågningar och auk-

tioner på Internet har Nolato Sunne också upptäckt nya potentiella kunder och 

tagit ett första steg mot nya kundrelationer. Samtidigt som företagets marknad 

potentiellt sett blir större med elektroniska marknadsplatser ökar också kon-

kurrensen om de tidigare kunderna. Marknads- och försäljningschefen menar att 

elektronisk handel via Internet: ”[…] tvingar oss till en enorm konkurrens, det 

tvingar oss att utveckla företaget och arbetssätt, tekniker så vi kan vara kon-

kurrenskraftiga”. Nolato Sunne har deltagit i några elektroniska auktioner men har 

ännu inte slutit några avtal på detta sätt. Chefen för marknad och försäljning 

menar dock att: ”vi har tagit ett och annat kliv närmare”. Han upplever dock inte 

att kundföretagen använder elektroniska auktioner som enda beslutsunderlag: 
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Vi har varit med på en del sådana där auctions där vi har varit tuffa – 
nu kör vi sydeuropeiskt! För vi vet i alla fall att man kommer inte, när 
det här är färdigt att, så väljer man ut oss – du var bäst och så kommer 
det inköpsorder hit rakt av. Det händer inte. Man har det som en första 
gallring. 

Efter denna första gallring går kundföretagen enligt chefen för marknad och 

försäljning vidare genom att kontrollera de utvalda leverantörernas informations-

system och kvalitetssystem samt bedömer hur pålitlig leverantören är. VD:n 

beskriver att han upplever att resultatet av denna kontroll ofta innebär att: ”kvar 

fick man [kundföretaget] ju ett gäng som man redan kände, som man redan 

umgicks med”. Såväl chefen för marknad och försäljning som företagets VD har 

därmed uppfattningen att resultatet av elektroniska auktioner fortfarande ofta blir 

att kundföretaget sluter avtal med någon av sina tidigare leverantörer men att 

auktionerna används för att pressa priserna. Chefen för marknad och försäljning 

menar att: 

Skillnaden i förarbetet är väl egentligen att i och med att man vet att 
det blir en auktion så tittar man ju lite mer på – vilken nivå har vi på 
produktkalkylen idag ekonomiskt sett? Och sen känner man väl av lite 
mer var går gränsen, lite mer tydligt. Det är klart att bara genom det 
här förfarandet, eftersom alla gör på samma sätt, driver man ju det här 
[priset] neråt. Och sen, beslutet som tas på slutet, det kan ju bli ett steg 
till, någon procent ytterligare. 

Hos Nolato Sunne har man intrycket av att elektroniska auktioner används alltmer 

sällan och att det traditionella sättet att göra affärer åter dominerar upphandlingen 

av de flesta komponenter. Chefen för marknad och försäljning berättar bland 

annat att Nolato Sunne år 1999 var nära att ta hem en stor affär på karossplugg 

med en fordonstillverkare men miste affären på grund av att kundens inköpare 

pressades att hitta ett lämpligt fall för en auktion på Internet. Två år senare tog 

Nolato Sunne hem samma affär på traditionellt manér: ”för då blåste den där on-

line-billing-event-stormen över” som chefen för marknad och försäljning uttrycker 

det.  

 

Chefen för marknad och försäljning anser att: ”E-handel gick till utopi innan det 

gick tillbaka lite till ett läge som var hanterbart”. Företagets VD går steget längre 

och menar att elektroniska auktioner håller på att dö ut:  

[…] det är inte populärt längre. Det här var populärt för 2-3 år sen. 
Då var det som hetast. Nu är det ingen som sysslar med sånt längre. 

En svårighet med de elektroniska auktionerna har varit att kunna specificera vad 

upphandlingen gäller. Den ökade outsourcingen inom fordonsindustrin har haft 



 262 

till effekt att underleverantörer som Nolato Sunne numera har en betydligt större 

andel av konstruktion och design i sina produkter. VD:n menar: 

”[…] vad man egentligen säljer är inte bara en produkt utan det är en 
tjänst också. På vilket sätt ska man handla upp den? […] Det är en 
väldigt komplex, och egentligen ganska odefinierad produkt.”.  

Det stora konstruktionsinnehållet i produkterna leder enligt chefen för marknad 

och försäljning till att leverantörernas offerter innehåller lösningar som inte är 

jämförbara. Outsourcing motverkar på så sätt användningen av elektronisk upp-

handling i bilindustrin. 

10.2.2 Förändringar på verksamhetsnivån 

Adoptionen av EDI 

Den första innovation som infördes vid adoptionen av EDI var elektronisk 

godsmärkning. Chefen för inköp och logistik menade vid min intervju år 1999 att 

det tog flera år att genomföra detta. Elektronisk godsmärkning innebär att godset 

märks med en streckkod, en s.k. elektronisk godsflagga som innehåller informa-

tion om mottagare, artiklar, antal etc. Godsmärkningen möjliggör att såväl kunden 

som leverantören och transportföretaget kan identifiera godset och spåra det 

genom distributionskedjan. Godsmärkta kollin är kopplade till en elektronisk följe-

sedel och kan via denna hänföras till en specifik beställning. För kunden under-

lättar elektronisk märkning av godset mottagning och lagerhantering genom att 

informationen på godsflaggan enkelt kan jämföras med den elektroniska följe-

sedeln.  

 

Efter att elektronisk godsmärkning införts följde elektroniska leveransplaner samt 

därefter elektroniska avrop och elektronisk leveransavisering. Elektroniska 

leveransplaner innebär att kundföretaget skickar en långtidsprognos över sina 

planerade inköp medan avropet gäller de leveranser kundföretaget vill ha vid 

enskilda tillfällen. Vid elektronisk leveransavisering skickar Nolato Sunne en be-

kräftelse till kunden om att en leverans är på väg och vad denna innehåller. 

Företaget skickar även elektroniska fakturor till kunderna. Mellan adoptionen av 

den elektroniska godsmärkningen till adoptionen av elektroniska fakturor förflöt 

ca 3-5 år. En kort tid efter att EDI infördes med Volvo följde även andra företag 

som Saab, Scania och Electrolux. Några år senare började företaget även att utbyta 

CAD-ritningar med några av sina kunder. 

 

I Figur 10.1 sammanfattas Nolato Sunnes nuvarande EDI-kommunikation. 

Nolato Sunne tar emot leveransplaner och avrop från sina kunder medan de själva 

skickar elektroniska följesedlar och EDI-fakturor. Parterna kan även utbyta CAD-
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ritningar. Figuren visar samtliga in- och utflöden som tillämpas. Vilka av dessa 

EDI-flöden som används i en specifik affärsrelation varierar beroende på kundens 

önskemål. Orderprocessen för de kunder som använder EDI inleds med att 

Nolato Sunne en gång i veckan får en elektronisk leveransplan från respektive 

kund. Leveransplanerna innehåller en prognos över kundens behov under den 

närmaste veckan men även av behovet på längre sikt. Inom fordonsindustrin 

arbetar företagen efter det s.k. ’just-in-time-konceptet’ vilket innebär att leveranser 

av produktionsmaterial helst ska anlända strax innan det används i produktionen 

så att lagerhållning minimeras. Detta innebär att Nolato Sunne mottar ett 

elektroniskt avrop ca 2-3 dagar före kunden önskar leverans. I samband med 

leveransen skickar Nolato Sunne en elektronisk leveransavisering (följesedel). Till 

vissa kunder skickas även en elektronisk faktura. Sedan några år tillbaka har den 

elektroniska fakturan i stor utsträckning ersatts av självfakturering inom 

fordonsindustrin. Hos Nolato Sunne tas denna information emellertid inte emot i 

EDI-systemet utan via e-post. EDI-systemet används även till att skicka CAD-

ritningar mellan parterna. EDI används numera för mellan 60-75 % av Nolato 

Sunnes omsättning. För resterande affärsvolymer, vilket i praktiken innebär 

kunder utanför fordonsindustrin, faxar eller e-postar kunderna sina leveransplaner. 

Även dessa kunder lämnar en långtidsprognos, en s.k. blockorder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10.1. Nolato Sunnes EDI-kommunikation. 

 

Enligt chefen för inköp och logistik innebar adoptionen av EDI att 

kunskapskraven vad gäller IT höjdes i företaget. Innan adoptionen var de flesta av 

företagets medarbetare ovana vid datorer och IT-kunskaperna små. Medarbetarna 

var tvungna att lära sig att använda datorer och byta invanda manuella rutiner mot 

att arbeta med den nya programvaran. Omställningen blev stor. Den admini-

strativa chefen kommenterade detta år 1999 på följande vis: ”Utvecklingen sker 

nog stegvis, man måste hoppa ibland också.” Införandet av EDI ledde till att 

företaget tvingades att bygga upp sin kompetens inom området. Företaget har valt 
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att skilja ut EDI-kommunikationen från övriga IT-frågor vilket innebär att EDI-

frågor hanteras av inköps- och logistikavdelningen och inte av ekonomi och IT-

avdelningen. VD:n menar att detta: ”[…] är ett tecken på att det här är så pass 

viktigt i företaget att det har blivit ett speciellt kompetensområde.”  

 

Att förändra verksamhetsprocesserna var en tidskrävande uppgift. Chefen för 

inköp och logistik menade vid intervjun år 1999 att tog flera år enbart att införa 

godsmärkning. Förändringarna har med tiden blivit tämligen omfattande. Redan 

adoptionen av godsmärkningen innebar en viss förändring i lagerpersonalens 

arbetsuppgifter. Istället för att manuellt skriva ut godsflaggor skapades dessa 

automatiskt. Förändringarna i verksamhetsprocesserna var dock inte särskilt stora 

förrän de elektroniska leveransplanerna infördes som nästa steg i den elektroniska 

kommunikationen. De första 1-2 åren skrevs leveransplanerna som tidigare ut på 

papper eftersom det tog tid att få den externa systemintegrationen att fungera. 

När leveransplanerna sedan integrerades med affärssystemet möjliggjordes stora 

förändringar i verksamhetsprocesserna. En rad förändringar har skett i flera funk-

tioner i företaget som försäljning (mottagande, behandling och bekräftelse av 

order), produktion/tillverkning (produktionsplanering utifrån leveransplanerna), 

inköp och upphandling (inköpsplanering utifrån produktionsplanering och 

leveransplaner) distribution och logistik (leveransavisering, godsspårning etc.) 

samt produktutveckling, konstruktion och design (CAD-ritningar). Manuellt 

arbete med att registrera, inhämta och skicka information har ersatts med 

automatiska processer. Exakt vilka förändringar som skett i funktioner och 

processer är svårt att kartlägga efter så lång tid. Ett omfattande rationaliserings- 

och automatiseringsarbete har också genomförts i företaget vilket medför att det 

är svårt att avgöra vilken betydelse EDI-systemet haft på olika förändringar. 

 

Adoptionen av systemet fick som effekt att informationen utbyttes mycket 

snabbare mellan parterna vilket också medförde att tempot i företaget drevs upp. 

Repetitiva och monotona arbetsuppgifter i form av dataregistrering försvann och 

ersattes av automatiska dataflöden. Personaltimmar motsvarande en halvtid 

kunde minskas på orderregistreringen. Ingen person friställdes dock på grund av 

adoptionen av EDI men respondenterna hade år 1999 uppfattningen att flera 

personer annars hade behövt anställas.  

 

Adoptionen av självfakturering  

Bland fordonstillverkarna är användningen av självfakturering vanlig och hos 

Nolato Sunne används självfakturering för ca 15 leveransadresser och främst de 

största kundföretagen. Den avräkningsnota (”self billing invoice”) som kunden 
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skickar skapas med utgångspunkt från det avtalade priset, leveransaviseringen och 

inregistreringen av godset. Avräkningsnotan skickas som ett e-postmeddelande till 

Nolato Sunne där avräkningsnotan manuellt kontrolleras mot leveransaviseringen 

(följesedeln). Vid eventuella avvikelser i exempelvis pris eller kvantitet skickar 

Nolato Sunne en avvikelserapport till kundföretaget. Eftersom Nolato Sunnes 

tämligen nyanskaffade affärssystem från IFS är uppbyggt för att hantera match-

ningen mellan faktura och betalning och inte matchningen mellan avräkningsnota 

och betalning måste alla betalningar som sker via självfakturering kontrolleras 

manuellt. För internt bruk skrivs därför fortfarande en faktura ut hos Nolato 

Sunne. För Nolato Sunnes del har användningen av självfakturering därmed 

snarast lett till ett visst ökat merarbete med att kontrollera betalningarna. Chefen 

för marknad och försäljning säger om självfakturering: “det är inget som vi 

driver”. Det upplevs fortfarande vara enklare med en vanlig EDI-faktura eftersom 

affärssystemet stödjer matchningen av denna.  

 

Adoptionen av elektroniska marknadsplatser och elektroniska auktioner  

Nolato Sunne får vanligen en förfrågan via e-post när ett nytt kundprojekt är 

aktuellt. Kunden bjuder oftast in utvalda leverantörer att delta i upphandlingen. 

Leverantörerna loggar därefter in på marknadsplatsen där mer information om 

upphandlingen finns. Bland annat kan leverantörerna ladda ned ritningar och 

tekniska produktspecifikationer, offertformulär, logistikkrav och andra kontrakts-

specifikationer. Den fortsatta upphandlingsprocessen sker därefter antingen i form 

av elektroniska auktioner eller på traditionellt manér med offert, prisförhandling 

och order via e-post.  

 

Användningen av elektroniska auktioner innebär ett annat arbetssätt än den 

traditionella upphandlingsprocessen. Hos Nolato Sunne har det bland annat 

inneburit att varje auktion noggrant måste förberedas genom tekniska genom-

gångar, studier av material- och produktspecifikationer och noggranna produkt-

kalkyler. Vid själva auktionstillfället är stressfaktorn ofta hög. Inledningsvis händer 

ingenting men mot slutet av den utsatta auktionstiden är aktiviteten hög och 

snabba beslut måste fattas. VD:n beskriver processen vid själva auktionen som: 

”ganska intressant, det är lite dataspel över det hela”. Hos Nolato Sunne har man 

än så länge valt att låta flera personer samarbeta vid auktionen för att hantera 

kraven på snabba men ändå välförankrade beslut. Ofta är det marknads- och 

försäljningschefen och den person på marknadsavdelningen som ansvarar för 

fallet som deltar. Även VD:n har deltagit i genomförandet av e-auktioner.  
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Chefen för marknad och försäljning menar att en fördel med de elektroniska 

auktionerna är att dessa tvingar kunderna att bli konkreta i dokumentationen över 

sina inköpsbehov eftersom det annars är omöjligt att jämföra anbuden. De 

elektroniska marknadsplatserna innebär också att det är enkelt att förse olika 

parter med underlag för upphandlingen. Chefen för marknad och försäljning 

befarar dock att de elektroniska marknadsplatserna i förlängningen kommer att 

leda till att inköpsbeslut i allt högre utsträckning fattas på grundval av pris och att 

priserna kommer att drivas nedåt. 

 

Såväl chefen för inköp och logistik som chefen för marknad och försäljning tycker 

sig också märka av en ny trend i kommunikationen med kunderna som de tror 

kommer att öka. Leverantörerna får i allt större utsträckning själva ta ansvar för att 

hämta hem nödvändig information. Detta kan exempelvis gälla att hämta reklama-

tionsrapporter som kunden lämnat på marknadsplatsen eller att registrera statistik. 

10.2.3 Förändringar på systemnivån 

Adoptionen av EDI 

Adoptionen av EDI åren 1987/-88 innebar stora förändringar på systemnivån i 

företaget eftersom användningen av IT inte var särskilt utbredd. Företaget 

införskaffade ny hårdvara i form av en fristående PC (”stand-alone-PC”) för EDI-

kommunikationen, en skrivare för godsetiketterna samt mjukvara för konvertering 

och kommunikation av EDI-meddelanden. Även nya kommunikationslösningar 

krävdes. Respondenterna uppgav vid min intervju år 1999 att kostnaden för nya 

mjuk- och hårdvaror uppgick till ca 100 000 kronor plus 30 000 kronor för årliga 

kostnader för konsultarvoden och licensavgifter. Till de flesta kunder sänds trans-

aktionerna direkt mellan parterna via en fast uppkoppling. Några kunder använder 

VAN-företag för att konvertera data.  

 

De första åren var EDI-systemet inte integrerat med företagets affärssystem. 

Därefter har företaget genomfört en omfattande systemintegration som innefattar 

de flesta EDI-flöden. Fortfarande används dock ”en grind” mellan EDI-systemet 

och affärssystemet som innebär att data från EDI-systemet manuellt ”släpps in” i 

affärssystemet. För EDI-systemet används än idag i stort sett samma program-

varor som vid starten, om än i uppgraderade versioner. Systemet fungerar väl men 

uppfattas i vissa avseenden fortfarande som omoget och användarovänligt, till stor 

del på grund av det outvecklade användargränssnittet. Det är också en 

komplicerad process att ansluta nya kunder eftersom ett antal relationsspecifika 

parametrar måste definieras och EDI enligt chefen för inköp och logistik: ”ställer 



 267 

oerhörda krav på informationsprecisionen”. När EDI-kommunikationen väl är 

igång menar VD:n att det fungerar bra: 

Men när det väl sedan låter och alla stenar är röjda ur vägen och 
broar byggda, små genvägar genom skogen är upphackade då… då 
funkar det ju underbart.       

Vid min intervju med företaget år 1999 menade respondenterna att bristen på 

standarder var ett problem som bromsat adoptionen av EDI. Även år 2005 finns 

fortfarande i viss mening en brist på standardisering som ökar komplexiteten i 

kommunikationen med kunderna. Bland kunderna används såväl Odette, for-

donsindustrins egen standard för EDI-meddelanden, som Edifact. Kunderna har 

ofta egna varianter för vilka meddelanden som används, vilken information dessa 

innehåller etc. VD:n beskriver detta som att: ”alla har nog sin knorr” och ”ju fler 

kunder man tar in desto fler system får man”. Som en förhållandevis liten leve-

rantör till stora kundföretag tvingas företaget att hantera alla dessa olikheter. 

Nolato Sunne har exempelvis av denna anledning tre olika CAD-system i drift. 

Det är enligt VD:n: ”bara att anpassa sig”.  

 

Adoptionen av självfakturering  

På systemnivån har införandet av självfakturering inte inneburit några 

förändringar eftersom de grundläggande förutsättningarna redan fanns på plats 

genom EDI-systemet och kundernas avräkningsnotor tas emot via e-postsystemet 

Systemen har dock ändrats så att inte några elektroniska fakturor skickas iväg till 

kunder som använder självfakturering. Ytterligare förändringar på systemnivån 

uppstår först när kundens avräkningsnotor ska integreras med affärssystemet. 

Detta har inte prioriterats eftersom det merarbete som den manuella kontrollen av 

avräkningsnotorna innebär upplevs som tämligen ringa.  

 

Adoptionen av elektroniska marknadsplatser och elektroniska auktioner  

De elektroniska marknadsplatserna är webbaserade och har inte inneburit några 

förändringar på systemnivån eftersom Nolato Sunne endast behöver logga in på 

marknadsplatsen via sin vanliga webbläsare och Internetanslutning. Inledningsvis 

var vissa av de marknadsplatser som Nolato Sunne använder belagda med avgifter 

men dessa är numera borttagna. Varken adoptionen av självfakturering eller 

elektroniska marknadsplatser och elektroniska auktioner har därmed inneburit 

några investeringar i mjuk- och hårdvaror eller kommunikations- och system-

integrationslösningar.  
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10.3 Kontext 

I detta avsnitt beskrivs de kontextuella förhållanden som jag bedömer påverkat 

adoptionen av de olika e-handelsinnovationerna hos Nolato Sunne. Jag har valt att 

samtidigt behandla kontextuella förhållanden vid alla tre adoptionstillfällena och 

istället i texten diskutera de förändringar som ägt rum under åren. Detta möjliggör 

att förändringsprocesser i kontexten tydligare framgår. Flera kontextuella för-

hållanden har heller inte förändrats i någon påtaglig omfattning mellan adoptions-

tidpunkterna. 

10.3.1 Den yttre kontexten 

Nolato Sunnes VD menar att: “gummibranschen är fordonsindustrin”. Med detta 

menas att i gummibranschen som helhet köps 72 % av allt formgods av fordons-

industrin. Nolato Sunne, vars omsättning till fordonsindustrin exakt överens-

stämmer med denna siffra, är därmed ”väldigt typiska” enligt VD:n. 

 

Fordonsindustrin har funnits med bland företagets kunder sedan starten och 

försäljningen till fordonsindustrin har hela tiden ökat. År 1992 stod fordons-

industrin för ca 25 % av omsättningen, år 1999 hade detta ökat till 40 % och år 

2005 är alltså andelen 72 %. Under de sex år som gått sedan jag genomförde C-

uppsatsstudien har företagets försäljningsandel till fordonsindustrin därmed nära 

nog fördubblats. Trots att försäljningsandelen till fordonsindustrin har ökat har 

antalet kunder minskat eftersom mindre lönsamma kunder inom andra marknads-

segment valts bort. Totalt har företaget numera drygt 30 kunder. Den stora 

försäljningsandelen till fordonsindustrin får enligt chefen för marknad och försälj-

ning som resultat att: ”fordonsindustrin blir något slags styrande för vår verk-

samhet”.  

 

Vid adoptionen av EDI i slutet av 1980-talet hade Nolato Sunne kunder inom 

olika industrisegment. Fordonsindustrin var dock redan då den största kund-

gruppen. Även om Nolato Sunnes kundstock vid tidpunkten för adoptionen av 

EDI inte dominerades av fordonsindustrin i lika hög utsträckning som idag var 

Volvo redan vid denna tidpunkt en viktig kund enligt chefen för inköp och 

logistik. Fordonsindustrin har i Sverige varit drivande i utvecklingen av elektronisk 

handel. I slutet av 1980-talet pågick också rationaliseringarna av biltillverkningen 

redan för fullt.  

 

När Nolato Sunne inledde adoptionen av EDI var spridningen bland de mindre 

leverantörerna fortfarande inte särskilt stor. Chefen för inköp och logistik menar 

att Nolato Sunne: “var definitivt med från början”. Han har dock uppfattningen 
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att många andra leverantörer i branschen adopterade vid ungefär samma tidpunkt. 

Ännu mindre var spridningen av självfakturering när detta adopterades. Numera 

är användningen av EDI bland fordonsindustrins leverantörer av direktmaterial i 

det närmaste total (jfr Fredholm, 2000). Trots den vid tidpunkten förhållandevis 

låga spridningen av EDI påverkade konkurrenstrycket adoptionen. Chefen för 

inköp och logistik menade år 1999, bland annat med utgångspunkt från att 

personer från Volvo valde att visa statistik över andra leverantörers adoption av 

EDI, att “visst fanns det konkurrenstryck”.  

 

Den höga konkurrensen har medfört en ökad prispress i branschen. Vid 

tidpunkten för min intervju år 1999 krävde Nolato Sunnes kunder 5 % pris-

sänkningar. Företagets chef för logistik och inköp menar att prispressen har ökat 

ytterligare sedan dess: ”det är liksom ett pris/en produkt livet ut på något sätt”. 

Det är därmed svårt att kunna höja priserna på existerande produkter. VD in-

stämmer i att prispressen har ökat men menar att detta förhållande är generellt för 

hela industrisektorn: ”det är ingen kund numera, egentligen i någon bransch, som 

accepterar en prisökning”.  

 

Den svenska fordonsindustrin har på senare år genomgått stora förändringar. 

Biltillverkarna, de s.k. OEM-företagen, har slutits samman i allt större koncerner. 

Volvo ingår numera i Fordkoncernen medan Saab har köpts upp av General 

Motors (GM). Detta har inneburit att merparten av Nolato Sunnes kunder numera 

finns utanför Sveriges gränser. Sedan flera år tillbaka bygger strategin hos fordons-

tillverkarna också på outsourcing av tillverkningen. Istället för att fordonstillverk-

arna bygger fordonet från början till slut, tillverkas fordonen av delsystem vilket 

innebär att en allt större del av fordonen byggs av biltillverkarnas s.k. system-

leverantörer. Värdekedjan i fordonsbranschen delas in i ett hierarkiskt system med 

OEM (fordonstillverkarna) högst upp i kedjan. Hos OEM-företagen monteras 

fordonen samman. Under fordonstillverkarna återfinns det första lagret av leve-

rantörer de s.k. systemleverantörerna, vilka även kallas ”tier 1”49. Dessa tillverkar 

större delar/system till ett fordon, exempelvis en instrumentpanel eller ett bränsle-

system. Under systemleverantörerna finns sedan flera led av underleverantörer, 

”tier 2”, ”tier 3” och ”tier 4”, vilka tillverkar komponenter till systemen. Nolato 

Sunne kan enligt marknads- och försäljningschefen närmast räknas till ”tier 3” 

eller ”tier 4”.  

 

                                                
49 För att särskilja dessa systemleverantörer från IT-systemleverantörer anges även fortsättningsvis 
”tier 1” inom parentes.  
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För Nolato Sunne har outsourcingen inneburit att företagets marknad på några år 

flyttats från Sverige till företrädesvis Centraleuropa: Polen, Tjeckien, Belgien och 

Tyskland där systemleverantörerna (tier 1) eller dessas underleverantörer i stor ut-

sträckning befinner sig. Företaget har på så vis bytt kunder.  

 

Nolato Sunne har, och har även tidigare haft, få svenska konkurrenter. Global-

iseringen av företagets marknad har dock lett till ett ökat konkurrenstryck. 

Fusionen mellan Ford och Volvo ledde genast till att Nolato Sunne fick kon-

kurrenter i Tyskland och Frankrike. Enligt chefen för marknad och försäljning 

uppfattas detta som “ett omedelbart hot” eftersom det för en tysk system-

leverantör (tier 1) är: ”betydligt närmare till något företag i Stuttgart än det är till 

Sunne”. Såväl Ford som GM försöker också att samordna sina inköp och ha så få 

leverantörer som möjligt. Både chefen för marknad och försäljning och chefen för 

inköp och logistik menar att den geografiska och kulturella närheten till kunden är 

viktig. Chefen för marknad och försäljning menar att: ”det är givetvis ett hot när 

besluten flyttas långt ifrån oss, till Europa, till kulturer som inte är helt lika våra”. 

Det ökade geografiska avståndet till kunderna också medför att transporterna blir 

avgörande.  

  

Överhuvudtaget upplever marknads- och försäljningschefen en kulturell 

förändring hos de svenska biltillverkarna efter de utländska uppköpen. Han menar 

att det idag är: ”lite mer taggtråd”. Ett uttryck för detta är att de stora fordons-

tillverkarna vill sluta en hårdare typ av avtal, s.k. ”global terms” vilka bland annat 

innebär att betalningar fryses inne vid en eventuell tvist och att Nolato Sunne kan 

stämmas vid avvikelser. När det gäller en av de viktigaste kunderna har företaget 

enligt chefen för marknad och försäljning känt sig tvingade att skriva på: ”vi hade 

inga som helst möjligheter att värja oss”. Med andra fordonstillverkare har före-

taget enligt chefen för marknad och försäljning avstått att skriva på avtalen 

eftersom: ”våra affärer med X [det aktuella företaget] är för små för att vi ska bry 

oss”.  

 

Förmågan att verka på en global marknad uppfattas som väldigt viktig i företaget. 

Till detta hör, förutom att ha en global kundkrets, också kravet på att ha tillverk-

ning i låglöneländer. Nolato Sunne har i dagsläget ingen produktion i låglöne-

länder men håller på att utvärdera möjligheterna för detta. Detta är dock inget 

enkelt beslut att fatta eftersom det riskerar att utarma den verksamhet som finns i 

Sunne. Enligt chefen för inköp och logistik har konkurrenstrycket, som upp-

fattades som högt redan vid adoptionen av EDI, hårdnat ytterligare sedan min 

intervju år 1999. Även VD:n påtalar konkurrenstrycket: ”[…] misslyckas du så 
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finns det vanligtvis tre andra leverantörer som är villiga att flytta in i det där 

tomrummet som uppstått.” Enligt chefen för marknad och försäljning har många 

nya leverantörsföretag startats i Asien och Östeuropa. Bland flera av de europeiska 

systemleverantörerna (tier 1) har Nolato Sunne dock lyckats etablera ett samarbete 

som redan uppfattas som tämligen starkt. Chefen för inköp och logistik menar an-

gående konkurrensen från låglöneländer att ”det är ett himla stort steg att ta för 

våra köpare [nuvarande kundföretag] att hitta leverantörer som är trovärdiga och 

har kompetens”. Han påtalar också den geografiska närheten och att: ”[…] det är 

trots allt enklare att starta upp ett projekt om man är tre timmar bort än om man 

ligger i Indien, Kina eller var det nu kan vara”.  

 

Chefen för marknad och försäljning påtalar att de nya konstellationerna i bil-

industrin och det faktum att biltillverkarnas outsourcing leder till att företaget 

byter kunder från OEM-företag till systemleverantörer (tier 1) även medför möj-

ligheter eftersom det kan innebära att fler bilmodeller inom samma koncern 

använder samma produkter: 

Så samtidigt som det [att företagets marknad förändras] är ett 
MYCKET stort hot så är det också en möjlighet. Hittills har vi lyckats 
ganska bra.  

Nolato Sunne har enligt chefen för marknad och försäljning tagit vissa initiativ för 

att hitta nya marknader för den typ av produktion företag har för att på så vis 

minska beroendet av fordonsindustrin. Att inrikta verksamheten mot nya mark-

nadssegment är emellertid komplicerat. VD:n menar att handel mot andra 

branscher kräver: 

[…] en annan typ av certifieringar, en annan typ av IT-kommunikation, 
en annan typ av kvalitetssäkring, andra maskiner än vi har idag. Ett så 
här litet företag som vi […] har inte råd att inte specialisera sig.  

Även företagets leverantörer är stora företag för vilka Nolato Sunne endast står 

för en liten del av försäljningen. Denna timglasformade struktur, med stora före-

tag på båda sidor i värdekedjan, har varit tämligen intakt under åren. Chefen för 

marknad och försäljning kommentarer situationen med: 

Vi har alltså två parter som säger till oss – vi hanterar er nästan precis 
som vi vill. 

Detta tar sig bland annat uttryck i att företaget tvingas att ha längre kredittider för 

utgående skulder än för inkommande. Leverantörerna av gummi är få och det är 

svårt för ett litet företag att kunna påverka inköpspriser och villkor. Inköpen av 

råvaror sker via e-post, fax eller telefon. Få leverantörer kan i dagsläget erbjuda 

inköp via EDI och Nolato Sunnes affärssystem saknar också stöd för detta. I 
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nuläget finns därför inga planer på att använda EDI för företagets inköp. Indirekt 

material köps dock ofta in via elektroniska marknadsplatser.  

10.3.2 Den interorganisatoriska kontexten 

Några av kundföretagen är särskilt viktiga för företaget. Den största kunden inom 

fordonsindustrin är Fordsfären med Volvo Cars i täten. Chefen för inköp och 

logistik menar att: ”Volvo är ju en viktig spelare helt klart.” Redan vid adoptionen 

av EDI var Volvo en betydelsefull kund för företaget. Jag upplever att företagets 

relation med Volvo är mycket stark och klimatet mellan företagen bra. I samband 

med adoptionen av EDI fanns cirka 5-10 personer från Volvo och Strålfors på 

företaget under en längre tid. Dessa ombesörjde den tekniska driftsättningen och 

utbildningen på systemet.  

 

Vid adoptionen av självfakturering förekom ett visst stöd från GM. Någon 

ekonomisk hjälp eller andra förmåner har dock inte kunderna bidragit med. 

Företaget har också fått stöd från de svenska fordonstillverkarna i samband med 

de omstruktureringar som har skett på marknaden. Inledningsvis skedde detta 

genom att fordonstillverkarna gav rekommendationer till systemleverantörerna 

(tier 1) att Nolato Sunne skulle leverera vissa komponenter eller till och med 

skötte om inköpen. Nolato Sunne har även fått tips och råd av fordonstillverkarna 

om hur de bör agera i den nya situationen på marknaden. Enligt VD:n berättade 

Volvo att ”dom här kraven ska ni klara, så här gör man” men i övrigt fick man 

ingen hjälp. Chefen för marknad och försäljning menar dock att fordons-

tillverkarnas ageranden de första åren var av stort värde: 

Visst har vi haft en otrolig hjälp av Volvo Cars, Saab, Volvo Trucks 
och det rider vi på fortfarande. 

Att företaget fått fortsätta som leverantör även efter att fordonstillverkarna slutat 

rekommendera företaget till systemleverantörerna (tier 1) menar chefen för 

marknad och försäljning beror på att företaget hunnit bygga upp relationerna med 

dessa: ”Vi är etablerade leverantörer. Vi har skött oss bra.”  

 

Nolato Sunne levererar till Volvos fabriker i Uddevalla, Torslanda och Gent i 

Belgien. Volvo Cars står för hälften av företagets omsättning till fordonsindustrin. 

Detta är dock på väg att ändras i och med att tillverkningen i stor utsträckning 

placeras hos systemleverantörerna (tier 1). Från år 2006 och framåt minskar 

Nolato Sunnes direktleveranser till biltillverkarna (OEM-företagen). Istället ökar 

försäljningsandelen till företag av typen ”tier 1”, ”tier 2” och ”tier 3”. Med 

bilindustrin löper kontrakten ofta under 5-9 år vilket är den förväntade tillverk-

ningsperioden för en bilmodell. Företagets relationer med kunderna är således 
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oftast mycket långvariga. Företaget har på senare år valt att fokusera på ett fåtal 

kunder inom samma kundsegment. I takt med att antalet kunder minskas ökar 

beroendet av enskilda kunder. Framförallt är företaget beroende av bilindustrin 

enligt chefen för inköp och logistik: ”[…] tappar vi bilindustrin då kan vi lägga ner 

hela verksamheten”.  

 

För leverantören skapar de långvariga relationerna en trygghet ”så länge som 

kunden sköter sig” som VD:n uttrycker det. VD:n menar att: ”det farliga i det här 

[är] att man har så tätt samarbete att man kan inte stiga av” och ”man hamnar ju 

väldigt lätt i utpressningssituationer”.  

 

Det täta samarbetet har även inneburit att det tagit flera år att avsluta de 

affärsrelationer som företaget nu vill välja bort. Anledningen till detta är inte i 

första hand ekonomiska eller tekniska bindningar utan att Nolato Sunne är mån 

om sitt rykte på marknaden. Eftersom långvariga relationer är vanliga i fordons-

branschen är leverantörsföretagets agerande även vid avslutandet av affärs-

relationer viktiga för företagets anseende och det förtroende det inger på mark-

naden. Kundföretagen ges därför ofta tid, och får ibland hjälp, att hitta en ny 

leverantör innan affärsrelationen avslutas.  

10.3.3 Den inre kontexten 

Även om innehållet i företagets strategi vid tidpunkten för adoptionen av EDI 

åren 1987/1988 är svår att rekonstruera, framstår några förhållanden i Nolato 

Sunnes inre kontext ändå som tämligen tydliga under åren. Företaget har hela 

tiden enbart satsat på tillverkning av formgods i gummi. Sedan adoptionen av 

EDI har Nolato Sunne också stadigt minskat antalet medarbetare, i stor 

utsträckning som ett resultat av den ökade automatiseringen av produktionen. 

Produkterna har över åren blivit allt mer avancerade i takt med den ökade 

outsourcingen hos fordonstillverkarna. Från att ha varit renodlade legotillverkare 

har företaget fått en betydligt mer aktiv roll. Företaget har, enligt chefen för inköp 

och logistik, gått från att ha fått ”ett färdigt koncept som vi skulle sätta igång 

med” till att bygga upp en egen utvecklingsavdelning. Anledningen till detta är att 

fordonstillverkarna numera köper in delsystem som fordonen tillverkas av. Detta 

innebär att de tekniska kunskaperna flyttas över till systemleverantörerna (tier 1). 

Systemleverantörerna får därmed ett brett ansvarsområde vilket enligt chefen för 

marknad och försäljning innebär att dessa ”spänner över sånt som inte är deras 

’core competence’ […] och då måste dom alliera sig med duktiga delsystems-

leverantörer”.  
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Företaget har under de senaste 7-8 åren genomfört en ompositionering på 

marknaden genom att fokusera på fordonsindustrin och minskat antalet kunder 

totalt. Ompositioneringen har inneburit en satsning på de lönsammaste kunderna 

och att kunder som inte passar in i den nya strategin har valts bort. VD:n menar 

att bedömningen av kundernas lönsamhet möjliggjorts med hjälp av den statistik 

som IT-systemen genererar. Som ett led i ompositioneringen har flera faktorer 

som ger indikationer på företagets storlek och omfång minskats. År 1992, när 

företagets nuvarande VD började på företaget, hade företaget enligt VD:n 600 

leveransadresser, 226 anställda, 1000-1100 artiklar och 85 maskiner. Våren 2005 

finns kvar 125 leveransadresser, 132 anställda50, 500 artiklar och 39 maskiner. 

Antalet kunder är drygt 30 och varje kund har flera leveransadresser. Antalet leve-

ransadresser är således endast 20 % av det antal som fanns år 1992. Av de 

återstående 125 leveransadresserna är 2/3 inte desamma som 1992. Från år 1999 

till år 2004 har företagets omsättning också ökat med 32 miljoner kronor samtidigt 

som antalet anställda minskat något. Även antalet kunder har minskat drastiskt. 

Enligt VD:n fanns år 1992 ca 170 kunder. Enligt VD:n handlade vissa av dessa 

mycket sällan eller blev ”engångskunder”:  

Det utmärkande för inställningen till kunder på den tiden var, att 
nästan alla som ville beställa gummidelar blev kunder, förutsatt att de 
hade råd att betala verktyget, ansågs kreditvärdiga och inte var rena 
privatpersoner.  

VD:n menar att de strukturförändringar som inleddes i fordonsindustrin i slutet av 

1980-talet/början av 1990-talet innebar ett antal strategiska beslut:  

Se för sjutton till att dom kan lätt kommunicera med dig, i alla 
avseenden. Det var ett strategiskt beslut. Det andra var: se till att du 
har alla certifieringar som dom kräver. 

Inom bilindustrin är olika certifieringar för att säkerställa hög kvalitet numera en 

nödvändig inträdesbiljett för att överhuvudtaget komma i fråga som leverantör. 

Nolato Sunne som under år 2002 erhöll Fords utmärkelse Q1 för utmärkt kvalitet, 

har enligt VD:n valt att tidigt genomföra olika certifieringar: 

[…] det var samma sak – det ska inte finnas någon friktion.[…] Driv 
det här nu så att du står ut framför alla de andra, att du är först, att du 
är bäst […] så har du återigen kompenserat dig för nackdelen att du 
ligger så långt bort.  

I strategin ingår därmed att vara en ”nollfels-leverantör” vilket syftar på god 

kvalitet på produkterna men även på att samarbetet i stort fungerar väl. Sedan 

många år tillbaka är informationsteknik en viktig förutsättning för företagets verk-

                                                
50 I mars 2006 har antalet anställda enligt uppgifter på företaget webbplats minskat till 114 
(www.nolato.se) 
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samhet. I slutet av 1980-talet när adoptionen av EDI ägde rum, fanns dock få 

datorer i företaget. Fax och telefon var de verktyg som användes för att utbyta 

affärsinformation. Numera används ofta e-post för att lämna offerter, pris-

förhandla och ta emot order.  

 

På företaget finns en mindre IT-avdelning som hanterar löpande IT-frågor som 

drift, underhåll och säkerhetsfrågor medan EDI-kommunikationen hanteras av 

logistikavdelningen. Företaget anlitar även externa experter från exempelvis 

Strålfors vid nyanskaffning av, eller ändringar i, informationssystem. Vid tid-

punkten för adoptionen av EDI fanns enligt chefen för inköp och logistik 

tillräckligt med tid och finansiella medel för adoptionen. Däremot användes 

informationsteknik i mycket begränsad omfattning, främst till att stödja grund-

läggande administrativa uppgifter. Numera finns användningen av EDI inskriven i 

företagets övergripande affärsplan. Företaget har en separat IT-strategi vilken 

bygger på Nolato-koncernens gemensamma IT-strategi. Det finns också en 

strävan att företagen inom Nolato-koncernen ska använda samma programvaror. 

Företagets VD fattar de strategiska beslut som gäller EDI och IT efter dis-

kussioner med ledningsgruppen. VD:n menar att: 

Man måste ha en tanke om det här med IT, både inne i huset och hur 
det ska samverka med andra IT-rutiner. Det är egentligen inget nytt. 
Logiken i det hela, nämligen att du måste umgås med din omgivning, 
den har alltid funnits.  

VD:n menar att företagets strategi att framstå som attraktiva partners för fordons-

industrin har haft betydelse för att företaget har varit tidiga adopterare av olika e-

handelsinnovationer. Enligt VD:n är IT-baserad kommunikation en viktig strate-

gisk idé, dock inte den enda: ”men utan den så faller det andra också”. VD:s fram-

håller också de geografiska fördelarna med informationsteknik:  

Vi ligger alltså i Europas utkant […]. Men den nackdelen kan vi 
eliminera genom ett antal åtgärder och en av dem är den s.k. logistiska 
åtkomligheten, kommunikationen med oss, utbytet av information, 
kvittenser på att man har fått informationen sig till handa och tänker 
göra som dom säger, det kan man alltså på ett billigt och enkelt och 
pålitligt sätt lösa med IT. Då har man tagit bort en del av nackdelarna 
av att ligga så långt ute i periferin som vi gör. 

Företagets VD har arbetat som ADB51-konsult (IT-konsult) under senare delen av 

1960-talet och början av 70-talet. Det grundläggande intresset och förståelsen för 

IT-frågor finns därför även om VD:n själv menar att mycket har förändrats inom 

IT-området sedan dess. Enligt VD:n var han i början av sin anställning ”väldigt 

insyltad” i IT-frågorna medan han idag främst är ”en diskussionspartner”. Han 

                                                
51 ADB – Administrativ Databehandling.  
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motiverar denna förändring dels med den utveckling som skett sedan han arbetade 

inom området, dels med sin filosofi att ”besluten ska fattas där jobbet görs, det går 

fortast och det blir riktigast.”  

 

10.4 Process 

Tre adoptionsprocesser som gäller elektronisk handel inom företaget kommer att 

beskrivas i detta avsnitt. Dessa adoptionsprocesser avser de tre tillämpningar av 

elektronisk handel som nämndes i början av kapitlet. Den första gäller adoptionen 

av EDI, den andra självfakturering medan den tredje handlar om adoptionen av 

elektroniska marknadsplatser och de auktioner som genomförs via dessa 

marknadsplatser. 

10.4.1 Identifikationsfasen 

Adoptionen av EDI 

När Volvo kontaktade Nolato Sunne och ville införa EDI uppfattades initiativet 

enligt chefen för inköp och logistik inte som ett förslag utan snarare som ett krav, 

en information om hur delar av affärskommunikationen mellan företaget 

fortsättningsvis skulle ske. Företagets administrative chef menade år 1999 att bud-

skapet från Volvo var ”Så här handlar vi!”. EDI-kommunikation var därmed 

underförstått en förutsättning för att få fortsätta som leverantör. Volvo besökte 

sedan Nolato och informerade mer detaljerat om sina önskemål och vad dessa 

skulle innebära.  

 

Adoptionen av självfakturering  

Adoptionen av självfakturering initierades år 1998 av GM i samband med att 

Nolato Sunne fick ett stort kontrakt på s.k. ’carry-over-produkter’ från Saab till 

Opel Vectra. Detta innebar att de produkter man sedan tidigare levererat till Saab 

skulle användas även till Opel Vectra. Opel använde självfakturering till andra 

leverantörer och ställde krav på att använda detta förfaringssätt även till Nolato 

Sunne. Hela affären genomfördes snabbt och Nolato Sunnes marknads- och 

försäljningschef menar att det till och med kan ha varit så att företaget inte 

upptäckte GM:s krav på självfakturering förrän avtalet i stort sett var under-

tecknat. Självfakturering var vid denna tidpunkt en helt ny företeelse i branschen 

och hos Nolato Sunne visste man ingenting om vad detta innebar. Spridningen av 

självfakturering var vid denna tidpunkt mycket låg i branschen och nästa förfrågan 

från kunder om att använda självfakturering framfördes inte förrän flera år senare 

från Volvo Personvagnar. Självfakturering uppfattades som ännu ett sätt att stärka 

kundens makt gentemot leverantören eftersom kundföretaget istället för att som 
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tidigare betala leverantörens faktura, betalar det gods som kundföretaget räknat in 

och godkänt. Chefen för marknad och försäljning menar att en annan farhåga som 

fanns i företaget var att självfakturering skulle komma att leda till ännu längre 

kredittider, vilket också i viss mån har hänt. 

 

Adoptionen av elektroniska marknadsplatser och elektroniska auktioner  

Enligt marknads- och försäljningschefen lanserades ett antal olika elektroniska 

marknadsplatser hårt runt millenniumskiftet. Företaget uppmanades av flera av 

sina kunder att hämta och lämna information via företagens marknadsplatser men 

även att delta i auktioner. Även vid adoptionen av elektroniska marknadsplatser 

och elektroniska auktioner fanns tydliga påtryckningar från kunderna. VD:n menar 

att: ”elektroniska marknadsplatser är ingenting som vi har drivit”. Han menar att 

företaget ”blivit utsatt” för elektroniska auktioner. Även adoptionen av elektro-

niska auktioner uppfattas därmed som framtvingad av kunderna. VD:n beskriver 

hur kundföretag plötsligt bestämde sig för att sköta sina upphandlingar via 

elektroniska auktioner: 

[…] vi och vårt bolag X har bestämt oss. Från och med nu köper vi 
bara in via elektroniska auktioner. Vi tänker hålla en auktion då och 
då, koppla upp er på Internet! Här är er kod och ni har tid mellan kl. 1 
och 3 på dan. Sätt igång!  

Även marknads- och försäljningschefen menar att det inte var en valsituation att 

delta i elektroniska auktioner och elektronisk handel via Internet eftersom före-

taget måste vara med ”där det händer”.  

10.4.2 Utvecklingsfasen 

Adoptionen av EDI 

Efter att Volvo besökt företaget och informerat om sina önskemål om EDI 

bildades en mindre projektgrupp som hade till uppgift att hitta en teknisk lösning. 

Gruppen bestod bland annat av företagets nuvarande logistik- och inköpschef, 

som vid tillfället var arbetsledare på färdiglagret, samt den person som då 

ansvarade för inköp och data (IT). Gruppen undersökte några av de standard-

system som fanns på marknaden bland annat genom att göra studiebesök hos 

andra företag som använde EDI. En skräddarsydd lösning för IT-systemen 

övervägdes aldrig utan processen inriktades genast på standardlösningar. Logistik- 

och inköpschefen menar att standardsystem har den fördelen att de är utprovade 

och att systemen kontinuerligt uppgraderas efter synpunkter från ett stort antal 

användare. Företaget fick tips från Volvo på lämpliga programvaror. En av de IT-

systemleverantörer som nämndes var Strålfors vilken Nolato Sunne så småningom 

också valde. Den strategiska designen, i form av vilka informationsflöden som 
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skulle utbytas och vilken information dessa skulle innehåll, hade Nolato Sunne 

enligt chefen för inköp och logistik ingen egentlig möjlighet att påverka. Det fanns 

redan ett färdigt koncept, en standard som Volvos leverantörer följde.  

 

Adoptionen av självfakturering  

Adoptionen av självfakturering innebar inga utvecklingsaktiviteter eftersom ett 

färdigt koncept presenterades för företaget. Inte heller på systemnivån har någon 

utveckling genomförts mer än att utskriften av EDI-fakturor har stoppats för de 

berörda kunderna. För att ta emot kundernas avräkningsnotor används det vanliga 

e-postsystemet.  

 

Adoptionen av elektroniska marknadsplatser och elektroniska auktioner  

Inte heller adoptionen av de elektroniska marknadsplatserna innebar någon 

utvecklingsfas. Företaget anammade de koncept som kunderna använde utan att 

behöva förändra sina egna IT-system.  

10.4.3 Selektionsfasen 

Adoptionen av EDI 

Chefen för inköp och logistik menar att den största drivkraften vid adoptionen av 

EDI bestod i: ”[…] att vara kvar som leverantör, i princip”. Volvo presenterade 

statistik över hur många av sina leverantörer som hade adopterat EDI och hur 

långt dessa hade kommit i processen. Enligt chefen för inköp och logistik fanns 

det en risk att Volvo kunde minska eller avsluta sina affärer med företaget vid ett 

avvisande av förslaget: 

Det mesta är ju frivilligt här i livet […]. Men vad är följden om man 
inte går med? Det vet man ju inte.  

Ett viktigt kriterium för valet av lösning var enligt logistik- och inköpschefen 

(2005) långsiktigheten i lösningen. Strålfors, som valdes ut att leverera det 

tekniska, hade förutom en i branschen sedan tidigare använd programvara, även 

hårdvaror och egen personal. Enligt chefen för inköp och logistik uppfattades 

Strålfors som tillförlitligast: “det kändes säkert med varumärket”. Chefen för 

inköp och logistik menade år 1999 att: 

Det var egentligen bara Strålfors som hade ett namn. Vi valde den 
dyraste men, som vi trodde, säkraste lösningen. 

Beslutet fattades genom projektgruppens bedömning snarare än genom formella 

analyser eller förhandlingar. Företagets dåvarande VD deltog inte i det praktiska 

arbetet med att identifiera och välja en lösning. Chefen för inköp och logistik 

menar att företagets VD varken då eller nu “lägger sig i alla frågor”. Besluten 
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delegeras och VD:s eventuella medverkan i besluten beror i första hand på kost-

nadens storlek. 

 

Företaget använder fortfarande samma IT-lösning även om den uppgraderats och 

kompletterats under åren. Samarbetet med Strålfors har fungerat bra och chefen 

för inköp och logistik är år 2005 nöjd med det val som gjordes: ”dom [Strålfors] 

har överlevt, det visar väl att det var rätt”.  

 

Adoptionen av självfakturering  

Precis som vid adoptionen av EDI uppfattades beslutet att adoptera 

självfakturering som framtvingat av kunden. Nolato Sunne väntade sig inga egna 

fördelar. Inga utvärderingar eller formella analyser genomfördes, inte heller några 

förhandlingar med Opel, GM eller internt i företaget. Beslutet var därmed 

resultatet av en bedömning av ett fåtal personer. Ett beslut som VD:n menar var 

enkelt att fatta: 

Det var enkelt. Det här vill en stor kund. Då ska vi anpassa oss till det. 
Vi tycker inte att det är bra men vi ska göra det […]. Alternativet var ju 
att man skulle bli tvingad att göra det ändå. För dom hade genomfört 
det här och sagt att från och med måndag så tänker vi göra så här. 
[…] Så det är bara att finna sig. 

På frågan om vilka överväganden som företaget gjorde innan beslutet menar VD:n 

att man främst funderade över vilken kostnad som det skulle komma att medföra i 

form av minskade betalningar eftersom: ”[…] dom kommer att göra det enkelt för 

sig. Alla konstiga fakturor stryks.”  

 

Adoptionen av elektroniska marknadsplatser och elektroniska auktioner  

VD:n menar att företaget tidigt bestämde sig för att delta i elektroniska auktioner 

trots att bland annat svårigheterna i att kunna specificera vad som ingår i upp-

handlingen förutsågs: 

[…] man spelar med. Det gör man alltid. Dom hade nog bestämt sig. 
Det är så vanligt att de stora OEM-företagen fattar fullständigt 
vansinniga beslut. Man spelar med, så låter man dumheterna dö ut. 
[…] Att protestera […] betyder bara att man får en fläck på sig så det 
gör man ju inte. 

 

10.5 Sammanfattning av kapitlet 

Hos Nolato Sunne har ett flertal olika former av elektronisk handel använts sedan 

slutet av 1980-talet. Adoptionen av EDI möjliggjorde att företaget fick behålla 

Volvo som kund och har också bidragit till att företagets verksamhet har knutits 
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närmare samman med kundföretagens. Användningen av EDI ingår numera i 

företagets strategi och utgör en självklar del av företagets infrastruktur. Till de för-

delar som användning av EDI har medfört hör att företaget får långtidsprognoser 

på kundföretagens inköpsbehov vilket möjliggör att företaget bättre kan planera 

och styra sin produktion och lagerhållning. Det administrativa arbetet har också 

minskat till följd av EDI-systemet. De senaste 7-8 åren har företaget minskat 

antalet kunder och fokuserat på kunder inom fordonsindustrin. Användningen av 

kundspecifik EDI-kommunikation ses som en bidragande orsak till detta. 

Adoption och användning av självfakturering uppfattas ha inneburit en viss 

ökning av kundernas makt. De elektroniska marknadsplatserna och de elektro-

niska auktionerna upplevs som en möjlighet till nya affärsrelationer, i praktiken 

har dock inga nya avtal ännu knutits med hjälp av dessa. Istället har konkurrensen 

och prispressen hårdnat ytterligare.  

 

På systemnivån har förändringar skett enbart vid adoptionen av EDI. Företaget 

investerade vid detta tillfälle i nya mjukvaror, hårdvaror och kommunika-

tionslösningar. Någon systemintegration skedde inte under de första åren. Numera 

är dock alla flöden, utom den avräkningsnota som kunder med självfakturering 

skickar, integrerade med affärssystemet.  

 

Den yttre kontexten hos Nolato Sunne präglas av fordonsindustrin som står för 

nästan ¾ av företagets omsättning. Ett högt konkurrenstryck och en hög grad av 

internationalisering råder på denna marknad som varit föregångare på EDI-

området. Stora strukturförändringar har skett under 1990-2000-talet när bil-

tillverkarna har slutit sig samman i större enheter samtidigt som stora delar av 

verksamheten har outsourcats till s.k. systemleverantörer (tier 1) och dessas 

underleverantörer. Nolato Sunne har få, men långvariga och stabila, affärs-

relationer. Kunderna består av stora industriföretag, företrädesvis inom fordons-

industrin. 

 

Samtliga adoptionsprocesser har initierats efter påtryckningar från kundföretag 

och adoptionen har också uppfattats som framtvingad av dessa. Innovationerna 

utgjordes av färdiga koncept och endast vid adoptionen av EDI förekom någon 

utvecklingsfas. Företaget valde i detta fall att anskaffa en teknisk standardlösning 

som rekommenderats av det kundföretag som initierade adoptionen. Såväl över-

gripande beslut om att adoptera som valet av teknisk lösning för EDI-systemet 

har genomförts via bedömning. I första hand har berörda verksamhetschefer och 

tjänstemän genomfört adoptionsprocesserna.  
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DEL IV: ANALYS OCH SLUTSATSER 
 

Avhandlingens fjärde och sista del redogör för analysen av de empiriska fallstudierna och de 

slutsatser som kan dras av studien som helhet. I kapitel 11 analyseras först adoptionens innehåll 

i de tre fallföretagen följt av analyser av adoptionens kontext och process. Vidare analyseras hur 

innehåll, kontext och process samspelat i fallstudierna. Empirin från fallstudierna används även 

för att bedöma tre adoptionssituationer i den typologi som presenterades i kapitel 7. 

 

 Kapitel 12 redogör för studiens slutsatser om adoptionens innehåll i form av den innebörd 

adoptionen av elektronisk handel haft i fallföretagen och de förändringar som uppstått. Vidare 

presenteras slutsatser om vilka kontextuella förhållanden som kan förklara adoptionen av 

elektronisk handel i små och medelstora företag, följt av studiens slutsatser om tillvägagångssätt 

under, och kännetecken hos, små och medelstora företags adoptionsprocesser. I samband med att 

dessa slutsatser presenteras också, med utgångspunkt från empirin, reviderade analysmodeller 

över adoptionens innehåll, kontext och process. Därefter behandlas studiens teoretiska och 

empiriska kunskapsbidrag innan det ramverk som utformas i studien utvärderas och en kritisk 

reflektion över studiens tillvägagångssätt presenteras. Kapitel 12 avslutas med studiens 

implikationer för forskare och praktiker samt förslag till fortsatt forskning. 
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11 Analys 

I detta kapitel analyseras resultaten från fallstudierna med utgångspunkt från 

forskningsfrågorna och det konceptuella ramverket (ECA-ramverket). Syftet med analysen är, 

förutom att empiriskt undersöka forskningsfrågorna, att identifiera ytterligare analysförhållanden 

till ECA-ramverket och att belysa hur ramverket kan användas i empiriska studier. Först 

behandlas innehållet i form av de förändringar som respektive fallföretags adoption och 

användning av elektronisk handel medfört. Därefter sker en analys av vilka kontextuella 

förhållanden som kan förklara varför små och medelstora företag adopterar elektronisk handel, 

följt av analyser av de adoptionsprocesser som ledde fram till adoptionen av de studerade e-

handelsinnovationerna. Sist i kapitlet presenteras en analys av samspelet mellan förändrings-

dimensionerna och en empirisk belysning av de adoptionssituationer som respektive fallstudie 

valts ut att representera.  

 

11.1 Analys av innehållet  

I detta avsnitt sker en analys av den första forskningsfrågan: Vad innebär adoption av 

elektronisk handel för små och medelstora företag och vad förändras i företaget till följd av 

användningen av elektronisk handel? Studiens första forskningsfråga gäller därmed vad 

som förändras på olika nivåer i företaget. Syftet är att försöka lyfta fram vilka 

förändringar som kan relateras till adoption och användning av en e-handels-

innovation. Analysen tar sin utgångspunkt från analysmodellen över adoptionens 

innehåll och respondenternas svar på allmänna intervjufrågor om vilka för-

ändringar som uppstått men även från frågor om enskilda förhållanden i analys-

modellen.  

11.1.1 Utgångspunkter för analysen 

I de empiriska studierna har tre företag undersökts. De tillämpningar för 

elektronisk handel som adopterats i företagen innefattar en webbutik, elektroniska 

fakturor samt traditionell EDI, självfakturering och inköpsorienterade elektroniska 

marknadsplatser och elektroniska auktioner. I kapitel 1 klargjordes att adoptionen 

av elektronisk handel i denna studie betraktas som en del av den övergripande 

processen för implementation av informationssystem (se Kwon & Zmud, 1987). 

Enligt den modell som presenterades i kapitel 1 (se Figur 1.4) följer efter 

adoptionen faser som innebär att informationssystemet och organisationen 

anpassas till varandra, systemet accepteras och används av organisationens med-

arbetare innan det slutligen helt införlivas i verksamheten. Denna process är inte 

självklar men modellen får ändå tjäna som utgångspunkt för att diskutera de för-

ändringar som uppstått i fallstudierna efter adoptionen av respektive innovation. 
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Var i implementationen ett företag befinner sig för en viss e-handelsinnovation 

ger en viktig bakgrundsinformation när empiri ska analyseras. I Figur 11.1 

redovisas den bedömning jag har gjort av fallföretagens position i implementa-

tionen. Som framgår av Figur 11.1 bedömer jag att RD Släpvagnstekniks adoption 

av webbutiken är helt införlivad i verksamheten. Jag grundar denna tolkning bland 

annat på VD:s uttalande att hela företaget bygger på webbutiken och på att 

företaget numera är ett renodlat Internetföretag. Torsby Trä använder elektroniska 

kundfakturor i en mycket begränsad omfattning och har vid intervjutillfällena 

ännu inte genomfört några anpassningar av sin verksamhet eller sina informations-

system mer än att elektroniska fakturor skickas istället för pappersfakturor. 

Företaget befinner sig därför snarast mellan adoption och anpassning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11.1 Fallstudiernas position i implementationsprocessen.  

Källa: Författarens vidareutveckling av Kwon och Zmud (1987:233). 

 
Nolato Sunne tycks ha nått olika långt i implementationen av de olika 

innovationerna. Respondenternas svårigheter att längre urskilja effekter, för- och 

nackdelar av EDI-systemet tyder på att systemet sedan länge är införlivat i verk-

samheten. Enligt chefen för marknad och försäljning är EDI någonting som ”bara 

finns”. Vidare verkar den del av de elektroniska marknadsplatserna som handlar 

om att hämta och lämna information har accepterats och används som en naturlig 

del av verksamheten. Fortfarande är dock arbetssättet, åtminstone för vissa 

moment, i viss mån ”nytt” för företaget. Främst beror detta på att kunderna väljer 

att addera ny funktionalitet till systemen och omfördelar ansvar mellan parterna. 

Exempel på detta är att Nolato Sunne fått ansvar för att själva hämta hem 

information om bland annat kvalitetsanmärkningar från marknadsplatsen utan att 

kunden i förväg meddelar att informationen finns att hämta.  
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Vad gäller de elektroniska auktionerna har användningen av dessa minskat enligt 

Nolato Sunnes respondenter. Denna innovation har heller inte accepterats av 

företagets medarbetare. Respondenterna betonar de svårigheter som finns inne-

boende i innovationen och att de föredrar andra upphandlingsförfaranden. Im-

plementationen av elektroniska auktioner har därför snarast återgått från ”använd-

ning” till ”acceptans” eftersom det senare ännu inte uppnåtts. Självfakturering 

används i den löpande verksamheten men har endast motvilligt accepterats och 

företagets affärssystem har inte heller anpassats till självfakturering. Företaget 

verkar därmed ha gått från ”adoption” direkt till ”användning” vilket är möjligt 

eftersom systemet inte bygger på frivillig användning, varken på företags- eller 

individnivå. 

11.1.2 Det adopterade innehållet hos RD Släpvagnsteknik  

Hos RD Släpvagnsteknik har innovationen som helhet förändrats i flera steg (se 

Figur 11.2). Från att initialt ha varit ett interorganisatoriskt informationssystem 

(IOS) riktat till återförsäljarkedjans butiker, öppnades webbutiken för såväl andra 

företag som privatpersoner och blev på så sätt en elektronisk marknadsplats av 

typen en-till-många (1:M). Den utveckling som nu sker, när andra företag ges 

tillgång till webbutiken, innebär att ännu en förvandling äger rum. Webbutiken 

håller nu på att förändras till en form av många-till-många (M:M) marknadsplats 

eftersom partnerföretagen kan idka försäljning via RD Släpvagnstekniks webbutik.  

 

I Figur 11.2 sammanfattas de förändringar som jag bedömer att adoption och 

användning av elektronisk handel har inneburit på affärs-, verksamhets- och 

systemnivå hos RD Släpvagnsteknik. Några av modellens analysförhållanden har 

markerats med kursiverad fetstil (vänstra delen av figuren). Detta betyder att de 

har förändrats till följd av adoptionen och användning av webbutiken. Ett av 

dessa analysförhållanden, ”säkerhetslösningar”, är dessutom markerad med under-

strykning för att betona att detta analysförhållande är nytt i analysmodellen, dvs. 

det har identifierats med hjälp av empirin från fallstudien. Även i den följande 

texten har de aktuella förändringarna kursiverats. E-handelsinnovationen repre-

senteras i figuren av en vertikal, streckad rektangel där webbutikens förvandling 

visas uppifrån och ned (pilarna representerar innovationens förändring).  
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Figur 11.2. Adoptionens innehåll hos RD Släpvagnsteknik (analysmodell från Figur 4.8). 

Källa: Författarens vidareutveckling av Österle (1995) och Nilsson (1999 & 2001).  
 

Affärsnivå 

Inledningsvis var en viktig del av företagets strategiska intentioner att undanröja de 

operativa problemen med att producera, distribuera och uppdatera produkt-

katalogen. Detta motsvarar närmast förhoppningar om det värde som Amit och 

Zott (2001) kallar för ökad effektivitet. Utvecklingen mot en många-till-många 

marknadsplats innebär att företaget nu söker uppnå ett mervärde av systemet 

(Amit & Zott, 2001) genom de extra intäkter som detta kan ge. Poon och Swat-

man (1997) nämner att en möjlig indirekt fördel av elektronisk handel är att nya 

affärsmöjligheter kan uppstå. Att låta andra företag använda och marknadsföra 

webbutiken möjliggör ökade intäkter, dels från avgifter från de företag som väljer 

att installera en länk till webbutiken, dels från den förbättrade marknadsföring 

som det innebär att få fler kanaler mot slutkunderna. Webbutiken har därmed 

möjliggjort att en ny affärsidé utvecklats. VD:n menar att det är den nya informa-

tionstekniken som ligger till grund för affärsidén att låta webbutiken fungera som 

en ’många-till-många marknadsplats’: 

Det är någonting som vi inte hade i tankegången från första början, 
utan det är tekniken, webbtekniken, som har gjort att man kan göra 
sånt här. 

Hos RD Släpvagnsteknik har de strategiska intentionerna för företagets använd-

ning av informationsteknik också förändrats stort sedan adoptionsprocessen ini-

tierades. Företagets affärsstrategi och IT-strategi är numera nära förbundna vilket 
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bland annat manifesteras i den nya affärsidén att låta andra företag använda och 

marknadsföra webbutiken. Från att tidigare enbart ha använt informationsteknik 

till att stödja grundläggande administrativa uppgifter utgör användningen av 

informationsteknik numera en central del av företagets strategi. VD:n menar att 

”hela företaget bygger på hemsidan [webbutiken]”. Även om detta uttalande inte 

kan tolkas bokstavligt, eftersom exempelvis väl fungerande distribution av före-

tagets produkter också är en nödvändig förutsättning för att företaget ska fungera, 

är det ändå tydligt att företagets användning av IT utvecklats från att ha en 

traditionell roll (Grover, 1993) till att utgöra en central del av företagets affärs-

strategi.  

 

Enligt VD:n har webbutiken inte haft någon nämnvärd inverkan vare sig på 

relationerna till kunderna eller till konkurrenterna. Däremot har förändringar skett 

i företagets val av marknader. Sedan några år tillbaka säljer företaget sina produkter 

på en, för företaget, ny och utökad marknad. Privatpersoner utgör den nya 

marknaden medan utökningen av marknaden består av att även andra företag än 

återförsäljarkedjans butiker numera handlar hos företaget. RD Släpvagnsteknik har 

med andra ord genomfört vad Ansoff (1971) benämner för marknadsutveckling. 

Enligt VD:n hade orienteringen mot en ny marknad genomförts även utan 

webbutiken eftersom det avbrutna samarbetet med återförsäljarkedjan innebar att 

detta var nödvändigt för att företaget skulle överleva. Jag menar emellertid att det 

är rimligt att anta att marknadsutvecklingen till vissa delar har möjliggjorts av 

adoptionen av webbutiken. Med den tidigare, för återförsäljare utformade och 

kostsamma, pappersbaserade produktkatalogen som enda marknadsföringskanal 

hade det varit betydligt svårare att på ett kostnadseffektivt sätt kunna satsa på 

privatmarknaden. Privatkunderna är i stor utsträckning intresserade av en mycket 

liten andel av sortimentet samtidigt som inköpen är av karaktären engångs- eller 

sällanköp. Att under dessa premisser bekosta tryckning och distribution av en 

omfattande papperskatalog, får anses som ekonomiskt problematiskt.  

 

I RD Släpvagnstekniks fall innebar webbutiken och Internets spridning att 

företaget fick en direktkanal till slutkunderna. Företaget kunde på så sätt gå förbi 

ett led i värdekedjan, dvs. företagets tidigare kunder i form av återförsäljar-

butikerna. RD Släpvagnstekniks adoption av webbutiken är därmed ett exempel 

på hur elektronisk handel kan underlätta för företag att avsluta en dåligt funge-

rande affärsrelation även om man på företaget inte förutsåg denna utveckling vid 

adoptionstillfället. Tidigare har bland andra Aldin et al. (2004) hävdat att elektro-

nisk handel ger möjligheter till ompositionering. 
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Webbutiken har också medfört en ny marknadsföringsstrategi för företaget. I 

samband med att samarbetet med återförsäljarkedjan avbröts beslutades att RD 

Släpvagnsteknik skulle bli ett renodlat Internetföretag och företaget marknadsförs 

ingen annanstans numera. 

 

Adoptionen av webbutiken har också haft inverkan på företagets utbud av 

produkter. Anskaffningen av den nya databashanteraren som klarar av ett mycket 

stort antal artiklar ledde till att sortimentet kunde fortsätta att utökas. Webbutiken, 

och de förändringar på systemnivån som denna innebar, har därmed medfört att 

företagets strategiska målsättningar om ett stort sortiment kunnat genomföras och 

även utvecklas.  

 

Hos RD Släpvagnsteknik har adoptionen medfört en omfördelning av företagets 

resurser. Kostnaderna för marknadsföring minskade i och med att den kostsamma 

pappersbaserade produktkatalogen försvann. Chaffey (2002) nämner sänkta 

kostnader för tryckning och distribution av marknadsföringsmaterial som en av 

fördelarna med elektronisk handel. Samtidigt har företagets IT-kostnader ökat 

väsentligt vilket enligt Turban et al. (2000) kan inträffa när informationssystem 

egenutvecklas. Även kunskaperna om IT har ökat på grund av adoptions-

processens genomförande och beslutet att sköta drift och underhåll av systemet i 

företaget. Vidare är VD:s uttalande om att ”webbshopen är ett sätt för oss att ha 

en aktuell katalog” och “upptäcker vi ett fel kan vi gå in och ändra det felet direkt” 

exempel på att informationskvaliteten har ökat. Den elektroniska produkt-

katalogen kan hela tiden följa ändringar i sortimentet och felaktigheter kan enkelt 

korrigeras. Det är även möjligt att öka informationsmängden om produkterna i 

form av ritningar och bilder.  

 

Verksamhetsnivå 

De största förändringarna i företagets processer och funktioner gäller företagets 

marknadsföring. På verksamhetsnivån innebar övergången till en elektronisk 

produktkatalog en ny marknadsföringskanal. Tidigare hade företaget marknadsfört 

sina produkter via en papperskatalog som distribuerades en gång per år samt via 

annonser i branschtidningar. I ordermottagningsprocessen har adoptionen inne-

burit små förändringar och företaget tvingas att använda dubbla rutiner för att ta 

emot kundernas beställningar eftersom kunderna i stor utsträckning väljer att 

beställa via telefon. På grund av att webbutiken inte heller är integrerad med 

ekonomisystemet genomförs även behandlingen av de kundorder som lämnas via 

webbutiken i stor utsträckning som förut.  
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De viktigaste förändringarna i arbetsuppgifter består i att företagets medarbetare 

numera behöver ägna en stor del av arbetstiden åt att underhålla informationen i 

systemet. Enligt VD:n består halva hans arbetstid av att leta efter nya artiklar, 

registrera information och bilder i webbutiken etc. Adoptionen av webbutiken har 

också fått som resultat att färre kunder ringer till företaget. Arbetstiden har därför 

i stor utsträckning omfördelats från att svara på kundernas frågor i telefon till 

underhåll och drift av webbutiken. Utvecklingen i företaget motsvarar därmed den 

som Widigs Ahlin (2002) beskriver med färre personliga kontakter och mer 

arbetstid vid datorn. Även om de personliga kontakterna har minskat i antal menar 

VD:n att kvaliteten i kundkontakterna har ökat genom att längre tid kan ägnas åt 

de kunder som ringer. Tidspressen i försäljningssituationen har på så sätt minskat. 

 

Systemnivå 

På systemnivån har en rad förändringar skett, främst i användningen av mjukvaror. 

Förutom anskaffningen av en egen webbserver, egenutvecklad mjukvara för 

webbutik och produktkatalog har företaget också köpt en ny databashanterare och 

ett nytt ekonomisystem vilket delvis beror på att företaget försökte integrera e-

handelssystemet med ekonomisystemet. Även i Craggs (2002) studie valde de 

företag i vilka IT betraktades som viktigt för företagets strategiska utveckling och 

vars företagsledare var intresserade av IT att skräddarsy sina informationssystem 

alternativt att modifiera standardsystem. Ytterligare en förändring i RD Släpvagns-

tekniks mjukvaror utgörs av att webbutiken har öppnats för alla kunder. Därmed 

behövs inte längre någon inloggningsfunktion. 

 

En tid efter adoptionen skedde även förändringar i företagets användning av 

hårdvaror eftersom en ny dator köptes in till webbservern. Sedan tidigare hade 

företaget en Internetanslutning vilket innebar att förändringarna i kommunika-

tionslösningar var små. VD:n menar att företaget totalt har haft utgifter på ca 

500 000 kronor vilka kan relateras till utvecklingen av webbutiken. 

 

Som tidigare har diskuterats har ingen systemintegration genomförts mellan 

webbutiken och företagets ekonomisystem. Företaget har gjort flera försök men 

stött på en rad hinder. Det senaste försöket att integrera webbutiken med det 

nyinskaffade ekonomisystemet misslyckades eftersom den systemintegrations-

lösning som företag köpte endast är kompatibel med den typ av webbutik som IT-

systemleverantören marknadsför. Företagets försök att genomföra en system-

integration bekräftar därmed resultaten från Chan och Swatmans (1999) studie 

som visar att systemintegration är tekniskt komplext och att kompatibilitets-

problem mellan olika IT-system utgör ett hinder.  
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En annan förändring som uppstått är att säkerhetsproblemen har ökat. En ny 

brandvägg har anskaffats för att öka säkerheten. Soliman och Janz (2004) fann i 

sin studie att datasäkerhet utgjorde en kritisk faktor för beslutet att adoptera 

Internetbaserade interorganisatoriska informationssystem. Fallstudien av RD 

Släpvagnsteknik visar alltså att det kan finnas ett visst fog för denna oro. 

Säkerhetslösningar behöver därför införas bland analysförhållandena på systemnivån. 

Förändringar i säkerhetslösningar kan exempelvis innefatta mjukvaror, hårdvaror, 

fysisk miljö och rutiner. 

 

Influenser mellan förändringar på olika nivåer 

Ett viktigt syfte med Nivåmodellen är att uppmärksamma hur förändringar på 

olika nivåer samverkar. Jag ska därför kortfattat analysera samspelet mellan de 

olika förändringarna. Eftersom problem med produktkatalogen i första hand låg 

till grund för adoptionen av webbutiken gör jag den tolkningen att innovationen 

först uppfattades som en förändring på verksamhetsnivå. En elektronisk produkt-

katalog uppfattades förändra såväl produktion som distribution och uppdatering 

av katalogen samt den tid som behövde ägnas åt kundfrågor i telefon. Använd-

ningen av en elektronisk produktkatalog på verksamhetsnivån innebar omedelbara 

förändringar på systemnivån eftersom ett IT-system för webbutiken behövde 

utvecklas. De omfattande förändringarna på systemnivån har sedan påverkat 

processer och arbetsuppgifter på verksamhetsnivå. Främst har detta skett genom 

att de nämnda förväntade förändringarna för verksamhetsprocesserna har 

realiserats men också genom att drift och underhåll av systemet inneburit nya 

arbetsuppgifter. Förändringarna på systemnivån har också fått effekter på affärs-

nivån, dels i form av högre IT-kostnader men även genom att IT-systemet av allt 

att döma bidrog till att möjliggöra satsningen på privatmarknaden. Enligt VD:n 

har webbtekniken (systemnivån) också möjliggjort den nya affärsidén att låta andra 

företag idka försäljning via webbutiken. Företagets marknadsutveckling på affärs-

nivån resulterade i sin tur i förändringar på systemnivån genom att inloggnings-

funktionen i webbutiken togs bort. Att IT möjliggör förändringar på verksamhets- 

och affärsnivå har uppmärksammats av bland andra Davenport (1993) som 

betonar IT:s roll som ”enabler”. Som bland andra Nilsson (2006) beskriver har IT 

därmed utgjort såväl ett nödvändigt stöd (”support”) för förändringar på 

verksamhetsnivån som ett möjliggörande verktyg för utveckling av affärsnivån. 

 

Några av de fördelar som elektronisk handel påstås leda till som högre informa-

tionskvalitet och kostnadsbesparingar (Chaffey, 2002) har således förverkligats 

medan andra, som ökad effektivitet i det administrativa arbetet kring försäljning 

och inköp (ibid.), endast delvis har uppnåtts. Kundorderprocessen är i stora drag 
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oförändrad och har till och med inneburit en viss ökad komplexitet genom använ-

dandet av dubbla rutiner vid ordermottagningen. Däremot har marknadsföringen 

effektiviserats. 

11.1.3 Det adopterade innehållet hos Torsby Trä  

I detta avsnitt analyseras innehållet i de förändringar som adoptionen av 

elektroniska kundfakturor har medfört hos det andra fallföretaget: Torsby Trä. I 

Figur 11.3 sammanfattas adoptionens innehåll hos Torsby Trä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11.3. Adoptionens innehåll hos Torsby Trä (analysmodell från Figur 4.8).  

Källa: Författarens vidareutveckling av Österle (1995) och Nilsson (1999 & 2001).  
 

E-handelsinnovationen (den streckade vertikala rektangeln) består av kunden 

Torsby kommuns inköpsorienterade interorganisatoriska informationssystem 

(EDI) för elektroniska fakturor. De aktuella förändringar som adoptionen av detta 

system inneburit för Torsby Trä beskrivs i texten nedan. Som framgår av figuren, 

genom att få begrepp kursiverats och fetstilsmarkerats, har förändringarna ännu 

varit mycket små. Det kanske största bidraget till innehållsdimensionen från denna 

fallstudie utgörs just av iakttagelsen att adoptionen av elektronisk handel kan 

innebära endast mycket små förändringar i det adopterande företaget. I motsats till 

den första fallstudien där adoptionen innebar stora förändringar på strategisk nivå 

samt på systemnivå har adoptionen av elektroniska kundfakturor hos Torsby Trä 

enbart inneburit smärre förändringar på samtliga nivåer. 
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I Torsby Träs fall var elektronisk fakturering ingen ny företeelse eftersom 

företaget sedan några år tillbaka tar emot elektroniska fakturor från sina 

leverantörer. Uttalanden från Torsby Träs VD och inköps- och försäljningschef 

tyder på att elektroniska fakturor till kund inte betraktades som en innovation utan 

som en vidareutveckling av den tidigare användningen av elektroniska fakturor 

med leverantör. Elektroniska kundfakturor utgör enligt respondenterna istället vad 

Chan och Swatman (2003) kallar för spridning och expansion av ett redan 

existerande informationssystem. Även den tidigare adoptionen av elektroniska 

leverantörsfakturor har enbart inneburit smärre förändringar.  

 

Affärsnivå 

Hos Torsby Trä ägde adoptionen av elektroniska kundfakturor rum efter att 

Torsby kommun framfört en förfrågan. Torsby Träs ledning hade uppfattningen 

att adoptionen på sikt kunde stärka affärsrelationen med kommunen genom den 

förbättrade kundservice som skickande av elektroniska fakturor innebär. Även 

Banerjee och Golhar (1994) fann att förbättrad kundservice var en av de viktigaste 

fördelarna av användningen av elektronisk handel (EDI). Torsby Träs VD menar 

att: ”man får kanske en kund som tycker att det [införandet av elektroniska 

fakturor] är väldigt positivt”. Användningen av elektroniska kundfakturor till 

Torsby kommun har emellertid inte resulterat i några märkbara fördelar för 

Torsby Trä ännu. Det är tyvärr inte ovanligt att små företag har svårt att uppnå 

egna fördelar på kort sikt. Flera tidigare studier (Benjamin et al., 1990; Wagner et 

al., 2003) tyder på att små och medelstora företag har svårt att uppnå egna fördelar 

den första tiden efter att elektronisk handel införts. De fördelar som Torsby Trä 

hoppas få i form av stärkta relationer är att betrakta som långsiktiga i den 

meningen att måluppfyllelsen går att mäta först efter en tids användning och efter 

att en viss användningsvolym har uppnåtts. I likhet med de företag som Poon och 

Swatman (1999) undersökte visar ledningen hos Torsby Trä ett tålamod med att 

uppnå egna fördelar. Elektroniska fakturor ses av VD:n och inköps- och 

försäljningschefen som en långsiktig satsning som behöver tid för att utvecklas 

och ge utdelning. Inköps- och försäljningschefens uttalande om att ”även om det 

bara är en kund så kan vi säga att vi fakturerar elektroniskt” tyder dock på att 

företaget i likhet med företagen i Fredholms (1996) studie har uppfattningen att 

adoptionen av innovationen gör företaget mer attraktivt som leverantör.  

 

Förväntningar om ökad kundservice och stärkta relationer tyder på att de 

eventuella strategiska intentioner Torsby Trä hade med adoptionen närmast 

motsvarar det Levy et al. (2001) kallar för att skapa värde för kunden (”value-

added”) eller Amit och Zotts (2001) inlåsningseffekter. Elektronisk fakturering är i 
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första hand en kundservice eftersom tids- och kostnadsbesparingarna är störst för 

den mottagande parten vilken, om de elektroniska fakturorna integreras med 

ekonomisystemet, slipper att manuellt attestera och kontera fakturorna. Kim 

(2002) menar att elektronisk fakturering, och den ökade kundservice som detta 

innebär, kan ses som ett led i ett företags strävan efter konkurrensfördelar genom 

ökad kundorientering. Teoretiskt sett skulle elektroniska kundfakturor därmed 

kunna påverka företagets relationer till kunder och konkurrenter och utgöra en 

viss konkurrensfördel. I Torsby Träs fall är det emellertid tveksamt om systemet 

ger några konkurrensfördelar eftersom övriga kunders önskemål om att ta emot 

elektroniska fakturor ännu är mycket små. Vidare förmår åtminstone en av 

konkurrenterna också att skicka elektroniska fakturor eftersom detta företag 

deltog i samma pilotprojekt som Torsby Trä.  

 

Innovationen har inte resulterat i några förändringar i val av marknad eller 

företagets utbud av produkter. Eftersom de ekonomiska investeringarna var små 

och en stor del av den tekniska problematiken sköttes av Portalen Handelsplats 

Wermlands respektive PRI Handels medarbetare har innovationen också haft liten 

påverkan på de finansiella resurserna och IT-kunskaperna i företaget. Innova-

tionens närmast obefintliga effekter på affärsnivån kan, förutom att de 

elektroniska kundfakturorna ännu används i mycket liten omfattning, också för-

klaras av systemets uppenbart administrativa karaktär. Ett system för elektronisk 

fakturering syftar knappast till att leda till stora förändringar på affärsnivån i det 

företag som skickar fakturorna.  

 

Verksamhetsnivå 

I företagets processer och funktioner har adoptionen av elektroniska fakturor ännu 

endast inneburit förändringar i hur fakturan överförs till kunden, dvs. via 

elektroniska transaktioner. Övriga arbetsuppgifter och verksamhetsprocesser sköts 

på samma sätt som tidigare. Detta gäller också bokföring av kundfordringar och 

den fortsatta behandlingen av fakturorna. Även i Fredrikssons (1992) studie fanns 

exempel på hur det säljande företaget kunde erbjuda sina kundföretag EDI-

kommunikation men själv tvingades att manuellt registrera data i sina administra-

tiva system. Fredriksson (1992) benämner detta som att den externa effektiviteten 

ökade men inte den interna.  

 

Eftersom endast en av Torsby Träs kunder använder elektroniska fakturor och 

övriga kunder har visat lite intresse är drivkrafterna för att genomföra förändringar 

på verksamhetsnivån få. Tuunainen (1999b) fann att få elektroniska transaktioner 

bromsar små och medelstora företags fortsatta utveckling av elektronisk handel. 
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Hos Torsby Trä finns en risk att användningen av elektroniska fakturor med fler 

kunder, och därmed även antalet elektroniska transaktioner, kommer att vara liten 

även den närmaste tiden på grund av kundernas bristande intresse för elektroniska 

fakturor. Torsby Trä tvingas därför att använda dubbla rutiner för fakturering, 

elektroniska fakturor till några verksamhetsenheter på Torsby kommun och 

vanliga pappersfakturor till övriga kunder. 

 

Systemnivå  

Adoptionen av elektroniska kundfakturor innebar mycket små förändringar även 

på systemnivån. Den utveckling som ägde rum gällde företagets användning av 

mjukvaror. Företaget behövde införskaffa och installera en ny mjukvarumodul för 

elektronisk handel i företagets försäljningsfunktion. För övrigt skedde ingen 

utveckling eller anskaffning av mjukvaror, hårdvaror eller kommunikations-

lösningar eftersom dessa redan fanns på plats. Inga systemintegrationslösningar 

har heller anskaffats eftersom ekonomisystemet inte är konstruerat för att ta emot 

elektroniska fakturor. Fredholm (2000) menar att en av de viktigaste anled-

ningarna till att spridningen av elektroniska affärer skett så långsamt är att 

leverantörerna av affärssystem inte förberett sina system för elektroniska affärer. 

Torsby Trä överväger att byta ekonomisystem för att lösa problemet vilket 

innebär att empirin från Torsby Trä strider mot Poon och Swatmans (1999) 

uppfattning att små företag inte kommer att integrera sina e-handelssystem innan 

de kan se betydande fördelar eller det finns standardlösningar till en låg kostnad. 

Att Torsby Trä trots att mycket få elektroniska fakturor skickats är beredda att 

byta ut sitt ekonomisystem bör ses mot den bakgrund att företaget sedan tidigare 

tar emot elektroniska fakturor från sina leverantörer. Vinsterna med en eventuell 

systemintegration blir på så sätt dubbla eftersom företaget kan effektivisera 

administrationen för såväl mottagna som skickade fakturor.  

 

Influenser mellan förändringar på olika nivåer 

Eftersom få förändringar skett finns också få exempel på hur utvecklingsnivåerna 

samverkar. De få förändringar som ägt rum har en tydlig koppling till varandra 

genom att den nya faktureringsprocessen på verksamhetsnivån innebar att en ny 

mjukvarumodul behövde införas på systemnivån. IT har därför än så länge haft en 

stödjande roll för de processförändringar som genomförts (jfr Nilsson, 2006). I 

förlängningen kan möjligen företagets beredskap för att skicka elektroniska 

fakturor och relationen med Portalen Handelsplats Wermland möjliggöra nya 

affärer. 
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11.1.4 Det adopterade innehållet hos Nolato Sunne  

I detta avsnitt analyseras innehållet i Nolato Sunnes adoption av EDI, 

självfakturering samt elektroniska marknadsplatser och elektroniska auktioner. 

Fallstudien av Nolato Sunnes utveckling visar att perioder av förändring varvas 

med perioder av stabilitet vilket stämmer överens med hur Kwon och Zmud 

(1987) beskriver hur företag förändrar sin användning av informationssystem. 

Kundernas önskemål styr i mycket hög grad när perioder av förändringar inträffar 

hos Nolato Sunne. Den första förändringen, dvs. införandet av EDI åren 

1987/1988, var den mest omvälvande. Den administrative chefen menade år 1999: 

”Utvecklingen sker nog stegvis, man måste hoppa ibland också”.  

 

I Figur 11.4 presenteras i form av de fetstilsmarkerade och kursiverade begreppen 

de förändringar som adoption och användning av en eller flera av företagets e-

handelsinnovationer medfört hos Nolato Sunne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11.4. Adoptionens innehåll hos Nolato Sunne (analysmodell från Figur 4.8).  

Källa: Författarens vidareutveckling av Österle (1995) och Nilsson (1999 & 2001).  
 

Jag har valt att diskutera alla företagets innovationer samtidigt för att ge en hel-

hetsbild av vilka förändringar elektronisk handel inneburit i företaget. I texten 

relateras emellertid förändringarna till specifika innovationer. Som framgår av den 

streckade vertikala figuren utgör de använda innovationerna exempel på inköps-
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orienterade interorganisatoriska informationssystem/IOS (EDI, självfakturering) 

och inköpsorienterade marknadsplatser (inklusive de elektroniska auktionerna). 

 

Gemensamt för samtliga innovationer är att de består av inköpsorienterade e-

handelssystem som initierats och kontrolleras av kunderna. Tvärtemot den utveck-

lingsprocess som ofta beskrivs för elektronisk handel (jfr Fredholm, 1998) har 

Nolato Sunne först adopterat EDI och först långt senare elektronisk handel via 

Internet. Anledningen till detta är att företaget levererar till fordonsindustrin 

vilken använt EDI långt före Internets genomslag. Fallstudien visar därför att 

numera gängse modeller över ett företags utveckling av elektronisk handel (Daniel 

et al., 2002; Chau & Turner, 2002; Lefebvre et al., 2005) stämmer dåligt överens 

med verkligheten i företag som handlar mot ”e-avancerade” branscher. Istället för 

en stegvis utveckling från e-post och basala hemsidor tvingas dessa företag att 

redan från start anamma avancerade former av elektronisk handel som EDI. 

 

Värt att uppmärksamma är också att Nolato Sunne inledningsvis inte uppnådde 

några direkta fördelar av adoptionen av EDI mer än att de fick behålla kunden. 

Enligt Benjamin et al. (1990) tar det ofta längre tid för leverantörsföretaget att 

uppnå fördelar av EDI än för kundföretaget. 
 
Affärsnivå 

Samtliga innovationer uppfattas av respondenterna som framtvingade av 

kunderna. Företagets strategiska intentioner motsvarar därför närmast de inlås-

ningseffekter som Amit och Zott (2001) nämner som en möjlig värdekälla för 

elektroniska affärer eftersom företagets drivkraft för att tillmötesgå kraven var att 

behålla affärsrelationerna med kunderna. 

 

Företagets relationer till kunder och konkurrenter har delvis förändrats. Detta gäller 

särskilt relationerna med kunderna. En viktig fördel av adoptionen av EDI var att 

Nolato Sunne fick behålla affärsrelationen med Volvo. Överhuvudtaget är EDI 

den innovation som haft mest betydelse för företagets verksamhet. Hos Nolato 

Sunne finns en övertygelse om att företaget utan EDI-systemet hade mist, inte 

enbart den kund som ville införa systemet, utan överhuvudtaget sina möjligheter 

att verka i branschen. Även tidigare studier har visat att EDI är en nödvändighet i 

fordonsbranschen (Lorentzon, 1999; Tuunainen, 1999b). Företagets VD menar 

att: ”[…] utan det här systemet hade det inte funnits något Nolato Sunne kvar i 

Sunne”.  
 

Trots fordonstillverkarnas minskning av antalet leverantörer, stora struktur-

förändringar och en ökad globalisering med förhöjd konkurrens som följd har 
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Nolato Sunne lyckats behålla och utöka sina affärer med Volvo samt dennes 

systemleverantörer (tier 1). Företaget har även långsiktiga relationer med flera 

andra kundföretag som använder EDI. Lorentzon (1999) fann i sin studie att 

Volvo efter införandet av EDI minskat antalet leverantörer och istället knutit 

starkare band med de leverantörer som blev kvar. Detta stämmer väl in på Nolato 

Sunnes relationer till biltillverkarna. Nolato Sunnes VD beskriver hur företagets 

verksamhet integrerats allt mer med kundföretagens verksamhet och hur EDI har 

utgjort en förutsättning för denna effektivisering av värdekedjan. När företag 

integrerar sina processer (verksamhetsnivå) för att uppnå just-in-time-leveranser 

och anpassar sina tekniska system (systemnivå) till enskilda motparter uppstår tids-

mässiga och tekniska bindningar (jfr Hammarkvist et al., 1982) som gör att det är 

komplicerat att byta ut en handelspart. Adoption av EDI har därmed bidragit till 

att stärka relationerna med kunderna genom att de tekniska och tidsmässiga 

bindningarna har ökat. 

 

En ökad integration mellan parternas affärsprocesser och IT-system kräver 

anpassningar av leverantörsföretaget i enlighet med det enskilda kundföretagets 

preferenser. Fördelen för leverantörsföretaget är att det resulterar i kundspecifik 

kunskap som ger konkurrensfördelar (Subramani, 2004) och skapar kunskaps-

mässiga bindningar mellan företagen (jfr Hammarkvist et al., 1982). Att leveran-

törerna i bilindustrin fått överta alltmer av design och konstruktion har ökat dessa 

bindningar ytterligare. De olika bindningarna medför att inlåsningseffekter 

uppstår. Christiaanse et al. (2004) menar att inlåsningseffekter är en vanlig följd av 

adoptionen av tidiga tekniker för elektronisk handel som EDI. De inlåsnings-

effekter som existerar mellan Nolato Sunne och deras kunder beror i stor utsträck-

ning också på andra faktorer än EDI-systemet, så som användningen av specifik 

produktionsteknik, anpassade produktionsprocesser och den redan nämnda inte-

grationen av kund-leverantör. Men EDI-systemet och förekomsten av bransch- 

och relationsspecifika lösningar bidrar till att öka denna effekt. För leverantörs-

företaget innebär inlåsningseffekterna en trygghet men de är inte enbart av godo 

eftersom det är svårt att avsluta relationer som inte längre är lönsamma. VD:n 

menar att en annan nackdel är att företaget riskerar att hamna i utpressnings-

situationer. 

 

Elektronisk handel innebär ofta ökad kundservice (Banerjee & Golhar, 1994; 

Kurnia & Swatman, 1997; Chaffey, 2002). MacDonald och Smith (2004) fann i sin 

enkätstudie av amerikanska industriföretag att det köpande företagets belåtenhet 

med det säljande företagets teknikstöd för kommunikationen hade en direkt på-

verkan på intentionerna att göra affärer med säljaren i framtiden. Elektronisk 
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handel kan på så sätt innebära stärkt konkurrenskraft för leverantören vilket 

respondenterna hos Nolato Sunne vid min intervju år 1999 också menade att 

adoptionen av EDI hade resulterat i. Möjligen är denna effekt kortvarig eftersom 

spridningen av elektronisk handel inom fordonsindustrin haft ett stort genomslag. 

Respondenterna hos Nolato Sunne menar att EDI sedan en lång tid tillbaka är en 

del av infrastrukturen i branschen och att företag som inte använder EDI över-

huvudtaget inte kommer på fråga som leverantörer.  

 

Medan EDI har visat sig stärka relationerna mellan kund och leverantör ter sig de 

elektroniska marknadsplatserna istället som ett försök från fordonstillverkarna och 

systemleverantörerna (tier 1) att frigöra sig från de starka kund-leverantörs-

relationer som traditionellt sett dominerat branschen. Elektroniska marknads-

platser ökar kundernas makt (Chesher & Kaura, 1998) genom att konkurrensen 

mellan leverantörerna, och därmed prispressen, ökar (Turban & King, 2003; 

Jelassi & Enders, 2005). Genom elektroniska auktioner försöker fordons-

tillverkarna och systemleverantörerna (tier 1) att pressa priserna ytterligare vilket 

knappast innebär att leverantörerna blir mer intresserade av att delta i dessa. På 

grund av det höga konkurrenstrycket anser sig Nolato Sunne ändå tvingade att 

delta i auktioner eftersom det, som VD:n uttrycker det, finns andra leverantörer 

som annars är beredda att ”flytta in”. Även självfakturering uppfattas hos Nolato 

Sunne som ett sätt att öka kundernas makt eftersom bevisbördan vid menings-

skiljaktigheter i samband med leveranser har flyttats över på leverantören.  

 

En intressant effekt av EDI-systemet är också att det har påverkat företagets val 

av marknader och bidragit till en marknadsavveckling. Förekomsten av olika CAD-

programvaror och EDI-standarder samt kundanpassade EDI-meddelanden har 

inverkat på att företaget sett sig tvingat att minska antalet kunder och fokusera på 

ett fåtal kunder inom samma marknadssegment. Tidigare har EDI visat sig med-

verka till att kundföretagen minskar antalet leverantörsföretag (Lorentzon, 1999). 

Empirin från Nolato Sunne visar att även det motsatta kan förekomma, dvs. att 

leverantörsföretaget ser sig tvingat att minska antalet kundföretag. Fallstudien av 

Nolato Sunne illustrerar därmed Axelsson et als (1999) påstående att starka rela-

tioner är resurskrävande och ställer höga krav på den egna organisationen. 

 

Adoptionen av elektroniska marknadsplatser hoppas företagets respondenter ska 

leda till vad Ansoff (1971) benämner som en marknadspenetrering eftersom de 

försöker hitta nya kunder på den utökade marknad som elektroniska marknads-

platser innebär (Timmers, 1999). Adoptionen av de olika e-handelsinnovationerna 

uppfattas också som fördelaktig för att överkomma de stundtals stora geografiska 
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avstånden till marknaden. Enligt Premkumar och Roberts (1999) minskar den nya 

tidens kommunikationstekniker betydelsen av företagets geografiska placering. 

Respondenterna menar dock att vissa hinder ännu kvarstår och att det är svårt att 

knyta nya affärsrelationer enbart via Internet. För företag som handlar med fysiska 

produkter är transporterna fortfarande ett problem, kulturella skillnader likaså. 

Respondenterna uppfattar också att betydelsen av tidigare affärsrelationer med 

kunden fortfarande är stor. 

 

Införandet av EDI och de andra e-handelsinnovationerna har inte påverkat 

utbudet av företagets produkter. Vidare är det svårt att avgöra vilken påverkan de 

olika innovationerna haft på företagets resurser eftersom också andra stora 

förändringar skett i företaget, bland annat i form av automatisering av produk-

tionen. 

 

Den enda e-handelsinnovation som krävde några investeringar i IT-system var 

EDI. Kostnaden för detta var förhållandevis låg men arbetstid behöver allt sedan 

adoptionen ägnas åt att få kommunikationen att fungera. Framförallt EDI har 

också haft en positiv inverkan på företagets resurser eftersom EDI har inneburit 

vad Amit och Zott (2001) benämner för ökad effektivitet. Vidare var IT-

kunskaperna små i företaget före adoptionen av EDI. Därefter har företaget byggt 

upp en egen kompetens för att hantera den komplicerade EDI-kommunikationen. 

 

Liksom i Chan och Swatmans (1999) studie har det manuella administrativa 

arbetet hos Nolato Sunne minskat på grund av adoptionen av EDI. Respondent-

erna gjorde år 1999 bedömningen att fler medarbetare hade behövt anställas om 

inte systemet införts (förutsatt att företaget haft samma omsättning utan EDI).  

 

Verksamhetsnivå 

Hos Nolato Sunne har stora förändringar i verksamhetens processer och funktioner, 

och därmed också arbetsuppgifter, ägt rum sedan adoptionen av EDI. Enligt 

Lefebvre et als (2005) klassificering av adopterare av elektronisk handel tillhör 

Nolato Sunne de mest avancerade användarna eftersom samtliga funktioner som 

Lefebvre et al. nämner har berörts av företagets användning av elektronisk handel. 

Företagets verksamhet har också integreras alltmer med kundernas och det är 

stundtals svårt att avgöra var gränssnittet mellan företagen går. VD:n nämner 

bland annat självfakturering som ett exempel på att de organisatoriska gränserna 

suddas ut. Uppgifter som tidigare utförts av kundföretaget, som design och 

konstruktion av produkterna samt matchning mellan leveransavisering och mot-

taget gods, sköts numera i stor utsträckning av leverantörsföretaget.  
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Tydligt är också att EDI-systemet numera är helt införlivat i Nolato Sunnes 

verksamhet. Marknads- och försäljningschefen menar att: “EDI är någonting som 

bara finns.” Rogers (1995) beskriver att en innovation, när den införlivats i en 

verksamhet, förlorar sin separata identitet och helt absorberas i de fortlöpande 

aktiviteterna. Så har alltså skett med EDI-systemet vilket får till effekt att även den 

respondent som varit anställd sedan före adoptionen av EDI har svårt att urskilja 

vilka förändringar EDI medfört i olika funktioner och processer. Det är även svårt 

att särskilja vilka förändringar som beror på EDI och vilka som hör samman med 

övergripande rationalisering och automatisering av produktionen. De första 1-2 

åren efter adoptionen av EDI var förändringarna emellertid små. Först efter att de 

elektroniska leveransplanerna integrerats med affärssystemet och använts för att 

styra produktion och lagerhållning uppstod några större förändringar och 

företaget kunde erhålla egna effektiviseringsvinster. Detta stödjer tidigare studiers 

slutsatser att processförändringar är nödvändiga för att uppnå påtagliga fördelar 

(Clark & Stoddard, 1996; Lee et al., 2003).  

 

Även självfakturering, elektroniska marknadsplatser och elektroniska auktioner har 

medfört små förändringar på verksamhetsnivån. Användningen av självfakturering 

har snarast inneburit ett steg tillbaka. Eftersom företagets affärssystem inte stödjer 

matchning mellan avräkningsnotor och leveransavisering tvingas företagets med-

arbetare att genomföra denna kontroll manuellt.  

 

Till fördelarna med företagets Internethandel hör att de elektroniska marknads-

platserna innehåller lättillgänglig och rik information samt att kunderna tvingas att 

bli tydliga i sina krav och önskemål. En effekt av de elektroniska auktionerna är 

också att produktkalkylerna ”trimmas”, dvs. de ses över särskilt noga för att fast-

ställa lägsta möjliga auktionsbud. Elektroniska auktioner innebär en ökad stress för 

de medarbetare som deltar i auktionen. Vidare menade respondenterna år 1999 att 

adoptionen av EDI bidrog till att tempot i företaget drevs upp. 

 

Systemnivå 

Överlag innebar adoptionen av EDI stora förändringar på systemnivån eftersom 

företaget innan adoptionen endast använde informationsteknik i mycket begräns-

ad omfattning. Företaget tvingades därför att anskaffa såväl mjukvaror (EDI-

konverterare, programvaror för att skapa godsflaggor) som hårdvaror (datorer och 

särskilda etikettskrivare) och kommunikationslösningar. Adoptionen av EDI har 

också till viss del resulterat i kundspecifika lösningar. Exempelvis tvingas företaget 

att använda tre olika CAD-program på grund av att kunderna använder olika 

programvaror. Cayave (1995) menar att det är vanligt att företag som deltar i flera 
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olika interorganisatoriska informationssystem tvingas att anpassa sina system till 

varje separat handelspart. Adoptionen av självfakturering och elektroniska 

marknadsplatser innebar inga förändringar alls på systemnivån eftersom den nöd-

vändiga tekniska infrastrukturen redan fanns på plats.  

 

En viktig förklaring till att företaget inte uppnådde några egna fördelar av EDI-

kommunikationen de första åren var bristen på systemintegrationslösningar. Enligt 

Iacovou et al. (1995) är det vanligt att små och medelstora företag som övertalas 

att adoptera EDI inledningsvis endast har råd med ett fristående EDI-system 

(”stand-alone”). Den första tiden användes just ett fristående EDI-system hos 

Nolato Sunne vilket innebar att leveransplanerna skrevs ut på papper som tidigare. 

Detta fick till resultat att, som Iacovou et al. (1995) uttrycker det, EDI-system inte 

var mer fördelaktigt än fax eller e-post för Nolato Sunnes interna effektivitet. 

Först efter 1-2 år genomfördes den interna systemintegrationen med företagets 

andra applikationer. Detta förlopp stämmer väl överens med resultaten från 

Iacovou et als (1995) studie. Iacovou et al. (1995) gör antagandet att den interna 

systemintegrationen ses som ett separat andra steg hos de små och medelstora 

företagen. En möjlig förklaring till detta är att adoptionen av EDI ofta sker på 

grund av påtryckningar från den part som initierar systemet (Banerjee & Golhar, 

1994; Iacovou et al., 1995; Premkumar et al., 1997). I denna fallstudie har det 

studerade leverantörsföretaget, när det utsatts för påtryckningar, ansett sig tvingat 

att adoptera så snart motparten önskat trots att företaget ännu inte hunnit planera 

för, eller inhämta kunskaper om, hur tekniken används på ett, för det egna före-

taget, fördelaktigt sätt. De egna fördelarna blir en senare fråga, först gäller det att 

säkerställa att företaget får behålla kundföretaget. 

 

Hos Nolato Sunne är numera de flesta EDI-transaktioner integrerade med 

affärssystemet. De elektroniska avräkningsnotor som kunderna sänder vid själv-

fakturering har dock inte integrerats med affärssystemet eftersom det merarbete 

det innebär att manuellt kontrollera kundernas betalningar ännu inte har upp-

fattats som tillräckligt besvärande för att frågan ska prioriteras.  

 

Influenser mellan förändringar på olika nivåer 

Hos Nolato Sunne inleddes förändringarna på verksamhetsnivån i företaget 

genom att Volvo ville att företaget skulle märka godset med elektroniskt avläsbara 

godsflaggor. Detta krävde en ny mjukvara och en särskild skrivare. Ett fristående 

EDI-system infördes på systemnivån. Systemintegrationen mellan EDI-systemet 

och affärssystemet på systemnivån möjliggjorde sedan mer omfattande 

förändringar på verksamhetsnivån eftersom de elektroniska leveransplanerna 
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kunde användas som underlag för att planera produktion, inköp och lagerhållning. 

EDI-systemet och de förändringar detta innebar på systemnivån har även möjlig-

gjort att verksamhetsprocesserna har integrerats allt mer med kundernas verksam-

hetsprocesser. Fallstudien av Nolato Sunne utgör därmed ett tydligt exempel på 

hur IT möjliggör processförändringar på verksamhetsnivån (jfr Davenport, 1993; 

Nilsson, 2000). Detta har tillsammans med anpassade IT-system har fått till följd 

att bindningarna till kunderna ökat på affärsnivån (jfr Hammarkvist et al., 1982). 

EDI-systemet har på så sätt bidragit till att relationerna med kunderna har stärkts. 

Förändringarna på systemnivån ledde också till att nya arbetsuppgifter uppstod på 

verksamhetsnivån eftersom EDI-kommunikationen kom att utgöra ett eget 

ansvarsområde.  

 

IT i form av EDI-systemet (systemnivån) har således utgjort ett stöd (jfr 

Davenport, 1993) för de processförändringar som kunderna krävt men också 

möjliggjort effektiviseringar av Nolato Sunnes interna processer. Dessa effektivi-

seringar visar på IT:s möjliggörande roll vilket även fördelarna av de ökade bind-

ningar på affärsnivån gör.  

 

11.2 Analys av kontexten 

Detta avsnitt redogör för analysen av empirin med utgångspunkt från den andra 

forskningsfrågan: Vilka kontextuella förhållanden förklarar varför små och medelstora 

företag adopterar elektronisk handel? I empirikapitlen har kontextuella förhållanden i 

respektive fallstudie beskrivits. I detta kapitel analyseras vilka av dessa som utgör 

viktiga förklaringar till varför adoptionen av elektronisk handel ägde rum i de 

studerade företagen. Utgångspunkten för denna analys utgörs av min tolkning av 

respondenternas utsagor om bakgrunden till adoptionen, dvs. vad och vem som 

drev fram adoptionen samt varför adoptionen av innovationen var intressant för 

företaget. Analysen har genomförts i flera steg. Med respondenternas utsagor som 

utgångspunkt har s.k. strukturgrafer över (del-) förklaringar till adoptionen skapats 

för att tydliggöra samband mellan olika analysförhållanden. I de fall respondent-

erna anser att problem ligger bakom adoptionen (RD Släpvagnsteknik och Nolato 

Sunne) har analyser av ’orsak-effekt-samband’ liknande Goldkuhl och Röstlingers 

(1988) problemgrafer genomförts (se exempel i bilaga 2) Förklaringar till 

adoptionen har således betraktats som problem som såväl är orsakade av, som 

resulterar i, andra problem. När adoptionen istället uppfattats som en möjlighet, 

som hos Torsby Trä, har jag ansett att strukturer som liknar Goldkuhl och Röst-

lingers (1988) målgrafer, vilka syftar till att vissa på samband mellan mål, varit 

lämpligare (se exempel i bilaga 3). Såväl problem med deras orsaker och effekter 
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som möjligheter med deras upphov och bidrag till mål i företaget har identifierats 

dels genom svaren på direkta intervjufrågor, dels genom tolkningar av respondent-

ernas resonemang kring andra frågor.  

 

I nästa steg har dessa förklaringar (problem och möjligheter) jämförts med 

analysmodellen över kontexten. Genom vägledande frågor52 (Glasser, 1978) kate-

goriserades problem och möjligheter som a) härstammande från den yttre, inter-

organisatoriska eller inre kontexten samt om möjligt som b) instanser av analys-

modellens analysförhållanden.  

 

I texten nedan diskuteras utifrån analysmodellen över kontexten vilka analys-

förhållanden som haft en betydelsefull påverkan på adoptionen i de enskilda fall-

studierna, dessa analysförhållanden kursiveras i texten. Först analyseras kontexten 

hos RD Släpvagnsteknik. 

11.2.1 Kontextuella förhållanden hos RD Släpvagnsteknik  

I detta avsnitt presenteras analysen av adoptionens kontext hos RD Släpvagnstek-

nik. Denna analys sammanfattas i Figur 11.5. Genom fetstilade kursiveringar i 

modellen redovisas de kontextuella förhållanden som enligt min tolkning förklarar 

varför adoptionen av elektronisk handel kom till stånd hos RD Släpvagnsteknik. 

Dessa har även kursiverats i texten nedan. Några av dessa analysförhållanden 

saknas i analysmodellen över kontexten (Figur 5.5). Dessa ”nyupptäckta” analys-

förhållanden har markerats med kursivering, fetstil och understrykning i Figur 

11.5.  

 

Den yttre kontexten 

Hos RD Släpvagnsteknik uppfattades inte konkurrenstrycket, med en handfull 

konkurrenter ”som är något att räkna med”, som alltför oroande. RD Släpvagns-

teknik har ett bredare sortiment än konkurrenterna och känner sig därför inte sär-

skilt hotade. Konkurrenstrycket hör därför inte till de analysförhållanden som haft 

en betydelsefull inverkan på adoptionen av webbutiken. En drivkraft för adop-

tionen av webbutiken var däremot innovationens låga spridning i branschen. Ingen av 

konkurrenterna hade ännu webbutiker och VD:n menar att han en tid in i 

adoptionsprocessen insåg att ”den här hemsidan kan bli någonting om vi får 

fortsätta” eftersom ”det var så j-a fattigt överallt”. Det sistnämnda uttalandet 

                                                
52 Frågor som jag använde för att kategorisera respondenternas utsagor i enlighet med analysmodellen 
var: Är detta ett problem som hör samman med den inre kontexten/den egna organisationen? Om 
svaret på denna fråga blev ja ställdes följdfrågor som syftade till att avgöra om de aktuella 
problemen/möjligheterna överensstämde med analysmodellens förhållande: − Hör detta problem 
samman med företagets storlek? − Är denna möjlighet ett uttryck för företagets strategi? Osv. 
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syftar bland annat på att det var svårt att få information om de produkter som 

fanns på marknaden. Branschens mognadsgrad uppfattades av VD:n som mycket låg i 

jämförelse med exempelvis bilbranschen. Det fanns ännu ingen konsensus och 

ingen standard för artikelnummer eller vad som ingick i ”släpvagnsbegreppet”. 

Branschens företag byggde därför egna artikelsystem och informationssystem som 

inte var kompatibla med varandra. Branschens mognadsgrad påverkade VD:s upp-

fattning om behov av, och strategiska möjligheter med, webbutiken och har därför 

lyfts in i analysmodellen i Figur 11.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11.5. Adoptionens kontext hos RD Släpvagnsteknik (analysmodell från Figur 5.5). 

Källa: Författarens vidareutveckling av IMP-gruppens Interaktionsmodell (Håkansson, 1982). 

 

Även bland kunderna var spridningen av elektronisk handel ringa. En liten 

spridning bromsar normalt adoptionen av interaktiva innovationer (Fredriksson, 

1992) men för elektroniska marknadsplatser kan företag även se fördelar med att 

vara bland de första i sin bransch att adoptera (Auger & Gallaugher, 1997).  

 

Vid tidpunkten för adoptionen var RD Släpvagnsteknik ett renodlat grossist-

företag. Liksom i andra företag med ett stort antal kunder fanns ett behov av att 

effektivt marknadsföra företagets produkter. Dock saknas ett tydligt samband 

mellan företagets position i värdekedjan och valet att adoptera elektronisk handel. 

För företag med många kunder är annars elektroniska marknadsplatser på Internet 
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särskilt lämpliga enligt Chan et al. (2001). Att företaget valde att utforma systemet 

som ett interorganisatoriskt informationssystem den första tiden beror på att före-

taget endast hade avtalsbundna kunder. Vilken typ av affärsöverkommelser leve-

rantören har med sina kunder påverkar därmed föga förvånande vilken typ av 

innovation som är aktuell.  

 

Av potentiella intressenter i de sociala systemen är IT-systemleverantören, dvs. det 

IT-företag som utformade den tekniska lösningen för webbutiken, den enda som 

verkar ha förekommit. Detta företag har bidragit till att överbrygga de bristande 

IT-kunskaperna i företaget och VD menar att företaget inte skulle ha ”kommit så 

här långt” utan dessas assistans. Betydelsen av ett effektivt stöd från extern 

expertis under implementationen bekräftas av Thongs (2001) studie i vilken till-

gång till extern expertis till och med var viktigare för slutresultaten än företags-

ledarens stöd. Enligt VD:n var IT-företagets roll i första hand att förverkliga de 

idéer som RD Släpvagnsteknik förde fram. IT-företaget har därmed underlättat 

implementation men inte drivit fram adoptionen av webbutiken. Det är förstås 

möjligt att delägarskapet i IT-företaget förmått VD:n att överväga utvecklings-

möjligheter med hjälp av IT i en högre grad än vad som annars varit fallet. Detta 

är emellertid svårt att undersöka. Med utgångspunkt från VD:s tolkning har jag 

valt att inte betrakta IT-systemleverantören som en viktig förklaring till varför 

adoptionen kom till stånd.  

 

Resterande analysförhållanden i den yttre kontexten (marknadens struktur, 

marknadens dynamik och internationaliseringen) framstår heller inte som centrala 

för adoptionen med utgångspunkt från mina intervjuer. 

  

Den interorganisatoriska kontexten 

I princip samtliga RD Släpvagnstekniks intäkter härstammade från 

återförsäljarkedjan vid adoptionstidpunkten. Företaget hade därmed ett stort 

beroende av, och en svag maktposition gentemot, återförsäljarkedjan. Hos kund-

erna var emellertid beredskapen för elektronisk handel låg och kunderna utövade 

inga påtryckningar för att börja använda elektronisk handel. Av de inter-

organisatoriska analysförhållanden som ingår i analysmodellen över kontexten 

(klimat, påtryckningar från kunder, makt/beroende, kunders beredskap för 

elektronisk handel, kortsiktigt utbyte och långsiktig affärsrelation) tycks endast 

kortsiktigt informationsutbyte haft någon betydelsefull inverkan på adoptionsbeslutet. 

Företagets informationsutbyte med kunderna via telefonsamtal var omfattande 

och företaget stod i begrepp att behöva anställa ytterligare en person. De många 

rutinmässiga telefonsamtalen upplevdes av VD:n som problematiska eftersom: 
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”ringer han [kunden] till mig så kostar det pengar”. En viktig bakgrund till de 

många telefonsamtalen var att kunderna hade svårt att söka i den omfattande 

pappersbaserade produktkatalogen. Företagets existerande marknadsföringskanal i 

form av den pappersbaserade produktkatalogen utgör därför en mycket viktig för-

klaring till adoptionen av webbutiken. Marknadsföringskanal ingår inte i Inter-

aktionsmodellen och jag är heller inte bekant med tidigare studier av elektronisk 

handel som identifierat detta som en drivkraft för adoptionen. Möjligen kan 

marknadsföringskanal anses ingå i ”informationsutbyte” i Interaktionsmodellen. 

Jag menar emellertid att fallstudien tyder på att marknadsföringskanal behöver 

lyftas fram som ett eget analysförhållande. I enlighet med IMP-gruppens 

(Håkansson, 1982) kategorisering av varor och tjänster som en del av interaktions-

processen kan marknadsföringskanal kategoriseras som tillhörande den inter-

organisatoriska kontexten.  

 

Denna fallstudie illustrerar också att egenskaper hos företagets produkter sätter 

gränser för vilka förändringar som är möjliga (Dawson, 1994). I RD Släpvagns-

tekniks fall består produkterna av reservdelar av en mängd olika fabrikat. För 

kunderna är det ofta svårt att känna till benämningen på den/de reservdelar som 

önskas, om det är nödvändigt att samtidigt byta andra delar etc. Detta problem har 

tidigare uppmärksammats i Poon och Swatmans (1999) studie i vilken företagen 

ansåg att deras produkter var svåra att sälja över Internet eller att personlig service 

krävdes som komplement. Produkternas beskaffenhet har inte hindrat adoptionen 

hos RD Släpvagnsteknik men väl att systemet används som planerat eftersom 

kunderna ofta föredrar att lämna sin beställning via telefon för att på så vis ta del 

av säljarnas kunskaper. 

 

Den inre kontexten 

I RD Släpvagnsteknik fanns vid adoptionstillfället, liksom idag, endast ett fåtal 

anställda. De finansiella resurserna var begränsade vilket ofta är fallet i små företag 

(Gustafsson & Svanfeldt, 1994). Innan adoptionen var också IT-kunskaperna små 

och företagets användning av informationsteknik bestod i ett fåtal persondatorer 

och grundläggande programvaror för lönehantering och bokföring samt program-

vara för att skapa den tryckta produktkatalogen. Företaget hade en Internet-

anslutning och en enkel webbplats. Informationsteknik användes således främst 

för att ge stöd åt administrativa arbetsuppgifter utan någon koppling till företagets 

strategi. Informationsteknik hade därmed vad Grover (1993) benämner för en 

traditionell roll i företaget.  
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Två förhållanden i den inre kontexten hos RD Släpvagnsteknik framstår som 

särskilt betydelsefulla för företagets adoption av elektronisk handel. Dessa är före-

tagets strategi i form av en stor sortimentsbredd och företagsledarens stora IT-intresse, 

riskaversion och stöd för adoptionen.  

 

Den initiala drivkraften för RD Släpvagnstekniks adoption av webbutiken 

utgjordes enligt VD:n av problem med den omfattande pappersbaserade produkt-

katalogen. Problemen bestod bland annat i att katalogen tog lång tid att framställa 

med höga personalkostnader som följd. Det var också svårt att ändra i katalogen 

eftersom den endast trycktes en gång per år. Detta ledde till en tröghet i sorti-

mentsförändringar och att eventuella fel kvarstod ett helt år. Anledningen till kata-

logen var omfattande, och därmed komplicerad att framställa, är att företaget 

marknadsför ett mycket stort antal artiklar. En viktig del av företagets strategi är att 

ha ett så stort sortiment att kundens samtliga behov av reservdelar kan fyllas. 

Företaget strävade därför efter att utöka sortimentet ytterligare vid tidpunkten för 

adoptionen eftersom visionen enligt VD:n var att: ”bli den mest kompletta 

reservdelskatalogen överhuvudtaget”. En effekt av det breda sortimentet blev att 

företagets produktkatalog blev alltmer ohanterlig att producera och distribuera 

men även svår att hitta i för kunderna. Strategin om ett stort sortiment är således 

en viktig orsak till de problem som uppstod med papperskatalogen.  

 

Hos RD Släpvagnsteknik utgör VD:n, i likhet med Anderssons (1995:128) 

beskrivning av företagsledare i småföretag: ”navet som mycket av verksamheten 

kretsar omkring”. VD:n var i hög grad engagerad i adoptionen eftersom det var 

denne som initierade och drev adoptionsprocessen. Fallstudien stämmer därmed 

mycket väl överens med studier av exempelvis Grover (1993), Premkumar et al. 

(1997), Soliman och Janz (2004) samt Teo och Ranganathan (2004) som alla fann 

att högsta ledningens stöd är centralt för adoptionen. Att företagsledaren är 

central i så små företag som RD Släpvagnsteknik är närmast självklart. Något som 

inte är lika givet är att denne är intresserad av informationsteknik. 

 

Mintzberg et al. (1976) menar att beslutsfattarens intresse för den aktuella föränd-

ringen avgör om en beslutsprocess inleds eller ej. Detta kan särskilt antas gälla för 

så små företag som RD Släpvagnsteknik eftersom forskning om små företags 

adoption av IT-system (Cragg & King, 1993; Thong & Yap, 1995) visar att företags-

ledarens IT-intresse är en viktig förutsättning för adoptionen av informationsteknik. 

Hos RD Släpvagnstekniks VD framstår IT-intresset som mycket stort. VD:n 

menar att han gärna skulle arbeta med informationsteknik om han var ung idag. 

Han använder ofta informationssystem för att planera verksamheten och talar om 
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sin ”Internetglädje”. Det är med andra ord knappast en överdrift att påstå att RD 

Släpvagnstekniks VD har ett mycket stort intresse för IT.  

 

Tidigare forskning visar att beslutsfattarens attityd till förändringar samt förmåga 

att hantera osäkerhet och risker (Grover, 1993; Rogers, 1995) i hög grad påverkar 

adoptionen av innovationer. Teo och Ranganathan (2004) fann att företags-

ledarens villighet att genomföra stora investeringar ofta var avgörande för adop-

tionen av ny informationsteknik. Hos RD Släpvagnsteknik menar VD:n att han 

inte uppfattade adoptionen av webbutiken som särskilt riskfylld eftersom han 

hade svårt att överblicka omfattningen på de förändringar som adoptionen skulle 

komma att innebära. Framförallt missbedömdes tidsåtgång och kostnader. Det 

faktum att adoptionen av en innovation som ännu inte användes på marknaden 

genomfördes trots företagets ringa storlek, små interna resurser, få förebilder och 

en stort beroende av återförsäljarkedjan utan att detta uppfattades som riskfyllt 

menar jag tyder på att VD:n har en låg riskaversion. Jag menar på grundval av dessa 

argument att det är rimligt att anta att VD:s personliga egenskaper och stöd för 

adoptionen hade en viktig påverkan på att adoptionen kom till stånd hos RD 

Släpvagnsteknik vid den aktuella tidpunkten.  

11.2.2 Kontextuella förhållanden hos Torsby Trä  

I Figur 11.6 sammanfattas vilka kontextuella förhållanden som enligt min tolkning 

tillsammans förklarar varför Torsby Träs adopterat elektroniska kundfakturor. 

Dessa är markerade med kursivering i texten samt med fetstil och kursivering i 

analysmodellen. Understrykningar i figuren betecknar nya analysförhållanden, dvs. 

analysförhållanden som saknas i den grundläggande analysmodellen (Figur 5.5) 

men som bidrar till att förklara Torsby Träs adoption av elektroniska kund-

fakturor.  

 

Den yttre kontexten 

Hos Torsby Trä tyder mina intervjuer på att av de förhållanden som återfinns i 

den yttre kontexten av analysmodellen (Figur 5.5) har enbart påverkan från 

intressenter i de sociala systemen utgjort drivkrafter för adoptionen. Konkurrens-

trycket var måttligt och innovationens spridning i branschen mycket låg. Visser-

ligen ingick även en av de viktigaste konkurrenterna i samma pilotprojekt som 

Torsby Trä. Torsby Träs respondenter menar emellertid att de valt att delta i 

pilotprojektet även utan konkurrentföretagets medverkan. Andra marknads-

relaterade förhållanden (marknadens struktur, marknadens dynamik och inter-

nationaliseringen) framstår inte som drivkrafter eftersom få, för Torsby Trä 

viktiga, förändringar skett på dessa områden åren före adoptionen. Företagets 
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position i värdekedjan med såväl många kunder som leverantörer innebär ett 

behov av IT-stöd för att hantera vad Junghagen (1998) kallar för strukturella 

behov. Eftersom få av företagets kunder ännu uppfattades ha en tillräcklig bered-

skap för elektronisk handel innebar detta dock knappast en särskilt betydelsefull 

drivkraft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11.6. Adoptionens kontext hos Torsby Trä (analysmodell från Figur 5.5).  

Källa: Författarens vidareutveckling av IMP-gruppens Interaktionsmodell (Håkansson, 1982). 

 

Främst har tre analysförhållanden i den yttre kontexten påverkat Torsby Träs 

adoption av elektroniska kundfakturor. Dessa utgör samtliga intressenter i de sociala 

systemen. I den yttre kontexten fanns vid tidpunkten för adoptionen av de elektro-

niska kundfakturorna Portalen Handelsplats Wermland och det stöd som denna 

genom den operative projektledaren bistod med. Gengatharen och Standing 

(2005) beskriver hur liknande regionala elektroniska marknadsplatser stödjer små 

och medelstora företag genom att med låga kostnader och enkla tekniker introdu-

cera företagen för elektroniska marknadsplatser och uppmuntra dem att delta i 

den lokala handeln.  

 

Hos Torsby Trä har inköps- och försäljningschefen intrycket att externt stöd från 

Portalen Handelsplats Wermland har ökat kundens beredskap för elektronisk 

handel i form av elektroniska fakturor. Däremot uppfattas inte Portalen Handels-
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plats Wermlands stöd som centralt för det egna företaget eftersom företags-

ledningen redan ett år tidigare, utan stöd från Portalen Handelsplats Wermland, 

var villig att börja skicka elektroniska fakturor till Torsby kommun. Dock kan 

uppfattningen om innovationens låga tekniska komplexitet ha påverkats av att det 

praktiska arbetet sköttes av Portalen Handelsplats Wermlands och PRI Handels 

medarbetare. Utvecklingsarbetet innebar enligt inköps- och försäljningschefen 

enbart ”enkla, enkla medel”. Dessutom innebar Portalen Handelsplats Wermlands 

och den operative projektledarens engagemang att de hinder som brist på tid hos 

Torsby Träs ledning annars kunde ha utgjort övervanns eftersom portalens 

projektledare drev och övervakade projektet. Tidigare studier har funnit att brist 

på tid ofta bromsar små företags kompetens- och teknologiförsörjning 

(Gustafsson & Svanfeldt, 1994). Detta drabbar även planeringen av nya informa-

tionssystem (Thong, 2001) vilket stämmer väl in på situationen hos Torsby Trä 

eftersom brist på tid har hindrat den planerade adoptionen av elektroniska 

beställningar.  

 

Torsby Träs respondenter nämner också medlemskapet i Byggtrygg som en 

anledning till sitt intresse för elektronisk handel. Detta s.k. ”peer-nätverk”, har 

bidragit med såväl ramar som strukturer och kunskaper för Torsby Träs använd-

ning av elektronisk handel genom de gemensamma målsättningar man beslutat om 

i nätverket. I resonemanget om intressenter i de sociala systemen i kapitel 5 nämns 

endast lokala nätverk. Fallstudien av Torsby Trä visar att detta analysförhållande 

behöver utvidgas till medlemskap i nätverk. Bland annat Fariselli et al. (1999) har 

tidigare uppmärksammat betydelsen av att samarbeta i nätverk och ingå i strate-

giska allianser. På så sätt kan även små företag få tillgång till finansiering och 

expertis som möjliggör liknande villkor som för de stora företagen. Genom Bygg-

trygg och dess avtal med PRI Handel hade företaget också lättåtkomlig tillgång till 

extern expertis vilket Thong (2001) i sin studie fann var en nyckelfaktor för en 

lyckad implementation av nya informationssystem i småföretag. Torsby Träs 

inköps- och försäljningschef menar också att adoptionen av elektroniska kund-

fakturor uppfattades som en möjlighet att bättre utnyttja det avtal med PRI 

Handel som företaget redan betalade för. 

 

Den interorganisatoriska kontexten 

Tidigare har nämnts att kundens beredskap för elektronisk handel uppfattades ha ökat 

genom Torsby kommuns deltagande i Portalen Handelsplats Wermlands pilot-

projekt. Detta möjliggjorde Torsby Träs adoption av elektroniska kundfakturor till 

kommunen. Bland övriga förhållanden i den interorganisatoriska kontexten 

omnämner respondenterna minskat finansiellt utbyte som en drivkraft för adop-
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tionen. Enligt respondenterna fanns också vissa förhoppningar om att adoptionen 

skulle stärka affärsrelationen och medföra att kunden handlade mer från Torsby 

Trä. Affärsrelationen med Torsby kommun upplevdes av Torsby Träs ledning till 

viss del ha försvagats tiden innan adoptionen eftersom kommunen minskat sina 

inköp. Under ”långsiktig affärsrelation” behöver därför relationsstyrka infogas i 

analysmodellen. Resultaten från Lorentzons (1999) studie av EDI i fordons-

branschen tyder på att förväntningar om stärkta relationer på grund av adoptionen 

av elektronisk handel kan vara en rimlig förväntning eftersom kundföretag tidigare 

minskat antalet leverantörer och stärkt relationerna med dem som är kvar. Också 

Post & Telestyrelsen (2001) menar i sin rapport att etablerade samarbeten kring 

elektronisk handel i vissa fall är svåra att avbryta på grund av de investeringar som 

görs i anpassning av teknik, organisation och personligt engagemang.  

 

Samtidigt kanske bindningarna är svagare i de fall när informationssystemet drivs 

av externa parter som i den aktuella fallstudien. Den lösning som handelsportalen 

erbjuder innebär att kundföretaget slipper genomföra anpassningar till enskilda 

leverantörer. Samarbetet gäller även endast ett informationsflöde: fakturan. De 

tekniska bindningarna mellan Torsby Trä och kommunen är därmed inte särskilt 

omfattande eller komplicerade. Vidare har det operativa arbetet i stor utsträckning 

drivits av Portalen Handelsplats Wermland och inte av kommunens och Torsby 

Träs medarbetare. Processen har på så sätt inneburit få naturliga tillfällen att stärka 

de personliga relationerna och därmed de sociala bindningarna (jfr Hammarkvist 

et al., 1982).  

 

Den inre kontexten 

Bland de förhållanden i Torsby Träs inre kontext som särskilt har påverkat 

adoptionen av elektroniska kundfakturor finns existerande användningen av 

informationsteknik med tillgång till EDI-funktionalitet samt ledningens erfarenhet av 

liknande innovationer i form av de elektroniska leverantörsfakturorna. Det sist-

nämnda stöds av Chan och Swatman (2003) som fann att företagets erfarenhet av 

någon form av elektronisk handel starkt påverkade attityderna till nästa IT-

investering. Även andra forskare (Rogers, 1995; Daniel et al., 2002) hävdar att ett 

företags tidigare erfarenheter av liknande företeelser har stor betydelse vid 

adoptionen av nya innovationer. Det faktum att företaget hade stora delar av den 

tekniska lösningen på plats och redan var mottagare av elektroniska fakturor 

innebar att förändringarna för att också skicka elektroniska fakturor upplevdes 

som små. Att skicka elektroniska fakturor till kunderna uppfattades som en 

naturlig vidareutveckling av de elektroniska leverantörsfakturorna. I Interaktions-

modellen av IMP-gruppen (Håkansson, 1982) finns individers erfarenheter med 
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som ett analysförhållande. Jag valde att inte använda mig av detta i analysmodellen 

över kontexten (Figur 5.5) men fallstudien av Torsby Trä visar alltså att detta 

analysförhållande behöver beaktas.  

 

Vidare har Torsby Träs, i Byggtryggnätverket utformade, strategi om att använda 

elektronisk handel påverkat att adoptionen av elektroniska kundfakturor upp-

fattades som intressant och kompatibelt med företagets arbetssätt. Inköps- och 

försäljningschefen menar också att adoptionen av elektroniska kundfakturor 

utgjorde en möjlighet att bättre utnyttja tidigare investeringar i mjukvara för 

elektroniska fakturor samt det löpande avtalet med PRI Handel. Sammantaget 

innebar den höga kompatibiliteten med rådande arbetssätt, IT-system och strategi 

tillsammans med låg komplexitet, små ekonomiska investeringar och få krav på 

förändringar att tröskeln för att adoptera var låg hos Torsby Trä − det fanns få 

bromskrafter. 

 

Min tolkning av respondenternas intervjusvar tyder inte på att företagets storlek, 

interna resurser, företagsledarens IT-intresse, riskaversion och stöd för adoptionen 

eller förekomsten av eldsjälar utgjort viktiga förklaringar till adoptionen. Möjligen 

utgör inköps- och försäljningschefens intresse för IT ett gränsfall.  

11.2.3 Kontextuella förhållanden hos Nolato Sunne  

Den analys över adoptionens kontext hos Nolato Sunne som presenteras i detta 

delavsnitt sammanfattas grafiskt i Figur 11.7. Liksom i tidigare avsnitt markeras de 

för adoptionen betydelsefulla analysförhållandena med fetstil och kursivering 

medan analysförhållanden som identiferats i fallstudien och som saknas i Figur 

5.5. även markeras med understrykning. 

 

Den yttre kontexten 

Vid min intervju hos Nolato Sunne år 1999 menade respondenterna att det 

förekom konkurrenstryck vid adoptionen av EDI. Detta användes som påtryck-

ningsmedel av kundföretagets representanter som visade statistik över hur många 

andra leverantörsföretag som adopterat EDI. Konkurrenstrycket uppfattas också 

ha ökat ytterligare sedan dess. Även i ett stort antal tidigare studier har 

konkurrenstryck visat sig driva fram adoptionen av EDI (se t.ex. Banerjee & 

Golhar, 1994; Premkumar & Ramamurthy, 1995; Premkumar et al., 1997).  
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Figur 11.7 Adoptionens kontext hos Nolato Sunne (analysmodell från Figur 5.5). 

Källa: Författarens vidareutveckling av IMP-gruppens Interaktionsmodell (Håkansson, 1982). 
 

Det finns vissa tecken på att Nolato Sunnes respondenter förväntade sig att de 

elektroniska marknadsplatserna, och särskilt de elektroniska auktionerna, skulle 

komma att öka i branschen. VD:n menar bland annat att ”dom [biltillverkarna] 

hade bestämt sig”. Detta tolkar jag som förväntningar på att innovationens sprid-

ning skulle komma att öka. Jag uppfattar emellertid att respondenterna anser att 

kundernas påtryckningar och risken att förlora kunden till mer tillmötesgående 

konkurrenter överskuggade en eventuell ökning av innovationens spridning och 

jag har därför valt att inte markera detta analysförhållande i Figur 11.7.  

 

Marknadens struktur har påverkat adoptionen av elektronisk handel hos Nolato 

Sunne eftersom denna bidrar till det höga relativa beroende som företaget har 

gentemot sina kunder. Anledningen till detta är att fordonsindustrin köper ¾ av 

allt formgods på gummimarknaden. Strukturomvandlingar i bilindustrin till-

sammans med en alltmer internationaliserad bransch utgör också en viktig 

utgångspunkt för att förstå framväxten av EDI, självfakturering, elektroniska 

marknadsplatser och elektroniska auktioner som fenomen. Strukturen har för-

ändrats genom nya tillverkningskoncept där fordonen i en allt större utsträckning 
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tillverkas i delsystem. Detta har medfört att Nolato Sunnes marknad numera i stor 

utsträckning består av systemleverantörer (tier 1) istället för som tidigare av 

biltillverkare som Volvo. Samtidigt som de potentiella kunderna numera består av 

fler företag eftersom systemleverantörerna är fler än biltillverkarna har företaget 

också fått nya konkurrenter på grund av den ökade internationaliseringen.  

 

Vad gäller resterande analysförhållanden i den yttre kontexten tycks intressenter i 

de sociala systemen inte alls ha påverkat adoptionen av elektronisk handel. Övriga 

analysförhållanden (marknadens dynamik, internationaliseringen, position i värde-

kedjan samt) har genomgått viktiga förändringar under de senaste tjugo åren som 

har påverkat företagets affärsrelationer. Ingen av dessa har dock nämnts som en 

viktig förklaring till att företaget adopterat elektronisk handel. Därmed inte sagt att 

exempelvis företagets position i värdekedjan, som koncernansluten under-

leverantör, saknar betydelse för adoptionen. Junghagen (1998) fann att koncern-

anslutna underleverantörer i industrin ofta uppvisade vad han kallar för ett inter-

aktivt förhållningssätt till informationsteknik. Detta kännetecknas av att företagets 

användning av informationsteknik styrs av starka externa parter och det adopte-

rande företagets behov av att behålla relationerna med dessa.  

 

Den interorganisatoriska kontexten 

Samtliga adoptionssituationer hos Nolato Sunne har föregåtts av påtryckningar från 

kunder. Företagets VD beskriver t.ex. företagets reaktion på Opels krav på själv-

fakturering som: ”vi tycker inte att det är bra men vi ska göra det”. Besluten 

betraktas därför som framtvingade av kunderna. Resultaten från denna fallstudie 

stämmer därmed väl överens med tidigare studier (Banerjee & Golhar, 1994; 

Chwelos et al., 2001) som visat att påtryckningar från relativt sett mäktigare 

kunder är den huvudsakliga förklaringen till adoptionen av EDI. Att även elektro-

niska auktioner och elektroniska marknadsplatser adopteras på grund av kund-

påtryckningar är mindre uppmärksammat i forskningen. Soliman och Janz (2004) 

fann dock att påtryckningar från handelsparter drev fram adoptionen också av 

Internetbaserade interorganisatoriska informationssystem.  

 

En förutsättning för att kunderna kunnat tvinga fram adoptionen av de olika e-

handelsinnovationerna är den asymmetriska maktbalansen. Det uttalande som 

chefen för marknad och försäljning gör om att kunder och leverantörer ger 

Nolato Sunne budskapet att ”vi hanterat er nästan precis som vi vill” betraktar jag 

som ett uttryck för den asymmetriska maktbalansen. Nolato Sunnes kunder består 

av ett fåtal stora företag. Företagets produktionsprocesser, maskiner, IT-system, 

kvalitetscertifieringar och kunskaper är i stor utsträckning anpassade efter for-



 314 

donsindustrins kunder. Beroendet av dessa är därför stort. Affärer med enskilda 

kunder som Volvo har dessutom utgjort en stor andel av företagets omsättning. 

Företaget har därmed i hög utsträckning en svag maktposition och ett högt relativt 

beroende gentemot kunderna. Dessa förhållanden benämns i analysmodellen för 

makt/beroende. 

 

Högt relationsberoende och en asymmetrisk maktbalans utgör enligt Hart och 

Saunders (1998) en förutsättning för att en handelspart ska kunna tvinga sin mot-

part att förändras. Detta illustreras i Nolato Sunnes fall bland annat av det faktum 

att företaget känt sig tvingat att acceptera nya, hårdare avtal med ett av de största 

kundföretagen vilket företaget har ett högt relativt beroende av. Företaget hade 

enligt chefen för marknad och försäljning: ”inga som helst möjligheter att värja 

oss”. Nolato Sunne har däremot nekat att skriva på liknande avtal med ett annat 

kundföretag som de har ett lågt relativt beroende av. Chefen för marknad och 

försäljning förklarar detta med att: ”våra affärer med X är för små för att vi ska 

bry oss [om eventuella konsekvenser]”. 

 

En förutsättning som har påverkat Nolato Sunnes bedömning av kundernas 

påtryckningar och som utgör en förutsättning för att situationen ska framstå som 

tvingande är som tidigare nämnts att det finns konkurrenter som hotar att ”flytta 

in” som Nolato Sunnes VD uttrycker det. Sambandet mellan kundpåtryckningar 

och konkurrenstryck har tidigare uppmärksammats av bland andra Premkumar et 

al. (1997).  

 

En viktig förklaring till Nolato Sunnes höga relativa beroende av sina kunder inom 

fordonsindustrin, och särskilt bilindustrin, är de inlåsningseffekter som äger rum i 

företagets långsiktiga affärsrelationer. Dessa uppstår bland annat på grund av att 

företaget genomfört kostsamma anpassningar i produktionsteknik och produktions-

processer. ”Inlåsningseffekter” behöver därmed inkluderas i analysmodellen som 

en delmängd av ”anpassningar”. 

 

Vid adoptionen av självfakturering ställde Opel, som inte var kund hos Nolato 

Sunne sedan tidigare, krav på att självfakturering skulle användas för en stor affär. 

Adoptionen av självfakturering påverkades därför i hög grad av det som i Inter-

aktionsmodellen (Håkansson, 1982) benämns för kortsiktigt utbyte i form av 

finansiellt utbyte och risken att förlora den enskilda affären. Detta utesluter inte att 

det även fanns förhoppningar om ett utökat samarbete med Opel hos Nolato 

Sunne. 
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En utgångspunkt för påtryckningar från kunderna är att dessa redan adopterat, 

vilket innebär att kunderna har en hög beredskap för elektronisk handel. Inom 

fordonsindustrin har det stora flertalet kundföretag en hög beredskap för elektro-

nisk handel. Kundernas beredskap för elektronisk handel har inte drivit fram 

adoptionen av respektive innovation lika tydligt hos Nolato Sunne som hos 

Torsby Trä men den bidrar till att förklara varför kunderna utövar påtryckningar 

på företaget. Jag har i Nolato Sunnes fall tolkat respondenternas svar som att 

kunders beredskap för elektronisk handel var en förutsättning för adoptionen men 

inte en drivkraft. Vidare var klimatet mellan Nolato Sunne och Volvo gott men jag 

tolkar respondenterna som att detta analysförhållandes betydelse för adoptionen 

var underordnat företagets relativa beroende av Volvo.  

 

Den inre kontexten 

De inre analysförhållanden hos Nolato Sunne som har varit betydelsefulla för 

adoptionen av de olika innovationerna är företagets strategi och användning av 

teknik. I företagets strategi ingår att snabbt anpassa sig efter de viktigaste kund-

ernas önskemål. IMP-gruppen (Håkansson, 1982) beskriver hur anpassningar i 

produkter, leveranser, prissättning, informationshantering (”information rou-

tines”) eller t.o.m. den egna organisationen kan ingå i leverantörens marknads-

föringsstrategi. Åtminstone de fyra förstnämnda analysförhållandena har, så vitt 

jag kan förstå, anpassats efter kundernas önskemål hos Nolato Sunne. VD:s ut-

talanden ”det här vill en stor kund, då ska vi anpassa oss till det” och ”driv det här 

nu så att du står ut framför alla de andra, att du är först, att du är bäst […]” samt 

”det ska inte finns någon friktion [i relationen]” tyder på att det finns ett tydligt 

fokus på kundservice, värdeskapande och långsiktiga relationer hos Nolato Sunne. 

Det är också rimligt att företagets strategi alltmer inriktats på att underhålla de 

relationer som Nolato Sunne vill behålla i takt med att antalet kunder minskas. 

Samtidigt förekommer som tidigare nämnts en kraftig prispress i branschen vilket 

gör att leverantörerna tvingas att ha stort fokus på såväl kostnader som långsiktiga 

relationer. De automatiseringar av produktionen som genomförts hos Nolato 

Sunne syftar till sänka företagets kostnader.  

 

Hos Nolato Sunne har användningen av specialiserad produktionsteknik bidragit till 

inlåsningseffekter och därmed till ett högt relativt beroende av enskilda kunder 

och bilindustrin som helhet. Vid tidpunkten för adoptionen av EDI var använd-

ningen av informationsteknik obetydlig. Vid adoptionen av övriga e-handels-

innovationer bidrog även användningen av informationsteknik i form av EDI-

systemet till inlåsningseffekterna om än inte i samma omfattning som den 

kostsamma produktionstekniken. Fallstudien av Nolato Sunnes visar därför att det 
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är relevant att undersöka inte enbart användningen av informationsteknik, utan 

också användningen av teknik överhuvudtaget. Detta analysförhållande ingår i 

Interaktionsmodellen (Håkansson, 1982) men jag valde att inte inkludera det i 

studiens analysmodell. Fallstudien av Nolato Sunne visar alltså att ”teknik” 

behöver återinföras i analysmodellen över kontexten med ”informationsteknik” 

och ”produktionsteknik” som delmängder.  

 

Trots att företaget tillhör de större företagen inom gruppen ”små och medelstora 

företag” har inte företagets storlek på något avgörande sätt bidragit till att driva 

fram adoptionen. Möjligen har storleken och de interna förutsättningar som rådde 

hos Nolato Sunne vid adoptionen av respektive innovation i någon mån under-

lättat adoptionen. Vid adoptionen av EDI var företagets interna resurser i form av 

tillgång till tid och nödvändiga finansiella medel goda. Vid den senare adoptionen 

av självfakturering fanns nödvändig informationsteknik i form av EDI-system och 

e-postsystem på plats. Företagsledarens IT-intresse och stöd för adoptionen var 

enligt chefen för inköp och logistik mycket lågt, åtminstone vad dennes 

engagemang i adoptions- och systemutvecklingsprocessen för EDI beträffar. Inte 

heller vid övriga adoptionstillfällen har företagsledaren och dennes egenskaper 

medverkat till att driva fram adoptionen. Vidare har inga eldsjälar nämnts av 

respondenterna. 

 

Sammantaget stämmer Nolato Sunne adoption av elektronisk handel väl in på 

Premkumar och Ramamurthys (1995) beskrivning av företag som adopterat EDI 

reaktivt. De reaktiva företagen i Premkumar och Ramamurthys (1995) studie, dvs. 

de företag som anslöt sig till andra parters EDI-system, befann sig i branscher 

med högt konkurrenstryck och adoptionen kom till stånd efter att kunderna ut-

övat sin makt för att tvinga fram beslutet. De reaktiva företagen hade dessutom 

som förväntat mindre makt än de proaktiva. 

 

För att överhuvudtaget kunna verka på marknaden har Nolato Sunne i likhet med 

företagen i Tuunainens (1999b) studie, upplevt adoptionen av de olika innova-

tionerna, och särskilt adoptionen av EDI, som en nödvändighet. Det är därmed i 

första hand förhållanden i företagets interorganisatoriska och yttre kontext som 

motiverat Nolato Sunne att adoptera elektronisk handel. Detta stämmer väl 

överens med Premkumar et als (1997) studie och att yttre tryck i form av kunders 

krav och konkurrenters handlingar är de förhållanden som har viktigast påverkan 

på adoptionen av EDI.  
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11.3 Analys av processen 

I avsnittet sker en analys av fallstudierna med utgångspunkt från den tredje 

forskningsfrågan: Hur går små och medelstora företag tillväga i sina adoptionsprocesser för 

elektronisk handel och vad kännetecknar dessa processer? Analysen grundas dels på öppna 

frågor om tillvägagångssätt, dels på respondenternas svar på specifika frågor, 

exempelvis om hur de uppfattade de stimuli som initierade adoptionsprocessen.  

11.3.1 Adoptionsprocessen hos RD Släpvagnsteknik  

RD Släpvagnsteknik kan klassificeras som tidiga adopterare eller till och med 

innovatörer i sin bransch med utgångspunkt från Rogers (1995) 

adopterarkategorier. Uppgifter i SIKA:s (2000) rapport visar att knappt 12.5 % av 

detaljhandlarna använde Internet för försäljning år 1999. Enligt RD Släpvagns-

tekniks VD var adoptionsgraden i släpvagnsbranschen dessutom lägre än genom-

snittet. Rogers (1995) menar att tidiga adopterare har en fördelaktigare inställning 

till förändring och bättre klarar av att hantera osäkerhet och risker än sena 

adopterare. Dessa egenskaper stämmer väl in på RD Släpvagnstekniks VD som 

menar att han hela tiden eftersträvar utveckling och beskriver sig själv som 

”chanstålig”. Enligt Rogers (1995) är tidiga adopterare ofta personer med 

kontakter utanför de lokala nätverken, även internationella kontakter är vanliga. 

Denna observation är intressant eftersom VD:n själv nämner sina inköpsresor i 

Europa som en inspirationskälla och väckarklocka.  

 

I Figur 11.8, som följer analysmodellen i kapitel 6, sammanfattas de aktörer och 

handlingsalternativ som var centrala i RD Släpvagnstekniks adoptionsprocess. 

Dessa markeras med fetstil och kursivering. En analys av adoptionsprocessens 

faser och aktörer presenteras i den efterföljande texten.  

 

Processens tidsspann från initiering till driftsättande löpte över ca två år. En del av 

denna tid upptogs av praktiskt arbete med att registrera företagets artiklar i webb-

butiken men VD:n menar också att det tog tid innan företaget ”kom till skott” och 

valde system. Saunders and Clark (1992) menar att små företag kan adoptera EDI 

(vilket får anses som en komplicerad innovation) efter en kort process när de väl 

insett fördelarna och Anveskog et al. (1984) hävdar att små företag inte har ekono-

miska resurser för att driva långvariga projekt. RD Släpvagnstekniks adoptions-

process kan därför anses som en lång adoptionsprocess. Delvis kan detta faktum 

förklaras av att processen innehöll många steg eftersom företaget först sökte efter 

standardlösningar innan IT-systemet egenutvecklades. Men adoptionsprocessen 

var även komplex på grund av att företaget hade få förebilder till sin webbutik och 

därför tvingades att ”bryta ny mark”. En viktig förklaring till den långa processen 
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är även det stora sortimentet och det faktum att företagets medarbetare själva 

måste registrera alla produkter i systemet vid sidan av den löpande verksamheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11.8 Adoptionsprocessen hos RD Släpvagnsteknik (analysmodell från Figur 6.3). 

 Källa: Författarens vidareutveckling av Mintzberg et al. (1976). 

 
Identifikationsfasen  

Webbutiken var enligt VD:n helt och hållet initierad av RD Släpvagnsteknik. 

Adoptionsprocessens stimuli var med andra ord interna eftersom det förekom ett 

inre tryck för förändring. Detta stämmer väl överens med resultaten från Auger 

och Gallaughers (1997) studie över små och medelstora företags adoption av för-

säljningsorienterade marknadsplatser i vilken drivkraften till adoptionen vanligtvis 

härstammade inifrån organisationen. Till grund för adoptionen låg inledningsvis 

problem med papperskatalogen. Katalogen var komplex och kostsam att 

producera men även att distribuera på grund av dess omfattning. Värt att upp-

märksamma är att adoptionen hos RD Släpvagnsteknik först uppfattades som 

nödvändig på grund av interna stimuli i form av problem med den pappersbaserade 

produktkatalogen.  

 

Den första tiden var ansatsen därmed strategiskt passiv i den bemärkelsen att 

adoptionsprocessen initierades först efter att problem hade uppstått. Adoptions-
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processen initierades inte heller i första hand för att förbättra företagets position 

på marknaden. Interna stimuli och en i strategisk bemärkelse passiv ansats 

motsvarar Engsbo et als (2001) reaktiv adoption. Med tiden växte emellertid en 

insikt fram om att systemet också skulle kunna innebära möjligheter eftersom få 

konkurrenter ännu adopterat liknande lösningar. Att tidigt lansera en webbutik 

med ett stort antal artiklar från många olika leverantörer, avancerade sök-

funktioner och rik information om produkterna, innebar också att företaget 

differentierade sig från konkurrenterna. Auger och Gallaugher (1997) fann att 

möjligheten att vara bland de första i sin bransch att idka försäljning på Internet 

uppfattades som en viktig fördel bland de studerade små och medelstora före-

tagen. Företagets VD hade även visioner om att lägga grunden för ett nätverk av 

samarbetande leverantörer med webbutiken som nav. Ansatsen blev därmed 

strategiskt aktiv i och med att syftet med adoptionen inte längre enbart var att lösa 

problemen med den pappersbaserade produktkatalogen utan adoptionen av webb-

butiken omtolkades till att även utgöra en strategisk möjlighet.  

 

Utvecklingsfasen 

Utvecklingsprocessen hos RD Släpvagnsteknik var lång och tämligen komplicerad 

eftersom den innebar att företaget såväl behövde söka efter färdiga lösningar som 

utforma en skräddarsydd lösning. Företagets VD undersökte olika tekniska lös-

ningar främst genom att aktivt kartlägga olika lösningar och IT-systemleverantörer på 

marknaden. Eftersom de standardlösningar som övervägdes inte motsvarade 

företagets krav och förväntningar valde VD:n att låta egenutveckla en lösning med 

hjälp av det IT-företag som denne var delägare i. Även den strategiska designen av 

innovationen innebar till viss del att en egen lösning utvecklades eftersom få 

förebilder fanns inom den egna branschen. Enligt Mintzberg et al. (1976) är det 

vanligt att organisationer utformar egna lösningar på grund av att de misslyckas 

med att identifiera färdiga lösningar som är acceptabla.  

 

Selektionsfasen 

För adoptionsbeslutet som helhet utgjorde den elektroniska produktkatalogens 

förväntade relativa fördelar ett viktigt utvärderingskriterium. Även i exempelvis 

Premkumar och Roberts (1999) studie hade de förväntade relativa fördelarna en 

stor påverkan på adoptionen av olika former av elektronisk handel. I RD Släp-

vagnstekniks fall förväntades fördelarna bland annat bestå i högre informations-

kvalitet i produktkatalogen på grund av möjligheten att löpande genomföra 

ändringar. Vidare upplevdes en elektronisk produktkatalog som enklare att söka i 

för kunderna. Andra fördelar bestod i mindre tidsåtgång och sänkta arbets-

kostnader för att producera och distribuera katalogen. Som tidigare har diskuterats 
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har detta endast delvis realiserats eftersom mycket tid går åt till att underhålla 

informationen i webbutiken. I Auger och Gallaughers (1997) studie över adop-

tionen av försäljningsorienterade marknadsplatser angavs fördelar liknande de som 

eftersträvades hos RD Släpvagnsteknik som viktiga. Låga underhållskostnader 

angavs vara bland de allra viktigaste förväntade fördelarna i den studien.  

 

Valet av den tekniska lösningen baserades på VD:s bedömning av databas-

hanterarnas kapacitet i standardlösningarna. Resultatet blev att standardsystemen 

bedömdes kunna hantera för få artiklar. Systemets kompatibilitet med strategin att 

ha ett brett sortiment var därför ett viktigt utvärderingskriterium. Vidare 

genomfördes vissa analyser av lösningarnas kostnad. Främst gällde detta kostnaden 

för transaktioner via webbhotell. Överhuvudtaget menar VD:n att de höga 

kostnader som har uppstått, bland annat genom investeringar i mjukvara, har 

försenat vidareutvecklingen av webbutiken eftersom företaget tvingas att spara 

ihop till dessa utgifter. Det är möjligt att i synnerhet små och medelstora företag 

väger in kostnaden för elektronisk handel. Iacovou et al. (1995) fann i sin studie av 

små och medelstora företag att företagen oroade sig över kostnaden för EDI. 

Samtidigt visar fallstudien av RD Släpvagnsteknik att begränsade ekonomiska 

resurser och bristfälliga IT-kunskaper inte omöjliggör adoptionen av kostsamma, 

egenutvecklade informationssystem för elektronisk handel, ens i de allra minsta 

företagen.  

 

Aktörer 

Företagsledaren, dvs. VD:n, var den aktör som initierade och drev adoptions-

processen hos RD Släpvagnsteknik. Studien bekräftar därmed resultaten från 

tidigare forskning om att företagsledarens roll är central för de små företagens 

adoption av informationsteknik (Blili & Raymond, 1993; Cragg & King, 1993, 

Thong & Yap, 1995; Thong, 1999). Även i Poon och Swatmans (1999) studie var 

företagsledaren i högsta grad involverad i utvecklingen av företagets Internet-

handel. Aktör i adoptionsprocessen var förutom VD:n även företagets IT-system-

leverantör, dvs. det IT-företag som utvecklade den tekniska lösningen. Roll-

fördelningen mellan företagets VD och IT-företagets medarbetare stämmer väl 

överens med vad Ballantine et al. (1998) fann i sin studie, nämligen att företagets 

medarbetare har kunskaper om informationsbehov men behöver hjälp att välja 

och utveckla systemlösningar. VD:n menar att: ”[…] det var vi som hade kunskap-

en, dom visste hur man skulle programmera det vi ville ha”.  

 

I likhet med flera tidigare studier (Cavaye, 1995; Serafeimidis & Smithson, 2000) 

visar denna fallstudie att de tilltänkta användarna inte involverats i utvecklingen av 
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informationssystemet. Cavaye (1995) fann i sin studie att proaktiva företag och 

företag vars högsta ledning i hög grad var involverade i utvecklingen av systemet 

valde att inte involvera kunderna i processen. En tänkbar förklaring är att de initi-

erande företagen har en starkare maktposition än deras motpart och därför inte 

behöver förankra beslutet. Premkumar och Ramamurthy (1995) fann exempelvis 

att företag som initierade EDI-system uppfattade sin maktposition som starkare 

än vad företag som anslöt sig till existerande EDI-system gjorde. Detta är naturligt 

eftersom initiativtagarna till traditionella EDI-system ofta har varit stora organisa-

tioner. 

 

I RD Släpvagnstekniks fall stämmer antagandet om att den part som initierar 

systemet har en relativt sett starkare maktposition dåligt överens med den situation 

som rådde. Företaget var i princip helt beroende av den stora återförsäljarkedja 

som kundföretagen tillhörde. Maktbalansen var därmed den omvända mot Prem-

kumar och Ramamurthys (1995) studie. Att företaget trots detta valde att adoptera 

systemet utan att ens rådfråga kunderna beror istället på att VD:n betraktade 

systemet som i hög grad kompatibelt med, och fördelaktigt för, kundernas behov.  

 

Eftersom den elektroniska produktkatalogen är utformad med utgångspunkt från 

den tidigare pappersbaserade katalogen förväntades kunderna enkelt känna igen 

och navigera i den elektroniska katalogen. Den elektroniska produktkatalogen 

uppfattades av RD Släpvagnstekniks VD också som enklare för kunderna att söka 

i än den pappersbaserade katalogen. Tidigare studier har visat att företag som 

själva tar initiativet till adoptionen av elektronisk handel ofta upplever innova-

tionens kompatibilitet som hög (Premkumar & Ramamurthy, 1995). Eftersom 

systemet inte heller krävde några förändringar i kundernas IT-system kan behovet 

av att involvera kunderna ha framstått som mindre angeläget (Zmud & Cox, 

1979). Vidare har tidigare studier visat att när en idé är väl förankrad i ledningen 

(Nutt, 1984) eftersöks ingen feedback. Även uppfattningen om kundernas låga 

beredskap för elektronisk handel kan ha haft betydelse för att dessa inte invol-

verades. Cavaye (1995) fann att ett skäl som angavs till att kunderna inte 

involverades var att dessa inte ansågs kunna bidra med något värdefullt eftersom 

systemet var nytt och komplext. RD Släpvagnsteknik VD uttrycker bland annat att 

”kunderna har inget att jämföra med” och att ”det mesta kommer som en chock” 

vilket tyder på att han uppfattade kundernas kunskaper om elektronisk handel 

som låga. 
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11.3.2 Adoptionsprocessen hos Torsby Trä  

Enligt inköps- och försäljningschefen hos Torsby Trä använder få andra företag i 

Torsby Träs bransch elektroniska fakturor till kund. Han uppfattar därmed 

företaget som tidiga adopterare av elektroniska kundfakturor. Enligt Rogers (1995) 

är det vanligt att tidiga adopterare har kontakt med förändringsagenter (som Por-

talen Handelsplats Wermlands operative projektledare). 

 

Adoptionsprocessen från förfrågan till beslut hade ett mycket kort tidsspann hos 

Torsby Trä. Det är dock delvis svårt att definiera när adoptionsprocessen inleddes 

eftersom inköps- och försäljningschefen redan ett år innan Torsby kommuns 

förfrågan hade föreslagit kommunen att använda elektroniska fakturor. I Figur 

11.9 sammanfattas adoptionsprocessens hos Torsby Trä. Centrala aktörer och 

handlingsalternativ (se ovalerna längst ned i figuren) har markerats med fetstil och 

kursivering. Nya aktörer och handlingsalternativ som identifierats i fallstudien har 

markerats med fetstil, kursivering och understrykning. Av figuren framgår också 

att processen inte innehöll någon utvecklingsfas eller några utvecklingsaktiviteter 

eftersom adoptionsprocessen gällde en på förhand given lösning. Härnäst ana-

lyseras adoptionsprocessens faser och aktörer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11.9. Adoptionsprocessen hos Torsby Trä (analysmodell från figur 6.3).  

Källa: Författarens vidareutveckling av Mintzberg et al. (1976). 
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En central fråga för processdimensionen är varför Torsby Träs adoptionsprocess 

var så kort och okomplicerad. En tolkning är att innovationen utgjorde en på för-

hand given lösning. Detta innebar att adoptionsprocessen saknade utvecklingsfas. 

Utvecklingsaktiviteterna ”söka efter lösningar” och ”utforma lösningar” har därför 

tagits bort i Figur 11.9 tillsammans med dessas underliggande handlingsalternativ. 

Portalen Handelsplats Wermland erbjöd ett färdigt koncept samtidigt som före-

taget redan hade tillgång till den tekniska lösning som krävdes. Detta innebar att 

osäkerheten om vad adoptionen innebar var låg. Det var till stora delar uppenbart 

vad företagsledningen hade att ta ställning till och detta förslag innebar dessutom 

få nackdelar men vissa förhoppningar om fördelar. Denna färdiga lösning var i 

hög grad kompatibel med rådande verksamhet vilket innebar få förändringar och 

liten kostnad. Sammantaget fanns få beslut att fatta och få stötestenar kring 

besluten. 

 

Identifikationsfasen 

De stimuli som startade adoptionsprocessen för elektroniska kundfakturor var 

såväl externa som interna, dvs. såväl yttre som inre tryck förekom. De externa 

stimuli som förekom utgjordes av kommunens förslag om deltagande i pilot-

projektet medan interna stimuli bestod av att Torsby Träs inköps- och försälj-

ningschef ett år tidigare föreslagit att parterna skulle använda elektroniska fakturor 

i sin affärskommunikation.  

 

Torsby kommuns erbjudande om att delta i pilotprojektet betraktades i första 

hand som en möjlighet eftersom Torsby Trä uppfattade adoptionen som ett sätt att 

kunna stärka relationen med kunden och öka parternas affärer med varandra. 

Inköps- och försäljningschefen menar att de kände att ”det är väldigt intressant att 

vara med” och att de var tacksamma över möjligheten att få delta i pilotprojektet. 

Att företagets inköps- och försäljningschef vid ett tidigare tillfälle försökt att 

initiera användningen av elektroniska fakturor med Torsby kommun talar för en 

strategiskt aktiv ansats men under den aktuella adoptionsprocessen förhöll sig 

företaget i någon mån passivt eftersom adoptionen initierade av Torsby kommun 

och arbetet med den tekniska lösningen drevs av Portalen Handelplats Wermland. 

Ansatsen kan därmed kategoriseras som både strategiskt aktiv och passiv.  

 

Vidare hade få av Torsby Träs kundföretag ännu infört elektroniska fakturor. 

Projektet tycktes därför som ett bra tillfälle att lära inför en eventuell framtida ök-

ning av efterfrågan på elektroniska kundfakturor. Även i Iivari och Janssons 

(2001) studie återfinns motivet att lära inför framtiden som en drivkraft för 

adoptionen. Det fanns även ett visst inslag av problem eftersom kunden Torsby 
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kommun tidigare uttryckt sitt missnöjde med det stora antalet fakturor samtidigt 

som de minskat sina affärer hos Torsby Trä. Sammantaget har fallet störst likheter 

med vad Engsbo et al. (2001) kallar för möjliggjord adoption eftersom adoptionen 

kom till stånd först när möjligheten yppades på grund av Portalen Handelplats 

Wermlands pilotprojekt.  

 

Utvecklingsfasen 

Som tidigare har diskuterats innebar adoptionen inga utvecklingsaktiviteter 

eftersom det övergripande konceptet utformats av Portalen Handelsplats Werm-

land och Torsby kommun medan den tekniska lösning som var aktuell utgjordes 

av PRI Handels standardprogramvara. Adoptionen gällde därmed vad Mintzberg 

et al. (1976) kallar för en på förhand given lösning vilket innebär att adoptions-

processen inte innehåller någon utvecklingsfas. Beslutsprocesser som gäller en på 

förhand given lösning och som inte åtföljs av politiska meningsskiljaktigheter 

benämner Mintzberg et al. (1976) för okomplicerade beslutsprocesser. Mintzberg 

et al. (1976) identifierar totalt sju olika varianter av strategiska beslutsprocesser 

och av dessa genomförs de okomplicerade beslutsprocesserna snabbast av alla. 

Eftersom ingen utveckling krävs kan adoptionsprocessen således i dessa fall vara 

mycket kort liksom hos Torsby Trä. Resultaten från fallstudien indikerar att det 

kan vara värdefullt att utforma beskrivningar av, och stöd för, dessa förenklade 

varianter av adoptionsprocessen.  

 

Eftersom företaget genom medlemskapet i Byggtrygg träffat avtal med PRI 

Handel och även sedan tidigare använde PRI Handels tjänster för mottagning av 

elektroniska fakturor från leverantörer sökte företaget aldrig efter andra lösningar. 

Fallstudien är därmed också ett exempel på hur rådande informationssystem och 

erfarenheter från dessa begränsar och styr utvecklingen av framtida system 

(Symons, 1990).  

 

Selektionsfasen 

Trots att Torsby Trä genomförde en viss utveckling på systemnivån genom att 

företaget köpte in en ny mjukvarumodul föregicks valet således inte av någon 

selektion mer än att vidareutveckla den lösning som företaget redan hade genom 

avtalet med PRI Handel.  

 

Några formella analyser genomfördes inte, inte heller några egentliga förhand-

lingar med vare sig Torsby kommun eller Portalen Handelsplats Wermland. 

Beslutet att adoptera elektroniska fakturor till kund fattades istället på grundval av 

VD:s och inköps- och försäljningschefens bedömning. Detta stämmer väl överens 
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med tidigare studier som visar att det är vanligt att få eller inga formella 

utvärderingar genomförs innan nya informationssystem adopteras (Farbey et al., 

1993; Cavaye, 1995).  

 

Den tidigare adoptionen av elektroniska leverantörsfakturor har påverkat den 

studerade adoptionen genom att elektroniska kundfakturor upplevdes som en 

vidareutveckling av de förra. Jag tolkar inköps- och försäljningschefens uttalande 

om att mycket redan var beslutat och att tidigare investeringar nu skulle kunna ut-

nyttjas bättre som att adoption och användning av elektroniska kundfakturor 

uppfattades ha en hög kompatibilitet med såväl den teknik som företaget redan hade 

som med rådande arbetssätt. Elektroniska kundfakturor uppfattades också som 

kompatibla med gemensamma strategier i Byggtryggnätverket. Kompatibilitet med 

företagets värdesystem, erfarenheter och tekniska system har i flera tidigare studier 

visat sig ha stor inverkan på adoptionsbeslutet (jfr Grover, 1993; Grandon & 

Pearson, 2004). För beslutet som helhet bedömdes också de förväntade relativa 

fördelarna för affärsrelationen med kunden. På grund av den ökade kundservice det 

innebär att skicka elektroniska fakturor till kunden fanns vissa förhoppningar om 

att affärsrelationen skulle komma att stärkas och Torsby kommun välja att handla 

mer från företaget. 

 

Övriga analysförhållanden i analysmodellen över adoptionsprocessen (Figur 6.3) 

har inte nämnts av respondenterna som viktiga utvärderingskriterier. Inköps- och 

försäljningschefens yttrande om att företaget hade övervägt adoptionen utförligare 

om kostnaden varit större kan dock tyda på att den låga kostnaden i någon mån 

underlättat beslutet. I och med att företaget hade avtal med PRI Handel och 

Portalen Handelsplats Wermlands operative projektledare i stor utsträckning 

ansvarade för den tekniska utvecklingen var också komplexiteten låg.  

 

Aktörer 

I jämförelse med de två andra fallstudierna har adoptionsprocessen drivits av 

externa aktörer i betydligt större utsträckning hos Torsby Trä. Den aktör som i 

analysmodellen (Figur 6.3) benämns för Chefen på marknadsavdelningen, dvs. Torsby 

Träs inköps- och försäljningschef, har fattat de övergripande besluten om att delta 

i pilotprojektet tillsammans med företagsledaren (VD). Dessa menar att det finns en 

stor samsyn dem emellan som underlättat beslutfattandet. De tekniska frågorna 

under adoptionsprocessen har hanterats av företagets IT-systemleverantör och den 

operative projektledaren från Portalen Handelsplats Wermland. Den sistnämnde 

utgör vad Rogers (1995) benämner för förändringsagent. En förändringsagent har 

bland annat till uppgift att väcka medvetenhet om behovet av en förändring och 
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påverka att förändringen initieras och genomförs (Rogers, 1995). Med hänsyn till 

detta har jag kompletterat analysmodellen med en ny aktör vilken följaktligen 

benämns ”förändringsagent” (se Figur 11.9). 

11.3.3 Adoptionsprocesserna hos Nolato Sunne  

I Figur 11.10 sammanfattas Nolato Sunnes tre adoptionsprocesser. Jag har valt att 

slå samman dessa eftersom likheterna är stora. I de fall skillnader mellan de olika 

adoptionsprocesserna existerat diskuteras dessa i texten.  

 

Vid samtliga adoptionstillfällen har företaget enligt respondenterna tillhört de 

tidiga adopterarna. Tidpunkten för Nolato Sunnes adoption av EDI och adop-

tionen av självfakturering bestämdes helt av de initierande kundföretagens behov. 

Tiden från kundföretagets begäran/önskemål till Nolato Sunnes beslut om 

adoption var kort. Även tidigare studier som undersökt företag som utsatts för på-

tryckningar att adoptera vittnar om korta adoptionsprocesser (Saunders & Clark, 

1992; Cavaye, 1995; Fredholm, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11.10. Adoptionsprocesserna hos Nolato Sunne (analysmodell från figur 6.3).  

Källa: Författarens vidareutveckling av Mintzberg et al. (1976). 
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Identifikationsfasen 

Vid samtliga adoptionstillfällen initierades adoptionsprocessen av externa stimuli. 

Det förekom med andra ord ett yttre tryck för adoptionen i form av påtryckningar 

från företagets kunder inom fordonsindustrin. Liksom företagen i Tuunainens 

(1999b) studie av underleverantörer i den finska fordonsindustrin har Nolato 

Sunne väntat in sina kunders krav på elektronisk handel och fogat sig i dessa. 

Ansatsen är därmed att betrakta som passiv. Kundernas initiativ uppfattades in-

ledningsvis som ett problem som behövde lösas snarare än som en möjlighet för 

företaget. Företagets respondenter uppfattar adoptionen av såväl EDI, som av 

självfakturering och elektroniska marknadsplatser (inklusive elektroniska auk-

tioner) som framtvingad adoption av kunderna. Rogers (1995) benämner innova-

tionsbeslut som har en låg grad av frivillighet för auktoritetsbeslut. Dessa leder 

enligt Rogers (1995) ofta till en snabb spridning av innovationen vilket möjligen 

kan förklara varför användningen av EDI och självfakturering snabbt blivit 

utbredd bland fordonsindustrins leverantörer.  

 

Utvecklingsfasen 

Den strategiska designen av Volvos användning av EDI, Opels självfakturering 

samt de elektroniska marknadsplatserna och de elektroniska auktionerna var redan 

bestämt när Nolato Sunne kontaktades. På en övergripande nivå gällde de olika 

adoptionsprocesserna därmed det Mintzberg et al. (1976) kallar en på förhand 

given lösning. Den utveckling som fanns kvar att göra bestod vid adoptionen av 

EDI av IT-lösningen. Adoptionen av självfakturering, elektroniska marknads-

platser och elektroniska auktioner innebar ingen utvecklingsfas alls eftersom nöd-

vändiga IT-system redan fanns på plats i företaget. Vid utformningen av EDI-

systemet satsade företaget genast på att söka efter färdiga IT-lösningar i form av 

standardsystem. Inga utformningsaktiviteter eller egenutvecklade lösningar har 

därmed förekommit. Med hänsyn till detta har utvecklingsaktiviteten ”utforma 

lösningar” tagits bort i Figur 11.10 tillsammans med de underliggande handlings-

alternativen ”modifiera standardlösningar” och ”egenutveckla lösningar”.  

 

I sitt sökande efter lösningar använde sig företaget av kontakter med tidigare 

adopterare, dvs. andra företag som redan använde EDI. Att söka upp adopterare 

som personen kan identifiera sig med och ta del av dessas subjektiva uppfattningar 

om innovationen är enligt Rogers (1995) ett vanligt tillvägagångssätt för att 

utvärdera innovationer. Men företagets sökande efter tekniska lösningar skedde 

också med utgångspunkt från rekommendation från kund eftersom Volvo lämnade 

förslag på IT-lösningar. ”Rekommendation från kund” behöver därför införas i 
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analysmodellen över adoptionsprocessen som ett möjligt tillvägagångssätt för att 

söka efter tekniska lösningar. 

 

Selektionsfasen 

Vid adoptionen av EDI och självfakturering genomfördes få eller inga formella 

analyser. Istället var beslutet en bedömning av en mindre grupp aktörer bestående av 

berörda verksamhetschefer och tjänstemän. Den tekniska lösning som valdes för 

EDI-systemet hade rekommenderats av Volvo, dvs. den kund som initierade 

adoptionen. Detta tillvägagångssätt förekom också i Fredholms (1996) fallstudie. 

Enligt chefen för inköp och logistik valde företaget den lösning som uppfattades 

som mest pålitlig.  

 

Såväl varumärket (systemet) som IT-systemleverantören var sedan tidigare 

väletablerade i branschen. Nilsson (1991:18) kallar val där marknadens mest 

använda och kända system väljs för ”ryggen-fri-lösningar” eftersom ett motiv till 

att välja dessa system enligt Nilsson är att slippa kritik från omgivningen. Nolato 

Sunnes strävan efter en långsiktigt väl fungerande lösning och valet av ett inom 

branschen välkänt varumärke och en välkänd leverantör kan också ses mot bak-

grund av att det företag som adopterar ett standardsystem hamnar i en beroende-

ställning av IT-systemleverantören (Andersen, 1994). Om IT-systemleverantören 

försvinner från marknaden uppstår omedelbart ett problem för de företag som 

använder systemet eftersom dessa enligt Andersen (1994) inte själva har 

kompetens för att förvalta och underhålla systemet. Valet av standarsystem har 

därför allt mer blivit ett val av IT-systemleverantör (Nilsson, 2000). Det införskaffade 

systemet ska förhoppningsvis användas i flera år framöver och samarbetet med 

IT-systemleverantören blir en viktig parameter för ett lyckat resultat. Enligt 

Nilsson (2000:221) behöver företag ”bedöma om leverantörerna är trovärdiga, 

pålitliga och kan ge en god support för sina produkter”. Jag tolkar Nolato Sunnes 

respondenter som att detta stämmer väl överens med de kriterier som låg till 

grund för den bedömning som gjordes av den tekniska lösningen vid adoptionen 

av EDI. Mot bakgrund av Nolato Sunnes bedömningskriterier har jag lagt till 

”långsiktigt väl fungerande lösning” som ett nytt analysförhållande i 

analysmodellen i Figur 11.10. 

 

För övriga innovationer har ingen teknisk utveckling behövts eftersom 

nödvändiga IT-system redan funnits i företaget. Valet att adoptera dessa lösningar, 

liksom det övergripande beslutet att adoptera EDI, fattades istället på grundval av 

en bedömning av de förväntade relativa fördelarna. Dessa bestod i att behålla affärerna 

med den initierande kunden vilka annars bedömdes hotade. Chefen för inköp och 
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logistik menar att företaget valde att adoptera EDI för ”att vara kvar som 

leverantör, i princip”. Enligt Ratnasingham (1999) grundas den starkare partens 

möjlighet att utöva makt på just den svagare partens uppfattning om 

konsekvenserna av att avslå den starkare partens förslag.  

 

Aktörer 

Adoptionen av EDI och självfakturering drevs i huvudsak av en mindre, intern 

projektgrupp som bestod av avdelningschefer och medarbetare på olika avdelningar. 

Dessa fanns inom olika verksamhetsområden som IT- respektive lager-

avdelningen. Analysmodellen över adoptionsprocessen har därför kompletterats 

med denna kategori av aktörer (se Figur 11.10). Vid adoptionen av självfakturering 

var chefen för inköp och logistik involverad eftersom denne ansvarade för EDI. 

VD:n spelade enligt chefen för inköp och logistik en liten roll eller ingen alls. 

Detta strider mot tidigare studier (se t.ex. Grover, 1993; Premkumar et al., 1997) 

som funnit att högsta ledningens stöd och engagemang är en viktig förutsättning 

för adoptionen av interorganisatoriska system men överensstämmer med Fred-

holms (1996) studie i vilken företagsledarna i de företag som förmåtts att adoptera 

EDI inte var särskilt aktiva eller drivande i adoptionsprocessen. I företag av 

Nolato Sunnes storlek är det naturligt att delegera beslut i en betydligt större 

utsträckning än vad som görs i de små företagen. Cavaye (1995) fann i sina 

fallstudier att företagsledaren i de större, mer etablerade företagen inte var 

involverad i utvecklingen av de studerade interorganisatoriska informations-

systemen efter den första tiden. Fordonstillverkarna och deras leverantörer har 

också sedan en lång tid tillbaka arbetat med att effektivisera sina processer. Ett 

processorienterat synsätt innebär ofta att beslut delegeras till ”bemyndigade” 

grupper nära den operativa verksamheten (jfr Rentzhog, 1998). Ytterligare en möj-

lig förklaring till VD:s låga engagemang är att beslutet inte betraktades som en 

fråga för den strategiska nivån eftersom adoptionen i praktiken var ofrånkomlig.  

 

Adoptionen av elektroniska marknadsplatser och elektroniska auktioner har 

främst diskuterats av chef och medarbetare på marknadsavdelningen. Vidare har VD:n 

medverkat i högre grad än vid de övriga adoptionsprocesserna. Adoptionen av 

elektroniska marknadsplatser och elektroniska auktioner innebar, till skillnad från 

adoptionen av EDI och självfakturering, att tillgången till potentiella kundföretag 

genast ökade genom att såväl olika biltillverkare som dessas systemleverantörer 

(tier 1) använde systemen för att söka efter nya underleverantörer. Möjligen kan 

detta förklara att VD:n i större utsträckning varit involverad i dessa adoptions-

situationer. Vid samtliga adoptionsprocesser har kunder initierat processen. Dessa 
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fanns också med som ett stöd när EDI-systemet och självfakturering infördes. 

Under adoptionsprocessen för EDI deltog också IT-systemleverantören Strålfors.  

 

11.4 Analys av samspelet mellan innehåll, kontext och process 

I detta avsnitt analyseras samspelet mellan de tre förändringsdimensionerna i de 

studerade fallföretagens adoption av elektronisk handel. Avsnittet behandlar den 

fjärde forskningsfrågan: Vilka mönster kan identifieras i samspelet mellan innehåll, 

kontext och process vid adoptionen av elektronisk handel i små och medelstora företag?  

 

Analysen av förändringsdimensionernas samspel i respektive fallstudie sker i två 

principiella steg. I det första steget görs en översiktlig analys av samspelet med ut-

gångspunkt från analysmodellen i Figur 7.7. I denna analyseras samspelet mellan 

innovationens uppfattade innehåll, kontext och process i form av den diagnos 

som ställs på adoptionen. Analysen syftar med andra ord till att förklara hur den 

aktuella innovationen uppfattades under identifikationsfasen och varför. Vad inne-

hållet i innovationen beträffar har jag valt att fokusera på vilka fördelar innova-

tionen förväntades ge vilket innebär att affärs- och verksamhetsnivån betonas 

medan eventuella förväntade förändringar på systemnivån behandlas mindre. 

 

I analysens andra steg jämförs empirin från fallstudien med den adoptionssituation 

som fallstudien valts ut att representera. I slutet av kapitel 7 (Figur 7.10) redo-

gjordes för placeringen för respektive fallstudie per adoptionssituation, dvs. vilken 

kategori i typologin över adoptionssituationer som företagen valts ut att belysa. 

RD Släpvagnsteknik har valts ut att representera de proaktiva adoptionssitua-

tionerna medan Torsby Trä representerar möjliggjorda adoptionssituationer och 

Nolato Sunne de framtvingade adoptionssituationerna. Övriga två adoptions-

situationer, adaptiva respektive pragmatiska adoptionssituationer, har inte belysts 

empiriskt. Som det har framgått från analysen av fallföretagens adoptions-

processer finns det en god överensstämmelse mellan de aktuella adoptions-

situationerna och respektive fallstudie vad beträffar ansats och stimuli samt 

diagnosen av adoptionsbeslutet när adoptionsprocessen väl ”tagit fart” (se Figur 

11.8, 11.9 och 11.10). Företagen har dock även kopplingar till andra adoptions-

situationer, se Figur 11.11. Pilarna representerar hur två av företagen, RD 

Släpvagnsteknik och Torsby Trä, över tiden har ändrat sin position i typologin.  

 

Empirin från RD Släpvagnsteknik visar att adoptionen av företagets e-handels-

lösning först betraktades som en nödvändig reaktion på operativa problem med 

den pappersbaserade produktkatalogen (reaktiv adoption). Efter en tid insåg VD:n 
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emellertid att webbutiken även utgjorde en strategisk möjlighet. RD Släpvagns-

teknik har därmed klart och tydligt förflyttat sig mellan adoptionssituationerna 

från en pragmatisk adoptionssituation till en proaktiv adoptionssituation. Som tidigare har 

påpekats påverkas tendensen att ”hamna i” en viss adoptionssituation av för-

hållanden i den yttre, interorganisatoriska och inre kontexten. En förflyttning i 

typologin tyder därför på att något eller några av dessa förhållanden har för-

ändrats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11.11. Fallstudiernas faktiskt föreliggande relationer till adoptionssituationerna i 
typologin (analysmodeller från Figur 7.2, Figur 7.6 och Figur 7.10). 

 

I RD Släpvagnstekniks fall verkar varken den yttre eller den interorganisatoriska 

kontexten ha förändrats på ett sådant sätt att detta medfört att de strategiska möj-

ligheterna ökat under adoptionsprocessen. Snarare har en förändring skett i den 

inre kontexten. En tolkning är att den förändrade uppfattningen om webbutiken, 

från nödvändig lösning på i huvudsak operativa problem till strategisk möjlighet, 

möjliggjordes av den kunskapsutveckling som skedde. Orlikowski (1992) betonar 

att berörda individers uppfattning om en använd teknisk tillämpning kontinuerligt 

omkonstrueras och utvecklas vilket verkar ha skett hos RD Släpvagnsteknik, till 

och med innan den tekniska lösningen tagits i drift. 

 

Nästa fallföretag, Torsby Trä, hade redan ett år innan adoptionstillfället föreslagit 

kunden Torsby kommun att börja använda elektroniska fakturor. Adoptionen 

kom dock inte till stånd förrän möjligheten yppades i och med Portalen Handels-

plats Wermlands pilotprojekt. Eftersom Torsby Trä initialt aktivt tog initiativet till 

att skicka elektroniska fakturor är företaget i Figur 11.11 placerat i en adaptiv 
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adoptionssituation som utgångsläge för adoptionen (men nära de proaktiva) medan 

pilen visar att Torsby Trä vid adoptionen av elektroniska kundfakturor i praktiken 

hamnade i en möjliggjord adoptionssituation. Att företaget placeras i de adaptiva och 

inte i de proaktiva adoptionssituationerna, beror på att externa stimuli i form av de 

problem som Torsby kommun uttryckte låg till grund för adoptionen. Torsby Träs 

förändrade position i typologin beror snarast på förändringar i den yttre och 

interorganisatoriska kontexten i samband med det pilotprojekt som kunden 

Torsby kommun deltog i och inte på förändringar i den inre kontexten. 

 

Hos Nolato Sunne har respondenterna uppfattningen att adoptionen vid samtliga 

tillfällen varit framtvingad av kunderna. Nolato Sunne tycks därmed vara tämligen 

starkt förankrad i framtvingade adoptionssituationer. Detta beror snarast på att den 

yttre och interorganisatoriska kontexten är i hög grad rigid vad beträffar de 

maktförhållanden som påverkar företagets användning av elektronisk handel. 

Marknadsstrukturen med ett fåtal stora fordonskoncerner och ett stort antal 

underleverantörer som konkurrerar om att handla med dessa skapar asymmetriska 

maktstrukturer i vilka kundföretagen kan diktera villkoren för användningen av 

elektronisk handel. Samtidigt som adoptionen uppfattas som framtvingad av 

kunderna medför det höga konkurrenstrycket att adoptionen också är strategiskt 

nödvändig. Att företagets adoption av olika e-handelsinnovationer ändå stämmer 

bättre in på framtvingad adoption beror på att Nolato Sunne väntat in kundernas 

krav innan de agerat medan de adaptiva adoptionssituationerna förutsätter ett 

aktivt agerande. 

 

Nedan analyseras först samspelet mellan innehåll, kontext och process hos RD 

Släpvagnsteknik.  

11.4.1 Samspel mellan innehåll, kontext och process hos RD 
Släpvagnsteknik  

Hos RD Släpvagnsteknik har såväl uppfattningen om, som innovationen i sig, 

under årens lopp omkonstruerats och utvecklats. Detta medför att det är intres-

sant att studera hur innehåll, kontext och process har samspelat inte enbart vid 

den initiala adoptionen av webbutiken utan också i samband med respektive för-

ändring av systemet. I Figur 11.12 illustreras hur förändringsdimensionerna 

samspelat genom att kontextuella förhållanden (kontext) påverkat uppfattningen 

om, eller diagnosen på, den beaktade adoptionen av innovationen (process). 

Denna diagnos grundas på beslutsfattarens uppfattning om kontexten men även 

på innovationen och de förändringar denna uppfattas kunna möjliggöra (innehåll). 
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Rogers (1995) kallar denna fas, när innovationens användbarhet för en viss verk-

samhetssituation bedöms, för matchningsfasen.  

 

I Figur 11.12 visas högst upp en förenklad version av analysmodellen över kon-

texten (Figur 5.5). I figur 11.12 återfinns kontextuella förhållanden som haft en 

viktig påverkan på processens initiering och på de diagnoser (se den horisontella, 

stora pilen i mitten av figuren) som implicit eller explicit ställts på den aktuella 

innovationen (textrutorna ovanpå Nivåmodellen) vid RD Släpvagnstekniks 

adoption av webbutiken samt på de förändringar denna förknippas med 

(Nivåmodellen längst ned i figuren). De olika versionerna av innovationen visas i 

kronologisk ordningsföljd från vänster till höger ovanför Nivåmodellen. Innehållet 

i respektive version av innovationen, så som jag tolkar att det uppfattades av 

respondenterna, återfinns i vertikala, streckade boxar nedanför respektive version 

(boxarna är olika stora enbart av utrymmesskäl). Pilarna från kontexten till pro-

cessen (diagnosen) representerar adoptionens ”varför”, dvs. på grund av vilka 

kontextuella förhållanden som innovationen uppfattades som det ena eller det 

andra (t.ex. som en strategisk möjlighet).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11.12 Samspel mellan innehåll, kontext och process hos RD Släpvagnsteknik 
(analysmodell från Figur 7.7 och empirimodeller från Figur 11.2, 11.5 och 11.8).  
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Till stor del överensstämmer de kontextuella analysförhållanden som ingår i Figur 

11.12 med de förhållanden som tidigare angetts som förklaringar till adoptionen 

hos RD Släpvagnsteknik (se Figur 11.5). Eftersom jag i fallstudien av RD Släp-

vagnsteknik valt att studera samspelet mellan förändringsdimensionerna även efter 

adoptionen ingår emellertid ett fåtal kontextuella förhållanden som inte hade 

någon betydelsefull inverkan på adoptionen men som utgjort viktiga förutsätt-

ningar för de omtolkningar (nya diagnoser) och förändringar som senare gjorts 

vad gäller webbutiken. Detta gäller ”långsiktig relation” eftersom det avbrutna 

samarbetet med återförsäljarkedjan låg till grund för att en omvandling av webb-

butiken från interorganisatoriskt informationssystem (IOS) till elektronisk mark-

nadsplats (1: M) ansågs vara en strategisk nödvändighet. Analysförhållandena från 

Figur 11.5 (adoptionens kontext hos RD Släpvagnsteknik) har även kompletterats 

med ”interna resurser” i form av den nya informationstekniken (webbutiken) och 

de ökade kunskaper som användningen av denna medfört eftersom dessa möjlig-

gjorde den senaste omtolkningen/utvecklingen av webbutiken. 

 

Pilarna från processen (diagnosen) till respektive variant av innovationen 

representerar vilken diagnos som ställdes på olika varianter av innovationen. I 

textrutorna inne i Nivåmodellen återfinns även vad innovationen uppfattades inne-

bära i form av förändringar på olika nivåer. Innehållsdimensionen studeras där-

med i bemärkelsen förväntade/planerade förändringar och inte som tidigare i 

form av realiserade förändringar. Anledningen till detta är att identifikationsfasen, 

i vilken inga förändringar ännu kunnat realiseras, står i fokus. Detta får till följd att 

analysmodellen över adoptionens innehåll hos RD Släpvagnsteknik (Figur 11.2) 

inte helt överensstämmer med innehållsdimensionen i Figur 11.12 eftersom det i 

vissa fall finns en diskrepans mellan de förändringar som initialt förväntades 

och/eller planerades och de förändringar som sedan realiserades. 

 

Textrutorna med analysförhållanden i respektive förändringsdimension inleds med 

en referens till ett analysförhållande i respektive grundläggande analysmodell följt 

av en specificering av analysförhållandet för fallstudien. Vissa komplement utgörs 

av de kontextuella analysförhållandena ”branschens mognadsgrad” respektive 

”marknadsföringskanal” som upptäckts i fallstudien och därför inte finns med i 

den grundläggande analysmodellen över kontexten (Figur 5.5). För att minska 

komplexiteten i figuren har de uppåtriktade pilarna som i Figur 7.7 används för att 

påminna om att förändringsdimensionernas påverkan är ömsesidig uteslutits. I 

texten nedan beskrivs i ord det samspel som illustreras i Figur 11.12. I beskriv-

ningen anges aktuell förändringsdimension och analysområde inom parenteser. 
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Inledningsvis planerades hos RD Släpvagnsteknik en elektronisk produktkatalog 

(innehåll-innovationsnivå53). Denna uppfattades som en nödvändig lösning (reaktiv 

adoption) (process-diagnos) på problemen med den pappersbaserade produkt-

katalogen, dvs. företagets marknadsföringskanal (kontext-interorganisatorisk 

kontext). En elektronisk produktkatalog uppfattades möjliggöra effektivare 

processer för marknadsföring (innehåll-verksamhetsnivå) eftersom denna katalog 

dels går att uppdatera kontinuerligt, dels förväntades ändra arbetsuppgifterna 

(innehåll-verksamhetsnivå) så att mindre tid behövde tillbringas i telefon för att 

svara på frågor om produkterna. Informationsutbyte (kontext-interorganisatorisk 

kontext) i form av beställningar och frågor om produkterna via telefon hade ökat 

och var vid adoptionstillfället så omfattande att VD:n övervägde att anställa 

ytterligare en person. Detta bedömdes som allt för kostsamt och en elektronisk 

produktkatalog betraktades som ett alternativ för att minska telefonsamtalen. 

 

Från att inledningsvis ha planerat för en direkt överföring av den pappersbaserade 

katalogen till en elektronisk katalog utökades planerna till att innefatta en webbutik i 

form av ett interorganisatoriskt informationssystem (IOS). En webbutik (innehåll-

innovationsnivå) uppfattades innebära en strategisk möjlighet (process-diagnos) 

eftersom innovationens spridning i branschen (kontext-yttre kontext) var liten och få 

konkurrenter ännu adopterat webbutiker. De strategiska möjligheterna bestod 

också i att lansera ett system som klarade av att hantera olika aktörers 

artikelnummer. Branschens låga mognadsgrad (kontext-yttre kontext) innebar att det 

saknades en gemensam standard för detta. Möjligheterna bestod i att en webbutik 

med ett stort antal artiklar kunde påverka företagets relationer till kunder och 

konkurrenter (innehåll-affärsnivå) genom det tillfälle till differentiering detta 

innebar.  

 

När samarbetet, och därmed de långsiktiga affärsrelationerna, med återförsäljarkedjan 

avbröts (kontext-interorganisatorisk kontext) uppfattade VD:n det som en 

strategisk nödvändighet (process-diagnos) att ändra webbutiken till en elektronisk 1:M 

marknadsplats (innehåll-innovationsnivå) som var öppen för alla. Denna upp-

fattades innebära en möjlighet att marknadsföra företaget på en ny marknad 

(innehåll-affärsnivå) bestående av andra företag och privatpersoner. Vidare menar 

VD:n att interna resurser (kontext-inre kontext) i form av den nya tekniken fick till 

följd att nya insikter uppstod som medförde att webbutiken uppfattades kunna 

innebära en strategisk möjlighet (process-diagnos) att öka företagets resurser (innehåll-

affärsnivå) genom att mot betalning låta andra företag sälja produkter med hjälp 

av webbutiken, dvs. att omvandla webbutiken till en elektronisk M:M marknadsplats 

                                                
53 Jag benämner innovationen som helhet och ändringar av denna som ”innovationsnivå”.  
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(innehåll-innovationsnivå). På grundval av bland andra Thong och Yaps (1995) 

studie som visar att företagsledarens IT-intresse är viktigt för adoptionen av 

informationsteknik i små företag och Premkumar och Ramamurthys (1995) studie 

vilken visar att företagsledarens stöd för adoptionen är betydelsefullt i proaktiva 

företag tolkar jag även fallstudien som att företagsledarens IT-intresse, riskaversion 

och stöd för adoptionen (kontext-inre kontext) haft betydelse för att webbutiken 

betraktats som en strategisk möjlighet.  

 

Analysen av RD Släpvagnsteknik tyder på att olika förhållanden i den yttre, 

interorganisatoriska och inre kontexten haft betydelse för hur innovationen 

uppfattats och utvecklats över tiden. Härnäst jämförs de proaktiva adoptions-

situationer som utformades i kapitel 7 med empirin från fallstudien. I Tabell 11.1 

används redogörelsen över innehållsmässiga, kontextuella och processuella 

förhållanden i proaktiva adoptionssituationer (Tabell 7.1) som utgångspunkt. 

Överensstämmelsen mellan de teoretiskt underbyggda antaganden som gjordes 

om dessa förhållanden i kapitel 7 och empirin från fallstudierna kommenteras 

sedan med benämningarna ”stämmer bra”, ”stämmer delvis” eller ”stämmer inte” 

(se Tabell 11.1). I texten redogörs för varför respektive benämning används. 

 

Bedömning av de proaktiva adoptionssituationerna 

Härnäst jämförs empirin från RD Släpvagnsteknik med de proaktiva adoptions-

situationerna (se Tabell 7.1). 

 

Tabell 11.1. Bedömning av de proaktiva adoptionssituationerna. 

(bygger på Tabell 7.1). 
 
Innehåll  Kontext Process 

Typ av innovation: 

försäljningsorienterat e-

handelssystem byggt på 

egenutvecklad mjukvara – 

stämmer bra 

Identifierat innehåll: 

förväntade förändringar 

på affärsnivån – stämmer 

delvis 

 

Strategiskt förhållningssätt till IT: 

IT viktigt verktyg för företagets 

strategiska utveckling – stämmer 

delvis 

Kontextuella kännetecken: 

-liten spridning av innovationen i 

branschen – stämmer bra 

-litet beroende av enskilda kunder 

– stämmer inte 

-företagsledare med stort IT-

intresse och låg riskaversion som 

ger stort stöd för adoptionen – 
stämmer bra 

-goda interna resurser – stämmer 

inte 

Stimuli: interna– stämmer bra 

Ansats: strategiskt aktiv – 

stämmer delvis 

Diagnos: strategisk möjlighet – 

stämmer delvis 

Aktörer: företagsledaren 

engagerad och central aktör 

processen igenom, inga kunder 

involverade– stämmer bra 
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Innehåll 

Typologins beskrivning av att proaktiva adoptionssituationer innefattar ett försälj-

ningsorienterat e-handelssystem byggt egenutvecklad mjukvara stämmer väl in på 

RD Släpvagnsteknik eftersom företagets webbutik skräddarsyddes av IT-företaget. 

Enligt typologin uppfattas den aktuella innovationen innebära förändringar på 

affärsnivån i företaget. Detta stämmer endast delvis in på situationen hos RD 

Släpvagnsteknik. En tid in i adoptionsprocessen uppfattades webbutiken leda till 

strategiska fördelar eftersom inga liknande lösningar fanns i branschen. Jag tolkar 

emellertid VD:n som att förändringar på verksamhetsnivå i form av effektivare 

processer för produktion, distribution och underhåll av katalogen samt minskad 

tid i telefon dominerade uppfattningen om innovationen och dess fördelar den 

första tiden.  

 

Kontext 

I typologin över adoptionssituationer angavs IT vara ett strategiskt viktigt verktyg 

för utvecklingen av de proaktiva företagen. Detta stämmer endast delvis in på 

situationen hos RD Släpvagnsteknik. När adoptionsprocessen initierades hade IT 

närmast en traditionell roll (Grover, 1993) eftersom IT användes främst till att 

stödja grundläggande administrativa arbetsuppgifter. Efter att adoptionsprocessen 

inleddes har dock IT fått en långt mer framträdande roll ur ett strategiskt per-

spektiv och såväl den marknadsutveckling som skett som utvecklingen av den nya 

affärsidén bygger på företagets användning av informationsteknik.  

 

Vidare stämmer inte antagandet om att företag som genomgår proaktiva 

adoptionssituationer har ett lågt beroende av enskilda kunder in på fallstudien. RD 

Släpvagnsteknik hade vid adoptionstidpunkten i princip endast återförsäljar-

kedjans butiker som kunder och företaget var därmed i högsta grad beroende av 

återförsäljarkedjan. Inte heller inhämtade man kundernas samtycke. En tänkbar 

förklaring till att webbutikens införande ändå var möjligt är att kunderna inte 

behövde genomföra några ändringar i sina IT-system och inte heller hade några 

alternativa planer för användning av elektronisk handel i sina affärsrelationer med 

RD Släpvagnsteknik. En tes är därför att det är möjligt även för företag med ett 

högt beroende av, och en svag maktposition gentemot, enskilda kunder att pro-

aktivt driva fram adoptionen av elektronisk handel om kunderna ännu inte har 

några egna planer på liknande system och om de nödvändiga förändringarna för 

kunden är små (jfr Fredriksson & Vilgon, 1996) eller användningen av systemet 

valfritt.  
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Även resonemanget om att de proaktiva företagen har goda interna resurser i form 

av finansiella medel och tekniska kunskaper stämmer dåligt överens med verklig-

heten hos RD Släpvagnsteknik eftersom företagets kunskaper var små och de 

finansiella resurserna snarast har bromsat utvecklingen av systemet. Detta resultat 

strider mot bland annat Cavayes (1995) studie i vilken initiativtagarna till inter-

organisatoriska informationssystem hade goda IT-kunskaper. Även Iacovou et als 

(1995) och Thongs (1999) studier tyder på att endast företag som har tillräckliga 

finansiella och organisatoriska resurser ser adoption som ett genomförbart 

åtagande. Denna fallstudie visar dock att även mycket små företag med små 

kunskaper och bristfälliga finansiella resurser kan välja att utveckla e-handels-

innovationer om företaget leds av en IT-intresserad och risktålig VD. 

 

Till de kontextuella förhållanden hos RD Släpvagnsteknik som stämmer bra med 

de proaktiva adoptionssituationerna hör innovationens låga spridning i branschen 

samt företagsledarens stora intresse för IT och höga engagemang för adoptionen. 

Företagsledaren är enligt egen utsago så intresserad av IT att han skulle jobba i IT-

branschen om han vore ung idag. Han var också den person som initierade och 

drev adoptionsprocessen för webbutiken. Även riskaversionen tycks låg. VD:n 

själv menar att han ofta inte uppfattar riskerna inledningsvis och att han är 

”chanstålig”. Överhuvudtaget stämmer dock Junghagens (1998) beskrivning av 

företagsledarna i de proaktiva företagen och dessas ”entreprenöriella tendenser” 

väl in på RD Släpvagnstekniks VD. 

 

Process 

Enligt typologin initieras adoptionsprocessen i de proaktiva adoptions-

situationerna av interna stimuli, ansatsen är ur ett strategiskt perspektiv aktiv, dvs. 

adoptionen genomförs för att förbättra företagets position på marknaden. Adop-

tionen uppfattas därmed som en strategisk möjlighet. Detta stämmer endast delvis 

överens med RD Släpvagnstekniks adoptionsprocess. Det stämmer bra att stimuli 

var interna men fallstudien visar att inte enbart möjligheter utan även operativa 

problem låg bakom beslutet att adoptera webbutiken. De operativa problemen 

utgjordes av den komplexa informationshanteringen med företagets pappers-

baserade produktkatalog. Inledningsvis uppfattades adoptionen inte i första hand 

som ett initiativ som syftade till att förbättra företagets position på marknaden 

utan som en nödvändig reaktion (diagnos) på problemen med papperskatalogen. 

De kriterier som ställdes på pragmatisk adoption i kapitel 7 stämmer därför väl in 

på RD Släpvagnsteknik. Ansatsen var således inledningsvis strategiskt passiv men 

övergick efter en tid till att vara strategiskt aktiv i samband med att de strategiska 

möjligheterna med adoptionen upptäcktes.  
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I överensstämmelse med de proaktiva adoptionssituationerna deltog inte kunderna 

alls i adoptionsprocessen hos RD Släpvagnsteknik. Även i Cavayes (1995) studie 

valde de företag som själva initierade de studerade interorganisatoriska informa-

tionssystemen att inte involvera kunderna. Företagsledaren hos RD Släpvagns-

teknik hade en central roll under hela adoptionsprocessen vilket stämmer väl med 

de proaktiva adoptionssituationerna i typologin.  

11.4.2 Samspel mellan innehåll, kontext och process hos Torsby Trä  

I detta delavsnitt analyseras först det dynamiska samspel som ägde rum under 

identifikationsfasen av adoptionsprocessen hos Torsby Trä. En översiktsbild av 

detta samspel mellan innehåll, kontext och process visas i Figur 11.13. Den övre 

delen av figuren visar de kontextuella förhållanden som hade en viktig påverkan 

på adoptionsprocessens initiering och på diagnosen/uppfattningen om adop-

tionen. Under adoptionsprocessen (den horisontella pilen i mitten av figuren) 

återfinns den innovation som adoptionsprocessen gäller och det innehåll denna 

uppfattades ha i form av fördelar och möjliga förändringar. 

  

Torsby Träs chef för inköps- och försäljning har uppfattningen att intressenter i de 

sociala systemen i form av externt stöd från Portalen Handelsplats Wermlands 

pilotprojekt (kontext-yttre kontext) medförde att kundens, dvs. Torsby kommuns, 

kunskap om och beredskap för elektronisk handel ökade (kontext-interorganisatorisk 

kontext) vilket ledde till att kommunen kunde initiera användningen av elektro-

niska fakturor. Detta stämmer väl överens med beskrivningen av adoptionen som 

en yppad möjlighet, dvs. vad som benämns som möjliggjord adoption (process-

diagnos) i typologin över adoptionssituationer. Hos Torsby Trä uppfattades 

Torsby kommuns förfrågan som en möjlighet att påverka relationerna till kunder och 

konkurrenter (innehåll-affärsnivå) genom innovationens förväntade förmåga att öka 

kundservicen och stärka relationen till Torsby kommun. Detta var intressant 

eftersom det finansiella utbytet (kontext-interorganisatorisk kontext), dvs. kommun-

ens inköp, hade minskat och relationsstyrkan (kontext-interorganisatorisk kontext) i 

affärsrelationen med kommunen därmed upplevdes ha försvagats på senare år.  

 

Elektroniska kundfakturor uppfattades också överensstämma med bransch-

nätverkets Byggtryggs (kontext-yttre kontext) och Torsby Träs gemensamma 

strategi (kontext-inre kontext) om användning av elektronisk handel. Företaget 

hade därför vissa strategiska intentioner att vidareutveckla användningen av elektro-

nisk handel (innehåll-affärsnivå). Företagets medlemskap i nätverket Byggtrygg 

(kontext-yttre kontext) har således påverkat uppfattningen om innovationen. 

Adoptionen av elektroniska kundfakturor uppfattades även en möjlighet att stärka 
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företagets resurser (innehåll-affärsnivå) genom att bättre utnyttja de tidigare 

investeringar i användningen av informationsteknik (kontext-inre kontext) som genom-

fördes i samband med adoptionen av elektroniska leverantörsfakturor och det 

avtal med PRI Handel angående extern expertis som företaget redan betalade för 

(kontext-yttre kontext). Företagets erfarenheter av liknande innovationer (kontext-inre 

kontext) i form av de elektroniska leverantörsfakturorna bidrog också till att 

adoptionen betraktades som en möjlighet eftersom man redan hade en god upp-

fattning om vad elektronisk fakturering innebar. 

 

Hos Torsby Trä har förhållanden i såväl den yttre, den interorganisatoriska som 

den inre kontexten samverkat till att företaget uppfattat beslutet att adoptera 

elektroniska kundfakturor som en yppad möjlighet.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 11.13 Samspel mellan innehåll, kontext och process hos Torsby Trä (analysmodell från 
Figur 7.7 och empirimodeller från Figur 11.3, 11.6 och 11.9).  

 

Även i Torsby Träs fall finns en diskrepans mellan den tidigare analysen över 

innehållsdimensionen (Figur 11.3) och innehållsdimensionen i Figur 11.13 som 

beror på att de fördelar som förväntades ännu inte har uppstått. Visserligen upp-

levs adoptionen av elektroniska kundfakturor ha inneburit en vidareutveckling av 
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utnyttja tidigare investeringar. Den ringa användningen av innovationen innebär 

dock att de förändringar som uppstått vid tidpunkten för intervjuerna var försum-

bara.  

 

Bedömning av de möjliggjorda adoptionssituationerna 

Torsby Trä valdes ut för att representera de möjliggjorda adoptionssituationerna 

eftersom Torsby Trä vid adoptionen av elektroniska fakturor till kund erbjudits att 

delta som pilotföretag i Portalen Handelsplats Wermlands projekt kring elektro-

niska fakturor. Bedömningen av de möjliggjorda adoptionssituationerna samman-

fattas i Tabell 11.2. 
 

Tabell 11.2. Bedömning av de möjliggjorda adoptionssituationerna. 

(bygger på Tabell 7.5).  

Innehåll Kontext Process 

Typ av innovation: 

försäljningsorienterat eller 

inköpsorienterat e-

handelssystem byggt på 

standardsystem, ev. med 

modifieringar, eller 
egenutvecklad mjukvara – 

stämmer bra 

Identifierat innehåll: 

förväntade förändringar 

på affärs- och/eller 

verksamhetsnivå – 

stämmer bra 

Strategiskt förhållningssätt till IT: 
IT verktyg för anpassning till 
omvärlden eller hantering av 
strukturell komplexitet – 
stämmer delvis 
Kontextuella kännetecken: 

-stort externt stöd – stämmer 

delvis 

-bristfälliga interna resurser 

och/eller uppfattningen om att de 

relativa fördelarna är små – 

stämmer inte 

Stimuli: externa – stämmer 

delvis 

Ansats: strategiskt aktiv eller 

passiv – stämmer delvis 

Diagnos: yppad möjlighet – 

stämmer bra 
Aktörer: externa aktörer driver 

processen – stämmer bra 

 

Innehåll 

Tidigare studier gav svagt stöd för att fastställa innehållet i de möjliggjorda adop-

tionssituationerna. I typologin över adoptionssituationer görs därför antagandet 

att de möjliggjorda adoptionssituationerna kan gälla såväl försäljningsorienterade 

som inköpsorienterade e-handelssystem. Hos Torsby Trä gällde adoptionen ett 

inköpsorienterat e-handelssystem vilket bekräftar att dessa är aktuella för 

möjliggjorda adoptionssituationer. Vidare adopterade företaget en standard-

programvara. Enligt typologin förväntas innovationen i möjliggjorda adoptions-

situationer leda till förändringar på affärs- och/eller verksamhetsnivå. I Torsby 

Träs fall gällde förväntningarna närmast affärsnivån eftersom stärkta relationer till 

kunden och bättre utnyttjande av tidigare investeringar nämndes som potentiella 

fördelar. De antaganden som gjordes i typologin om innehållsdimensionen stämde 
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således bra vilket får anses väntat eftersom adoptionssituationen i den nuvarande 

beskrivningen i typologin täcker in de flesta möjliga utfall. 

 

Kontext 

I kapitel 7 föreslogs att IT:s roll i de företag som hamnar i möjliggjorda adoptions-

situationer antingen kan vara ett verktyg för anpassning till omvärlden eller ett 

verktyg för hantering av strukturell komplexitet. Hos Torsby Trä är de elektro-

niska leverantörsfakturorna närmast exempel på strukturella behov av IT (om än 

på nätverksnivå) medan adoptionen av elektroniska fakturor till kund är ett 

exempel på att IT också används för anpassning till omvärlden eftersom dessa 

adopterades i första hand för kundens skull. Torsby Trä vill emellertid få fler 

kunder att börja ta emot elektroniska fakturor trots att spridningen ännu är liten 

bland kunderna. Antagandet om strategiskt förhållningssättet till IT stämmer 

därför endast delvis eftersom båda de föreslagna förhållningssätten tycks ha sam-

existerat.  

  

Ett kontextuellt kännetecken för de möjliggjorda adoptionssituationerna antogs i 

typologin vara att ett stort externt stöd förekommer. Detta stämmer delvis in på 

Torsby Träs adoption av elektroniska kundfakturor. Deltagandet i pilotprojektet 

innebar att företaget till en låg kostnad erbjöds hjälp och stöd med att införa 

elektroniska fakturor till Torsby kommun. Dock visade empirin att Portalen 

Handelsplats Wermlands medverkan av Torsby Träs ledning inte uppfattades som 

ett stöd för den egna organisationen utan snarare för kunden. Vidare var Torsby 

Trä knappast beroende av externt stöd för att adoptera utan företagets responden-

ter menar att de hade genomfört adoptionen ändå. Anledningen till detta var att 

företaget redan hade tillgång till extern expertis genom sitt avtal med PRI Handel. 

Inköps- och försäljningschefen hos Torsby Trä hade redan ett år tidigare erbjudit 

Torsby kommun att skicka elektroniska fakturor. Det stämmer därmed inte att 

externt stöd utgjorde en nödvändig förutsättning för adoptionen. Den operative 

projektledaren hos Portalen Handelsplats Wermlands ombesörjde emellertid i stor 

utsträckning arbetet med att koppla samman parternas tekniska system. På så sätt 

förekom ändå ett externt stöd och jag bedömer därför att antagandet om att ett 

stort externt stöd förekommer i möjliggjorda adoptionssituationer delvis stämmer 

in på fallstudien av Torsby Trä. 

 

I kapitel 7 förutsätts att bristfälliga interna resurser och/eller uppfattningen om att 

de relativa fördelarna med innovationen är små, utgör viktiga förklaringar till att 

företag hamnar i möjliggjorda adoptionssituationer. Det stämmer inte in på 

Torsby Trä. Visserligen uppfattade företaget att de egna fördelarna av adoptionen 
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var tämligen små men inköps- och försäljningschefens förslag att adoptera elektro-

niska fakturor till kunden ett år före adoptionen i praktiken ägde rum visar att 

detta inte hindrat adoptionen. Enligt företagets ledning utgjorde inte heller de 

finansiella resurserna något hinder för adoptionen. Istället bromsades adoptionen 

som tidigare diskuterats av kundens bristande beredskap. Fallstudien har därför 

visat att resursbrist hos företaget eller uppfattningen om att adoptionen leder till få 

fördelar inte behöver vara en anledning till att ett företag hamnar i en möjliggjord 

adoptionssituation.  

 

Process 

I typologin beskrivs egenskaper hos adoptionsprocessen i de möjliggjorda 

adoptionssituationerna. Till dessa egenskaper hör att de stimuli som initierar 

adoptionsprocessen är externa. Detta stämmer endast delvis in på fallstudien av 

Torsby Trä eftersom den ursprungliga idén till elektroniska fakturor mellan 

parterna lanserades av Torsby Träs inköps- och försäljningschef. Processen har 

därför även till viss del interna stimuli. Vidare stämmer antagandet om företagets 

ansats som antingen strategiskt aktiv eller strategiskt passiv endast delvis eftersom 

jag tolkar respondenterna att ansatsen var både strategiskt aktiv och passiv (se 

avsnitt 11.3.2). Detta stämmer dock väl in på Engsbo et als (2001) typologi och 

deras beskrivning av möjliggjord adoption. 

 

Vidare stämmer antagandet att adoptionen betraktas som en möjlighet som yppats 

väl överens med empirin från fallstudien. Inköps- och försäljningschef menar 

bland annat att ”det bara [var] intressant att de frågade oss” och att Torsby Träs 

ledning var tacksam över att få vara med i pilotprojektet. Vidare drivs adoptions-

processen i de möjliggjorda adoptionssituationerna enligt typologin av externa 

aktörer. Detta stämmer bra in på fallstudien eftersom Portalen Handelsplats 

Wermlands operative projektledare i stor utsträckning drev processen och 

ansvarade för den tekniska delen av systemet tillsammans med IT-system-

leverantören PRI Handels personal.  

11.4.3 Samspel mellan innehåll, kontext och process hos Nolato 
Sunne  

Som tidigare har nämnts finns det stora likheter mellan de olika adoptions-

processerna hos Nolato Sunne vad beträffar stimuli, ansats, diagnos samt de 

kontextuella förhållanden som drev fram adoptionen. Jag har därför valt att 

diskutera samtliga innovationer samtidigt. I Figur 11.14 visas det dynamiska 

samspelet mellan innehåll, kontext och process under identifikationsfasen. Som 

framgår av figuren har adoptionen vid samtliga tillfällen uppfattats som framtvingad 
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adoption (process-diagnos). Anledningen till detta är att påtryckningar från kunder 

(kontext-interorganisatorisk kontext) har framförts vilket förmått företaget att 

adoptera. Hart och Saunders (1998) menar att det relativa beroendet mellan 

parterna avgör vilka möjligheter ett företag har att utöva påtryckningar mot sin 

handelspart. Därför utgör företagens fördelning av makt/beroende (kontext-

interorganisatorisk kontext) en viktig förklaring till att Nolato Sunnes kunder kan 

utöva påtryckningar. Chefen för inköp och logistik menar att Volvo som initierade 

adoptionen av EDI ”är en viktig spelare helt klart” och att företaget är beroende 

av bilindustrin. En anledning till den asymmetriska maktrelationen och det höga 

beroendet av bilindustrin är att användningen av teknik i form av specialiserad 

informations- och produktionsteknik (kontext-inre kontext) innebär anpassningar 

till, och inlåsningseffekter i, de långsiktiga affärsrelationerna med företagets 

kunder (kontext-interorganisatorisk kontext). Det är i praktiken mycket svårt eller 

omöjligt att byta kundgrupp på grund av de investeringar som gjorts i maskiner, 

programvaror och processförändringar. Vidare har företagets strategi (kontext-inre 

kontext) varit inriktad på en hög grad av anpassning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11.14 Samspel mellan innehåll, kontext och process hos Nolato Sunne (analysmodell 
från Figur 7.7 och empirimodeller från Figur 11.4, 11.7 och 11.10).  
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kontext) råder i branschen. Detta innebär att, som VD:n uttrycker det, ”kon-

kurrenter är beredda att flytta in” om Nolato Sunne inte tillgodoser kundernas 

krav. Konkurrenstrycket påverkas av marknadens struktur (kontext-yttre kontext) 

där ett fåtal stora fordonstillverkare och dessas systemleverantörer (tier 1) utgör en 

stor majoritet av köparna på marknaden. Vidare utgör även vad IMP-gruppen 

(Håkansson, 1982) benämner för kortsiktigt utbyte i form av finansiellt utbyte 

(kontext-interorganisatorisk kontext) ännu en förklaring till det höga relativa 

beroendet av kunderna. Eftersom kunderna är förhållandevis få utgör enskilda 

kunders inköp en stor andel av företagets försäljning. Vid adoptionen av själv-

fakturering var dessutom den enskilda affären med Opel, på grund av dess storlek, 

en viktig anledning till Opels möjligheter att utöva påtryckningar. 

 

De olika innovationerna har uppfattats som ett sätt att påverka relationerna till 

kunder och konkurrenter. Respektive innovation betraktades som ett nödvändigt 

verktyg för att behålla kunden (innehåll-affärsnivå) och inte förlora denne till kon-

kurrenter. Chefen för inköp och logistik menar exempelvis att företaget 

adopterade EDI för ”att vara kvar som leverantör, i princip”. Även adoptionen av 

självfakturering uppfattades som nödvändig för att göra affärer med kunden. 

Adoptionen av elektroniska marknadsplatser (EMA) och de elektroniska auktioner 

som i vissa fall äger rum på dessa uppfattades också som en förutsättning för att 

behålla relationerna med de existerande kunderna eftersom kunderna enligt VD:n 

”hade bestämt sig”. Självfakturering betraktades också som en förändring av rela-

tionen till kunden och som ett sätt att öka kundmakten eftersom processer, ansvar 

och arbetsuppgifter för faktureringen omfördelades mellan parterna.  

 

I Nolato Sunnes fall har därmed makt-/beroendeförhållanden i den interorganisa-

toriska kontexten haft en central påverkan på vilka innovationer som varit aktuella 

och att dessa inledningsvis har uppfattats leda till förändringar på affärsnivån i 

företaget. Fallstudien tyder därför på ett behov av att studera makt-

/beroendeförhållanden mellan det adopterande föreaget och dess kunder samt de 

kontextuella förhållanden som påverkar fördelningen av makt/beroende. I nästa 

avsnitt presenteras jämförelsen mellan empirin från Nolato Sunne och de fram-

tvingade adoptionssituationer som beskrevs i kapitel 7.  

 

Bedömning av de framtvingade adoptionssituationerna 

Den tredje fallstudien, Nolato Sunne, representerar de framtvingade adoptions-

situationerna. Som framgår av Tabell 11.3 stämde de framtvingade adoptions-

situationerna överlag väl överens med resultatet från fallstudien.  
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Innehåll 

I typologin över adoptionssituationer hävdas att de framtvingade adoptions-

situationernas innehåll består av inköpsorienterade e-handelssystem, dvs. system 

som är utvecklade för att hantera kunders inköp. Detta stämmer väl in på Nolato 

Sunne eftersom inga andra system för elektronisk handel används av företaget. 

Vidare stämmer antagandet om företagsspecifika lösningar i stora drag väl överens 

med empirin från fallstudien. Nolato Sunne använder samma EDI-system till alla 

kunder men informationsflöden, standarder och CAD-system varierar mellan 

affärsrelationerna. För EDI-kommunikationen behöver också ett antal faktorer att 

anpassas för varje affärsrelation. Även de elektroniska marknadsplatserna bygger 

på olika lösningar. 

  

Empirin stämmer även bra överens med typologin vad gäller uppfattningen om 

innovationens innehåll. Respektive innovation har uppfattats som ett medel för att 

bevara olika kundrelationer och för att verka på marknaden. Chefen för marknad 

och försäljning kallar EDI för en del av infrastrukturen i branschen och en 

inträdesbiljett för att alls verka på marknaden. Detsamma gäller för adoptionen av 

elektroniska marknadsplatser och elektroniska auktioner eftersom man enligt 

chefen för marknad och försäljning ”måste vara med där det händer”. Vidare 

anser chefen för inköp och logistik att adoptionen av EDI i första hand ägde rum 

för att få behålla affärsrelationen med kunden. Adoptionen av självfakturering 

gällde dock i första hand att behålla den enskilda affären och inte affärsrelationen 

som sådan.  

Tabell 11.3. Bedömning av de framtvingade adoptionssituationerna.  

(bygger på Tabell 7.4). 
 

Innehåll Kontext Process 

Typ av innovation: 

inköpsorienterat  

e-handelssystem byggt på 

företagsspecifika lösningar 

(1:1) – stämmer bra 

Identifierat innehåll: 

förändring av affärsnivån 
genom stärkta möjligheter 

att behålla kundrelationer 

eller verka på en specifik 

marknad – stämmer bra 

 

Strategiskt förhållningssätt till IT: 
IT verktyg för att minska 
osäkerhet i, och ge stabilitet åt, 
viktiga affärsrelationer – stämmer 
bra  
Kontextuella kännetecken: 

-hög grad av påtryckningar från 

kunder – stämmer bra 

-högt beroende av och svag 

maktposition gentemot enskilda 

kunder – stämmer bra 

- högt konkurrenstryck  

Stimuli: externa – stämmer 

bra 

Ansats: strategiskt passiv – 

stämmer bra 

Diagnos: framtvingad av 

kunder – stämmer bra 

Aktörer: kunden deltar i 
processen, företagsledaren 

ingen central aktör – stämmer 

bra 
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Kontext 

Junghagen (1998) menar att i företag med ett interaktivt förhållningssätt används 

informationsteknik för att minska osäkerhet och bibehålla stabiliteten i affärs-

relationen med en eller ett fåtal starka aktörer. Detta stämmer mycket väl överens 

med empirin från Nolato Sunne. Överlag stämmer Junghagens (1998) beskrivning 

av företag med ett interaktivt förhållningssätt mycket väl in på Nolato Sunne. I 

likhet med företagen i Junghagens (1998) studie är Nolato Sunne koncernanslutna 

underleverantörer och företaget har stabila relationer med ett fåtal kunder. 

Företaget har också ett högt beroende av, och en svag maktposition gentemot, 

enskilda kunder vilket stämmer väl in på typologin i kapitel 7.  

 

Vidare förutsattes i kapitel 7 att de framtvingade adoptionssituationerna innebär 

att det förekommer en hög grad av påtryckningar från kunder för att förmå 

företaget att adoptera. Detta stämmer bra in på situationen vid samtliga 

adoptionstillfällen hos Nolato Sunne. Resultatet är också i linje med tidigare 

undersökningar av EDI som funnit att den huvudsakliga orsaken till att företag 

adopterar EDI är påtryckningar från kunder (Banerjee & Golhar, 1994; Prem-

kumar et al., 1997). Jag har valt att vara försiktig med att inkludera nya för-

hållanden som upptäckts i fallstudierna i typologin men jag gör ett undantag från 

detta eftersom stöd finns i tidigare studier. Detta gäller konkurrenstrycket som 

upplevs vara högt i Nolato Sunnes bransch. Tidigare studier har uppmärksammat 

betydelsen av konkurrenstryck i samband med adoptionen av EDI (Premkumar et 

al., 1997) och att det påverkar leverantörens relativa beroende av kunden (Hart & 

Saunders, 1998). I Tabell 11.3 har därför högt konkurrenstryck inkluderats som ett 

viktigt kontextuellt förhållande i de framtvingade adoptionssituationerna. 

 

Process 

Enligt typologin innebär de framtvingade adoptionssituationerna att adoptions-

processens stimuli är externa, ansatsen strategiskt passiv och den diagnos som 

ställs innebär att adoptionen uppfattas som framtvingad. Alla dessa förhållanden 

stämmer bra in på de adoptionsprocesser som studerats hos Nolato Sunne. I 

samtliga fall har stimuli varit externa i form av kundernas påtryckningar. Eftersom 

Nolato Sunne i likhet med de underleverantörer till fordonsindustrin som 

Tuunainen (1999b) undersökte väntade in kundernas initiativ kan ansatsen ses 

som strategiskt passiv. Företaget har inte vid något adoptionstillfälle drivit fram 

adoptionen för att påverka sin ställning på marknaden. Även antagandet om 

diagnosen stämmer bra. VD:n beskriver hur företaget snabbt valde att införa 

självfakturering eftersom: ”Alternativet var ju att man skulle bli tvingad att göra 
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det ändå”. Intervjupersonerna använder också beteckningen ”krav” när de 

beskriver bakgrunden till adoptionen.  

 

Påståendet i typologin att kunden är involverad i adoptionsprocessen samtidigt 

som företagsledaren inte utgör någon central aktör stämmer väl in på Nolato 

Sunnes adoption av EDI och självfakturering. Förutom att initiera adoptionen 

fanns såväl Volvo som Opel på plats när respektive innovation infördes medan 

VD:n hade en liten roll eller ingen alls enligt chefen för inköp och logistik. Även 

vid adoptionen av elektroniska marknadsplatser och elektroniska auktioner har 

kunder initierat adoptionen.  

 

11.5 Sammanfattning av kapitlet 

Analysen av innehållsdimensionen visar på stora variationer mellan fallföretagen 

vad beträffar vad adoptionen inneburit och de förändringar som uppstått till följd 

av användningen av elektronisk handel. Hos RD Släpvagnsteknik har adoptionen 

av företagets webbutik medverkat till omfattande och genomgripande föränd-

ringar som påverkat samtliga nivåer i företaget medan Torsby Träs adoption av 

elektroniska kundfakturor hittills endast inneburit mycket små förändringar på 

verksamhets- respektive systemnivån och inga förändringar alls kan urskiljas på 

affärsnivån. Hos Nolato Sunne har EDI inneburit stora förändringar på samtliga 

nivåer medan elektroniska marknadsplatser och elektroniska auktioner främst 

påverkat verksamhetsnivån med marknads- och försäljningsfunktionen och de 

processer som där utförs. Självfakturering har inneburit vissa förändringar på 

affärsnivån och en återgång till tidigare rutiner för att kontrollera kundens in-

betalningar på verksamhetsnivån medan systemnivån ännu inte berörts. Vidare 

resulterade analysen av RD Släpvagnsteknik i ett nytt analysförhållande på 

systemnivån: ”säkerhetslösningar”.  

 

Stora skillnader föreligger också mellan fallföretagen vad beträffar kontextuella 

förklaringar till adoptionen. Hos samtliga fallföretaget är det dock möjligt att i alla 

tre kontexterna urskilja analysförhållanden som påverkat adoptionen. Fallstudien 

av RD Släpvagnsteknik innebar att två nya analysförhållanden behöver inkluderas i 

analysmodellen över kontexten. Dessa är ”branschens mognadsgrad” i den yttre 

kontexten samt ”marknadsföringskanal” i den interorganisatoriska kontexten. Även 

analysen av Torsby Trä innebar att min grundläggande analysmodell över kon-

texten behöver kompletteras. Detta gäller den yttre kontexten och analys-

förhållandet ”intressenter i de sociala systemen” vilket behöver specificeras i 

”externt stöd”, ”medlemskap i nätverk” samt ”extern expertis”. Fallstudien av Torsby Trä 
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tyder också på att den interorganisatoriska kontexten behöver utökas med 

”relationsstyrka” och den inre kontexten med ”erfarenheter av liknande innovationer”. 

Vidare visade fallstudien av Nolato Sunne att analysförhållandet ”anpassningar” i 

den interorganisatoriska kontexten behöver specificeras i form av ”inlåsnings-

effekter”. Samma fallstudie visar också att en återgång till Interaktionsmodellens 

analysförhållande ”teknik” är fruktbart och att detta förhållande därefter lämpligen 

specificeras i ”informationsteknik” och ”produktionsteknik”. ”Informationsteknik” 

motsvarar ”användningen av informationsteknik” som ingår i min analysmodell 

över kontexten (Figur 5.5). 

 

Fallföretagens adoptionsprocess varierade från att vara mycket kort och 

okomplicerad (Torsby Trä) till långvarig och tämligen komplex (RD Släpvagns-

teknik). Vidare hade företagsledaren en central roll i adoptionsprocessen hos RD 

Släpvagnsteknik men en mycket blygsam roll i Nolato Sunnes adoptionsprocesser. 

Analysen av adoptionsprocesserna resulterade i kunskap om att företag under en 

och samma adoptionsprocess kan agera både strategiskt aktivt och passivt. 

Fallstudien av Nolato Sunne visar också att ”rekommendation från kund” behöver 

inkluderas som handlingsalternativ när företag söker efter lösningar under 

utvecklingsfasen. Även för selektionsfasen ”sålla bort alternativ” identifierades ett 

nytt handlingsalternativ eftersom Nolato Sunne under utvärdering/val strävade 

efter en ”långsiktigt väl fungerande lösning”. Vidare visar fallstudien av Torsby Trä att 

utvecklingsfasen hoppas över i vissa adoptionsprocesser eftersom företaget har att 

ta ställning till en ”på förhand given lösning”. Till de nya aktörer som behöver inklu-

deras i analysmodellen hör ”förändringsagent” (Torsby Trä) och ”intern projektgrupp” 

(Nolato Sunne). 

 

Sist i kapitlet analyserades samspelet mellan förändringsdimensionerna. Tre av de 

adoptionssituationer som utformades i kapitel 7, dvs. de proaktiva, möjliggjorda 

och framtvingade adoptionssituationerna, jämfördes med empirin från fall-

studierna. För de proaktiva adoptionssituationerna stämmer beskrivningen att 

dessa situationer gäller ett försäljningsorienterat e-handelssystem byggt på 

egenutvecklad mjukvara väl in på RD Släpvagnstekniks adoption av webbutiken. I 

likhet med de proaktiva adoptionssituationerna hade även den aktuella 

innovationen en liten spridning i branschen och företagsledaren ett stort intresse 

för IT samt en låg riskaversion. Denne stödde också, eller till och med drev fram, 

adoptionen. Vidare stämmer tesen att adoptionen initieras på grund av interna 

stimuli och att företagsledaren är en central aktör samtidigt som inga kunder 

involveras. Två analysförhållanden i typologin stämmer dock inte. RD 

Släpvagnsteknik kan inte sägas haft ett lågt beroende av enskilda kunder och inte 
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heller kan företagets interna resurser betraktas som goda. Övriga antaganden om 

de proaktiva adoptionssituationerna, dvs. att adoptionen förväntades leda till 

förändringar på affärsnivån, att IT var ett strategiskt viktigt verktyg, att ansatsen 

var strategiskt aktiv och att adoptionen sågs som en strategisk möjlighet, stämmer 

inte vid inledningen av adoptionsprocessen men däremot när denna pågått en tid.  

 

Empirin från Torsby Trä stämmer väl överens med de möjliggjorda adoptions-

situationerna vad beträffar typ av innovation, vilket innehåll som innovationen 

uppfattades medföra, vilken diagnos som ställdes på adoptionen samt att externa 

aktörer drev processen. Antagandet att de interna resurserna var bristfälliga 

och/eller att det fanns en uppfattning att fördelarna var små och att detta 

bromsade en internt initierad adoption av innovation stämmer däremot inte in på 

Torsby Trä. Den övriga beskrivningen av de möjliggjorda adoptionssituationerna 

stämmer delvis överens med fallstudien. Detta gäller det strategiska förhållnings-

sättet till IT som innebar att IT var såväl ett verktyg för anpassning till omvärlden 

som för hantering av strukturell komplexitet. Det stämmer även delvis att det 

förekom ett stort externt stöd som var centralt för adoptionen samt att stimuli var 

externa. Ansatsen kan också kategoriseras som såväl strategiskt aktiv som 

strategiskt passiv. 

 

Vidare kan konstateras att typologins framtvingade adoptionssituationer överlag 

stämmer väl överens med empirin från Nolato Sunne.  
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12 Slutsatser och kunskapsbidrag 

I detta sista kapitel diskuteras först studiens slutsatser med utgångspunkt från forsknings-

frågorna. Därefter sammanfattas först de teoretiska och sedan de empiriska kunskapsbidragen. 

En utvärdering av studiens konceptuella ramverk (ECA-ramverket) genomförs följt av en 

kritisk diskussion om tillvägagångssättet under studien. Därefter redogörs för studiens implika-

tioner för forskare och praktiker innan förslag till fortsatt forskning presenteras. 

 

12.1 Studiens slutsatser 

Denna studie har som syfte att utforma ett konceptuellt ramverk för att beskriva 

och förstå adoption av elektronisk handel i små och medelstora företag. Studien 

ska i första hand bidra med nya kunskaper till teoribildningen inom området men 

en förhoppning är även att ECA-ramverket ska utgöra ett första steg på vägen 

mot ett underlag som personer och organisationer som arbetar med att stödja de 

små och medelstora företagens användning av elektronisk handel kan använda för 

att rikta och utforma stödåtgärder. En central utgångspunkt för studien utgörs av 

det kontextuella ramverket (Pettigrew, 1985a). Med hänsyn till detta formulerades 

fyra forskningsfrågor i kapitel 1. Dessa är: 

 

1. Vad innebär adoption av elektronisk handel för små och medelstora 

företag och vad förändras i företaget till följd av användningen av 

elektronisk handel?    

(Innehållsdimensionen, ’vad-frågan’, kapitel 4) 

2. Vilka kontextuella förhållanden förklarar varför små och medelstora 

företag adopterar elektronisk handel? 

(Kontextdimensionen, ’varför-frågan’, kapitel 5) 

3. Hur går små och medelstora företag tillväga i sina adoptionsprocesser för 

elektronisk handel och vad kännetecknar dessa processer?  

(Processdimensionen, ’hur-frågan’, kapitel 6) 

4. Vilka mönster kan identifieras i samspelet mellan innehåll, kontext och 

process vid adoptionen av elektronisk handel i små och medelstora 

företag? 

(Samspelsdimensionen, ’helhetsfrågan’, kapitel 7) 

 

I följande avsnitt redovisas i tur och ordning slutsatser för respektive 

forskningsfråga. Slutsatserna diskuteras utifrån såväl det (med hjälp av empirin 

reviderade) konceptuella ramverket (ECA-ramverket) som de empiriska studierna 

eftersom fallstudierna inte använts för en regelrätt prövning av ramverket. Vissa 
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slutsatser kan därför dras med utgångspunkt från ECA-ramverket och de 

litteraturstudier som detta bygger på medan delvis andra slutsatser kan dras från 

de empiriska studierna eftersom dessa inte begränsats till ramverkets analys-

förhållanden. Studiens slutsatser och de olika analysmodellerna samt typologin är 

att betrakta som teser, dvs. vad som på engelska benämns för ”propositions”, 

eftersom studien är teoribyggande.  

 

I studien har jag genom typologin (se Figur 7.6) argumenterat för att det går att 

urskilja olika adoptionssituationer när små och medelstora företag adopterar 

elektronisk handel och att innehåll, kontext och process för adoptionen skiljer sig 

åt mellan olika adoptionssituationer och därmed mellan olika adopterare. En 

naturlig slutsats av detta resonemang är att det är svårt att dra generella slutsatser 

om forskningsfrågorna 1-3 för populationen små och medelstora företag. De 

slutsatser som nedan presenteras kan därför inte förväntas gälla för populationen 

små och medelstora företag som helhet. För den fjärde forskningsfrågan innebär 

den behandling som skett av frågan att generella slutsatser presenteras i form av 

typologin över olika adoptionssituationer. Typologin är att betrakta som en sam-

ling teser över mönster i samspelet mellan innehåll, kontext och process.  

 

Jag bedömer att studiens resultat till stora delar har relevans även för stora företag 

och deras adoption av elektronisk handel. Särskilt gäller detta analysmodellen över 

adoptionens innehåll (Figur 4.8 och kommande Figur 12.1), analysmodellen över 

adoptionsprocessen (Figur 6.3 och kommande Figur 12.3) och analysmodellen 

över förändringsdimensionernas samspel (Figur 7.7) eftersom de analys-

förhållanden som ingår i dessa inte är specifika för små och medelstora företag. 

Analysmodellen över kontexten har anpassats till små och medelstora företag men 

den är även möjlig att använda för stora företag. Däremot är typologin över 

adoptionssituationer utformad särskilt för små och medelstora företag. 

12.1.1 Innehåll – adoptionens innebörd och förändringar till följd av 
användning av elektronisk handel  

I detta avsnitt presenteras slutsatser för den första forskningsfrågan: Vad innebär 

adoption av elektronisk handel för små och medelstora företag och vad förändras i företaget till 

följd av användningen av elektronisk handel? I Figur 12.1 visas en reviderad 

analysmodell över adoptionens innehåll. Skillnaden mellan den reviderade analys-

modellen och min grundmodell (Figur 4.8) är att ”säkerhetslösningar” har införts 

på systemnivån. Detta förhållande, liksom övriga nya förhållanden i de 

analysmodeller som presenteras senare i kapitlet, markeras i figuren med under-

strykning. Jag är öppen för att de i avhandlingen föreslagna analysmodellerna kan 
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komma att såväl utökas som revideras efter ytterligare teoretiska och empiriska 

studier. En förändring av analysmodellen över innehållsdimensionen är särskilt 

relevant vid studier som syftar till att undersöka vilka förändringar elektronisk 

handel innebär för andra analysenheter än företaget som helhet, exempelvis 

enskilda medarbetare eller affärsrelationer. Härnäst behandlas slutsatser om e-

handelsinnovationen följt av slutsatser om förändringar på affärs-, verksamhets- 

och systemnivå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12.1. Reviderad analysmodell över adoptionens innehåll.  

Källa: Författarens vidareutveckling av Österle (1995) och Nilsson (1999 & 2001)  

 (se grundmodell i Figur 4.8 och empirimodeller i Figur 11.2, 11.3 och 11.4). 

 
E-handelsinnovationen 

I kapitel 4 delades de e-handelsinnovationer som små och medelstora företag 

använder in i försäljningsorienterade elektroniska marknadsplatser, försäljnings-

orienterade interorganisatoriska informationssystem, inköpsorienterade elektro-

niska marknadsplatser samt inköpsorienterade interorganisatoriska informations-

system. Jag anser att dessa kategorier har varit användbara för att klassificera fall-

företagens användning av elektronisk handel. De tillämpningar för elektronisk 

handel som adopterats i fallföretagen innefattar en webbutik, elektroniska fakturor 

via Internet, traditionell EDI samt elektroniska marknadsplatser och elektroniska 

auktioner. Värt att notera är att Torsby Trä är det enda av fallföretagen som 

Affärsnivå

Verksamhetsnivå

Systemnivå

Nya/förändrade:

Nya/förändrade:

Nya/förändrade:

E-handelsinnovation

•Processer och funktioner
•Arbetsuppgifter

•Mjukvaror
•Hårdvaror
•Kommunikationslösningar
•Systemintegrationslösningar
•Säkerhetslösningar

•Strategiska intentioner
•Relationer till kunder och konkurrenter
•Marknader
•Produkter
•Resurser

•Försäljnings-
orienterade
elektroniska 
marknadsplatser 

•Försäljnings-
orienterade IOS  

•Inköpsorienterade 
elektroniska 
marknadsplatser 

•Inköpsorienterade 
IOS
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använder såväl egna försäljningsorienterade som kundernas inköpsorienterade e-

handelssystem.  

 

De empiriska studierna visade att innovationen som helhet kan komma förändras 

vilket även Iivari och Jansson (2001) påtalar kan komma att ske. Hos RD Släp-

vagnsteknik har det studerade e-handelssystemet först förvandlats från ett inter-

organisatoriskt informationssystem till en 1:M marknadsplats. Ytterligare en för-

ändring är under utveckling vid tidpunkten för intervjuerna i och med att andra 

företag erbjuds att använda webbutiken som försäljningskanal. Webbutiken är där-

med att betrakta som en form av M:M marknadsplats. Innovationen, dvs. den 

form av elektronisk handel som adopteras, kan således i vissa fall förvandlas efter 

att systemet har införts. Eftersom olika former av elektronisk handel har delvis 

skilda effekter kan adoptionen på så sätt få en annan innebörd och nya 

förändringar uppstå.  

 

Innan den första delen av forskningsfrågan behandlas (”vad innebär adoption…”) 

presenteras slutsatser om vilka förändringar användningen av elektronisk handel 

medfört på de olika nivåerna (den andra delen av forskningsfråga 1) eftersom 

dessa förändringar i högsta grad påverkar adoptionens innebörd (eller betydelse) 

för företagen.  

 

Förändringar på affärsnivå 

Enligt ECA-ramverkets analysmodell över adoptionens innehåll kan adoptionen 

av elektronisk handel innebära förändringar i: 

 

� strategiska intentioner 

� relationer till kunder och konkurrenter 

� marknader 

� produkter 

� resurser 

 

De empiriska studierna visade att samtliga ovanstående förändringar förekom 

åtminstone hos något av fallföretagen. Hos två av företagen, RD Släpvagnsteknik 

och Nolato Sunne, har elektronisk handel haft en stor betydelse för företagens 

affärsnivå. Adoptionen av webbutiken har påverkat de strategiska intentionerna 

hos RD Släpvagnsteknik dels genom den nya affärsidén att sälja tillgång till 

webbutiken till andra företag, dels genom att företaget har beslutet sig för att bli 

ett renodlat Internetföretag. Hos Nolato Sunne utgör numera användningen av 
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EDI en del av företagets strategi och enligt VD:n hade företaget knappast överlevt 

utan EDI. 

 

De tekniska tids- och kunskapsmässiga bindningarna till kunderna har hos Nolato 

Sunne stärkts av adoptionen av EDI. Företagets VD menar att relationen mellan 

kunder och leverantörer vävts samman alltmer och att detta varit omöjligt utan de 

använda IT-systemen. Vidare har såväl Nolato Sunne som RD Släpvagnsteknik till 

viss del bytt marknad efter adoptionen av EDI respektive webbutiken. Föränd-

ringar i produkterna på grund av adoptionen har varit små. Dock har webbutiken 

medverkat till att möjliggöra den fortsatta utökning av sortimentet som skett hos 

RD Släpvagnsteknik. Adoptionen har också påverkat fallföretagens resurser både 

positivt och negativt. Hos Torsby Trä har denna påverkan än så länge varit mycket 

liten men hos såväl Nolato Sunne som RD Släpvagnsteknik har adoptionen av 

EDI respektive webbutiken inneburit ökade IT-kostnader. Vissa tidmässiga be-

sparingar i administrativt arbete har uppstått men företagen har också behövt 

avsätta tid för drift och underhåll av systemen.  

 

Några av de förändringar som uppstått på affärsnivån i fallföretagen är intressant 

att utveckla ytterligare. Adoptionen av elektronisk handel har särskilt inneburit 

följande förändringar på affärsnivån i fallföretagen: 

 

� Ökad kundservice men i övrigt få fördelar på kort sikt 
Samtliga fallstudier tyder på att det är svårt att på kort sikt uppnå märkbara 

fördelar av adoptionen. I likhet med resultaten från tidigare studier (Benjamin et 

al., 1990; Poon & Swatman, 1999) har samtliga tre fallföretag uppnått förhållande-

vis små fördelar den första tiden. Hos RD Släpvagnsteknik har webbutiken ur ett 

ekonomiskt perspektiv ännu inte återbetalat sig efter sex år. Torsby Trä har ett 

drygt år efter adoptionen inte uppnått några påtagliga fördelar medan Nolato 

Sunne erhöll egna effektivitetsfördelar först 1-2 år efter adoptionen i samband 

med att EDI-systemet integrerades med affärssystemet. Till de gemensamma 

fördelar som går att urskilja hör att alla tre företagen har uppfattningen att 

adoptionen av elektronisk handel ökat kundservicen. Respondenterna hos 

fallföretagen har dock uppfattningen att den ökade kundservicen inte medfört 

några påtagliga konkurrensfördelar. I RD Släpvagnstekniks fall är en möjlig 

förklaring till detta att kundernas efterfrågan på de tjänster som erbjuds via den 

aktuella innovation var liten vid adoptionstidpunkten samtidigt som också före-

tagets konkurrenter senare lanserat webbutiker. Liknande förklaringar kan antas 

gälla för Torsby Trä som även använt elektroniska kundfakturor endast under en 

kortare period vilket kan innebära att eventuella effekter ännu inte slagit igenom. 



 356 

Dock ingick även en av de viktigaste konkurrenterna i samma pilotprojekt som 

Torsby Trä vilket talar för att konkurrensfördelarna är små. I fordonsbranschen 

som Nolato Sunne verkar inom, utgör användningen av ”rätt teknik” en nöd-

vändig inträdesbiljett. Konkurrensfördelarna är därför små på längre sikt eftersom 

alla leverantörsföretag tvingas att anamma samma teknik. 

 

� Systemen utgör ett verktyg för ompositionering  
Två av företagen, RD Släpvagnsteknik och Nolato Sunne, har genomfört en 

ompositionering på marknaden vilket jag bedömer att företagens respektive adop-

tion av elektronisk handel har bidragit till att möjliggöra. Medan webbutiken var 

ett möjliggörande verktyg (jfr Davenport, 1993) för RD Släpvagnstekniks mark-

nadsexpansion mot privatmarknaden bidrog användning av EDI istället till ett 

snävare marknadsfokus och en reducering av antalet kunder hos Nolato Sunne. 

Att adoptionen av elektronisk handel möjliggör en utökning av marknaden är känt 

sedan tidigare. I RD Släpvagnstekniks fall är emellertid marknaden inte bara 

utökad utan också i stort sett helt ny. Även hos Nolato Sunne är kunderna i stor 

utsträckning andra än vid adoptionen av EDI. I båda företagen uppfattar jag att 

användning av elektronisk handel har underlättat och möjliggjort bytet av kunder 

eftersom de adopterade systemen är en förutsättning för att verka på respektive 

marknad.  

 

� Svårberäknade kostnader och besparingar  
Hos RD Släpvagnsteknik innebar adoptionen av webbutiken höga utvecklings-

kostnader vilka företaget på förhand hade svårt att förutse eftersom adoptionen av 

webbutiken fick ”dominoeffekter” i de administrativa informationssystemen. 

Vidare innebar Nolato Sunnes adoption av EDI att företaget behövde inrätta ett 

speciellt kompetensområde för dessa frågor. Hos dessa två företag har systemen 

inneburit effektiviseringar och minskat administrativt arbete samtidigt som 

underhåll och drift av företagens informationssystem ökat. Det är därför svårt att 

fastställa såväl kostnader som besparingar av systemen. 

 

� Inlåsningar i affärsrelationer och IT-system 
Hos Nolato Sunne har adoptionen av EDI fått inlåsningseffekter i affärs-

relationerna med kunderna. Eftersom Nolato Sunne i mycket stor utsträckning har 

långvariga relationer till kunderna och har anpassat sin verksamhet till dessa finns 

även andra orsaker till inlåsningseffekter mellan parterna; men EDI-systemet 

bidrar till att dessa ytterligare stärks. För leverantören finns både för- och 

nackdelar. I de affärsrelationer som leverantören vill behålla överväger troligtvis 

fördelarna eftersom de starka relationerna innebär en trygghet. Även i RD 
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Släpvagnstekniks fall upplever jag att det finns en form av inlåsningseffekt. Hos 

RD Släpvagnsteknik existerar inga inlåsningseffekter i företagets kundrelationer 

men däremot är det rimligt att anta att de stora finansiella och tidsmässiga resurser 

som använts för att bygga upp webbutiken leder till att företaget till viss del är 

”inlåst” med IT-systemet. VD:n menar att han började ställa sig frågan om 

företaget skulle fortsätta med utvecklingen av webbutiken när kostnaden närmade 

sig 200 000 kronor. Eftersom dessa pengar annars varit bortkastade fann han att 

”då var man tvungen att fortsätta”. De stora investeringar som har gjorts innebär 

att företaget troligtvis har svårt att byta system om de så skulle önska. När valet av 

en viss teknisk lösning starkt påverkar val av framtida informationsteknik kallas 

detta ibland för ”path dependency”. Ofta innebär detta inlåsningseffekter till en 

viss leverantörs produkter men en tes är att även stora investeringar i egen-

utvecklad mjukvara får samma effekt. 

 

Förändringar på verksamhetsnivå 
Enligt analysmodellen över adoptionens innehåll kan adoptionen av elektronisk 

handel innebära förändringar i: 

 

� processer och funktioner  

� arbetsuppgifter  

 

Hos RD Släpvagnsteknik och Torsby Trä har adoptionen främst berört den 

primära funktion och de processer som systemet införts för att hantera vilket i RD 

Släpvagnstekniks fall innebär marknadsföringen av företagets produkter och i 

Torsby Träs fall faktureringsprocessen. I någon mån, men mindre än förväntat, 

har adoptionen av webbutiken också påverkat ordermottagningsprocessen hos 

RD Släpvagnsteknik.  

 

Nolato Sunne har genomfört stora förändringar i företagets processer och funk-

tioner, samt med dessa relaterade arbetsuppgifter, men först några år efter adop-

tionen. Det är också svårt att särskilja vilka förändringar som hör samman med 

EDI och vilka som hör samman med övergripande rationaliserings- och automa-

tiseringsprocesser. Adoptionen av EDI har också inneburit nya arbetsuppgifter 

och kompetensbehov kopplade till underhåll och drift av EDI-kommunikationen. 

Även hos RD Släpvagnsteknik har drift och underhåll av webbutiken lett till nya 

arbetsuppgifter och kompetensbehov vilket inte har skett hos Torsby Trä. Vidare 

tyder de empiriska studierna på att:  
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� Förändringar på verksamhetsnivå tar tid 
Flera tidigare studier har uppmärksammat behovet av att förändra verksamhetens 

processer före eller i anslutning till att elektronisk handel införs (Clark & 

Stoddard, 1996; Chan & Swatman, 1999). Resultaten från fallföretagen visar dock 

att företagen inledningsvis har genomfört få eller inga förändringar i processerna. 

Detta kan tyda på att förändringar på verksamhetsnivån är förknippade med 

många svårigheter (Teo & Ranganathan, 2004) och/eller att företagets ledning 

saknar visioner för att förändra processerna (Levy & Powell, 2002). Ännu en 

möjlig förklaring är att de elektroniska transaktionerna är för få för att motivera 

några förändringar. Hos RD Släpvagnsteknik lämnar få företag sina beställningar 

via webbutiken vid tidpunkten för intervjuerna och Torsby Trä har vid intervju-

tillfällena endast mottagit ett mindre antal transaktioner. Även hos Nolato Sunne 

har det relativa fåtalet elektroniska avräkningsnotor bidragit till att matchningen 

mellan dessa och leveransaviseringarna sköts manuellt. Få elektroniska trans-

aktioner innebär att effektiviseringspotentialen är liten. I de studerade fallföretagen 

har också bristande systemintegration bidragit till att försvåra eller omöjliggöra 

förändringar i processerna vilket beskrivs nedan under systemnivån. 

 

Förändringar på systemnivå 

I kapitel 4 föreslogs att möjliga förändringar från adoptionen av elektronisk handel 

på systemnivån gäller: 

 

� mjukvaror  

� hårdvaror  

� kommunikationslösningar 

� systemintegrationslösningar  

 

Förändringar i samtliga ovanstående element har också förekommit i ett eller flera 

av de studerade fallföretagen. I två av företagen, RD Släpvagnsteknik och Nolato 

Sunne, innebar adoptionen av webbutiken respektive EDI omfattande anskaffning 

av hård- och mjukvaror. Hos Torsby Trä genomfördes däremot endast små 

investeringar på systemnivån och inga alls vid Nolato Sunnes adoption av själv-

fakturering och elektroniska marknadsplatser. Två av företagen, Torsby Trä och 

Nolato Sunne, använder standardprogramvaror utan några modifieringar medan 

RD Släpvagnsteknik egenutvecklade sin lösning för webbutiken. Fallstudien av 

RD Släpvagnsteknik innebar också att ytterligare ett analysförhållande kunde 

identifieras vilket införts i den reviderade analysmodellen över adoptionens 

innehåll i Figur 12.1. Detta är: 
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� Säkerhetslösningar behövde införas hos RD Släpvagnsteknik. Efter att 

företaget utsatts för flera intrång har företaget bland annat bytt brandvägg 

för att minska säkerhetsriskerna. Företaget har också en tid efter 

adoptionen köpt in en egen server (hårdvara) för att minska säkerhets-

riskerna. Olika e-handelsinnovationer innebär delvis skilda säkerhetsrisker. 

Traditionell EDI anses t.ex. säkare än handel via webben (Oz, 2002). 

 

En gemensam erfarenhet från samtliga fallföretag vad gäller innehållsdimensionen 

består i: 

 

� Svårigheter att integrera e-handelssystemet med ekonomi- och affärssystem 
Den mest slående observationen från de empiriska studierna vad beträffar 

systemnivån består i företagens svårigheter att integrera e-handelssystemen med 

sina affärs- eller ekonomisystem. Hos Nolato Sunne integrerades inte EDI-

systemet med affärssystemet under de första 1-2 åren. Detta medförde att före-

taget inte heller kunde uppnå några egna effektivitetsfördelar av tekniken under 

denna period. Numera är EDI-transaktionerna fullt integrerade med företagets 

affärssystem med undantag för avräkningsnotorna vid självfakturering. I detta fall 

har en systemintegration ännu inte prioriteras eftersom antalet transaktioner inte 

uppfattas som alltför problematiskt att hantera manuellt. I Tuunainens (1999a) 

studie upplevdes antalet elektroniska transaktioner vara för få för att motivera att 

ytterligare finansiella medel satsades på att utveckla användningen av elektronisk 

handel. Hos Nolato Sunne har de elektroniska avräkningsnotorna varit om inte för 

få så åtminstone inte tillräckligt många för att motivera en systemintegration. 

 

Att Nolato Sunne i motsats till de båda andra fallföretagen har integrerat sitt e-

handelssystem (EDI-systemet) med affärssystemet kan bero på företagets större 

finansiella resurser men också på den betydligt större mängden transaktioner och 

externa påtryckningar från kunderna att integrera systemen (jfr Poon & Swatman, 

1999). Vidare har Torsby Trä adopterat tämligen nyligen och har som målsättning 

att integrera de elektroniska fakturorna med ekonomisystemet.  

 

Gemensamt för företagens svårigheter att genomföra intern systemintegration är 

att företagens ekonomi- respektive affärssystem inte varit förberedda för att han-

tera data från e-handelssystemen. Enligt Fredholm (2000) är detta en av de 

viktigaste anledningarna till att spridningen av elektroniska affärer varit så lång-

sam. 

 

 



 360 

Adoptionens innebörd 

Den första delen av forskningsfråga 1 gäller adoptionens innebörd eller vilken 

betydelse adoptionen har för små och medelstora företag. I den definition av be-

greppet adoption som jag föreslår i kapitel 1 fastslås att adoptionen av elektronisk 

handel innebär att beslut fattas om att avsätta resurser för att anskaffa, införa och 

använda en ny form av elektronisk handel i den löpande verksamheten. Jag hävdar 

också att elektronisk handel ofta är såväl en produktinnovation (IT-system) som 

en processinnovation (förändrade affärsprocesser). Jag gör i detta fall en något 

annorlunda tolkning av begreppet produktinnovation än Tornatzky och Fleischer 

(1990) eftersom de med produktinnovation avser en innovation som är värdefull i 

sig självt. Jag avser med begreppet produktinnovation mjuk- och hårdvaror 

eftersom dessa är produkter som ofta anskaffas i samband med adoptionen av 

elektronisk handel. I kapitel 4 föreslås att elektronisk handel också kan innebära 

nya strategier och således i vissa fall utgöra en ”affärsinnovation”.  

 

Hos RD Släpvagnsteknik har den studerade e-handelsinnovationen inneburit såväl 

en affärsinnovation, som en process- och produktinnovation. På affärsnivån har 

webbutiken medverkat till att företaget blivit ett renodlat Internetföretag och att 

de ser en ny intäktsmöjlighet i att sälja tillgång till webbutiken. Webbutiken har 

också inneburit en processinnovation vad gäller framställningen av produkt-

katalogen och företagets marknadsföring. Men webbutiken innebär också en 

produktinnovation genom att ett antal nya mjukvaror och en ny dator anskaffats.  

 

Hos Torsby Trä är det tveksamt om de elektroniska kundfakturorna alls utgjorde 

en innovation. Definitionen på en innovation är att denna uppfattas som en nyhet 

för adopterarna vilket det visade sig att respondenterna hos Torsby Trä knappast 

gjorde. Inga förändringar har skett på affärsnivån och förändringarna i företagets 

processer är mycket små. Det är också i högsta grad tveksamt att kalla införandet 

av elektroniska kundfakturor för en produktinnovation eftersom den mjukvaru-

modul som företaget köpte utgjorde en utökning av en redan existerande teknisk 

lösning. För enkelhetens skull används dock även fortsättningsvis begreppet 

”innovation” i samband med att fallstudien diskuteras. 

 

Hos Nolato Sunne har EDI i någon mån utgjort en affärsinnovation eftersom 

användningen av EDI införts i företagets strategi. EDI har också i högsta grad 

utgjort en processinnovation eftersom stora förändringar skett i verksamhets-

processerna. EDI kan även betraktas som en produktinnovation på grund av 

tämligen omfattande nyanskaffningar av ny mjuk- och hårdvara. De elektroniska 

marknadsplatserna och de elektroniska auktionerna har inte inneburit några på-
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tagliga förändringar på affärsnivån men de utgör processinnovationer. För de 

elektroniska marknadsplatserna består det ”nya” i processerna i hur information 

utbyts mellan parterna och vem som ansvarar för informationsutbytet. De elektro-

niska auktionerna innebär en helt ny process för att förhandla med kundföretagen 

om priset på produkterna. Varken de elektroniska marknadsplatserna eller de 

elektroniska auktionerna utgör någon produktinnovation eftersom inga föränd-

ringar skett i mjuk- och hårdvaror. Självfakturering har i någon mån inneburit en 

affärs- och processinnovation genom att respondenterna uppfattar självfakturering 

som en ny strategi från kundernas sida att förskjuta parternas maktbalans sam-

tidigt som faktureringsprocessen ändrats något. Inte heller självfakturering ut-

gjorde någon produktinnovation eftersom inga förändringar ännu krävts i mjuk- 

och hårdvaror.  

 

För att sammanfatta vad adoptionen innebar för de olika företagen kan konsta-

teras att för RD Släpvagnsteknik innebar adoptionen ett långsiktigt åtagande som 

medfört att företaget avsatt betydande finansiella och tidsmässiga resurser under 

flera års tid. I efterhand framstår adoptionen som ett kritiskt vägval i företagets 

historia bland annat eftersom denna låg till grund för företagets beslut att bli ett 

renodlat Internetföretag men också för att webbutiken underlättade företagets 

framtvingade marknadsutveckling. Hos Torsby Trä är det för tidigt att dra några 

slutsatser om vad adoptionen kommer att innebära för företaget. För Nolato 

Sunne tolkar jag respondenterna att adoptionen av respektive innovation 

inledningsvis i första hand innebar ett praktiskt problem som behövde hanteras 

eftersom adoptionen uppfattades som oundviklig. Ur ett långsiktigt perspektiv är 

det rimligt att anta att adoptionen av respektive e-handelsinnovation, och särskilt 

EDI, utgjort en förutsättning för att verka på marknaden och för att överleva. 

Enligt VD hade företaget knappast funnits kvar om man valt att inte införa EDI 

eftersom användningen av EDI utgör en del av infrastrukturen i fordons-

branschen och dessa köper knappt ¾ av allt formgods på gummimarknaden.  

12.1.2 Kontexten – kontextuella förklaringar till adoptionen av 
elektronisk handel  

Studiens andra forskningsfråga syftar till att klargöra varför adoptionen av 

elektronisk handel äger rum: Vilka kontextuella förhållanden förklarar varför små och 

medelstora företag adopterar elektronisk handel? Analysen av empirin innebar att ett antal 

kontextuella analysförhållanden identifierades (se Figur 12.2) vilka saknades i den 

analysmodell som med utgångspunkt från tidigare forskning utformades i kapitel 5 

(Figur 5.5).  
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Figur 12.2. Reviderad analysmodell över adoptionens kontext. 

Källa: Författarens vidareutveckling av IMP-gruppens Interaktionsmodell (Håkansson, 1982) 
(se grundmodell i Figur 5.5 och empirimodeller i Figur 11.5, 11.6 och 11.7). 
 

Analysmodellens nya analysförhållanden, vilka inkluderats i Figur 12.2, är i den 

yttre kontexten externt stöd, medlemskap i nätverk, extern expertis samt branschens 

mognadsgrad. De tre första utgör en specificering av intressenter i de sociala 

systemen. I den interorganisatoriska kontexten befanns marknadsföringskanal, inlås-

ningseffekter och relationsstyrka i relationen med den initierande kunden utöva viktig 

påverkan på adoptionen av elektronisk handel. Inlåsningseffekter uppstår delvis på 

grund av de anpassningar som långsiktiga affärsrelationer i vissa fall medför. 

Analysen av den inre kontexten ledde också till att analysförhållandet ”teknik” från 

Interaktionsmodellen (Håkansson, 1982) återinfördes och att (användning av) 

informationsteknik utgör en specificering av detta tillsammans med det nya 

analysförhållandet produktionsteknik. Vidare har den inre kontexten utökats med 

erfarenhet av liknande innovationer vilket påminner om individers målsättningar och 

erfarenheter som finns med i Interaktionsmodellen (ibid.). 

 

I den analysmodell som presenteras i slutet av kapitel 5 (Figur 5.5) föreslås en stor 

mängd analysförhållanden som påverkande adoptionen av elektronisk handel. Ett 

övergripande svar på den andra forskningsfrågan är därför att förhållanden i det 

egna företaget (inre kontext), förhållanden förknippade med företagets kund-
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relationer (interorganisatorisk kontext) samt förhållanden i den yttre omgivningen 

(yttre kontext) förklarar varför små och medelstora företag adopterar elektronisk 

handel med sina kundföretag.  

 

I samtliga tre fallstudier är det möjligt att urskilja förhållanden i alla tre 

kontexterna som påverkat beslutet att adoptera, om än i varierande omfattning. 

Hos RD Släpvagnsteknik och Nolato Sunne går det att urskilja att en ”trigger” till 

adoptionen vilken hos RD Släpvagnsteknik består i problem med företagets 

pappersbaserade produktkatalog och hos Nolato Sunne påtryckningar från deras 

kunder. Hos Torsby Trä uppfattar inte respondenterna lika tydligt att ett enskilt 

förhållande låg till grund för att företaget valde att delta i det pilotprojekt som 

ledde fram till adoptionen av elektroniska kundfakturor. Istället har ett antal 

kontextuella förhållanden samverkat. Till dessa hör försvagning av relationsstyrkan 

i den långsiktiga affärsrelationen med den kundorganisation som initierade adop-

tionen, företagets tidigare investeringar i användningen av informationsteknik och 

erfarenheterna av elektroniska leverantörsfakturor. Härnäst presenteras slutsatser 

om kontextuella förklaringar till adoptionen med utgångspunkt från den 

reviderade analysmodellen över kontexten (Figur 12.2). 

 

Förhållanden i den yttre kontexten 

Enligt min grundmodell över adoptionens kontext (Figur 5.5) behöver följande 

förhållanden i den yttre kontexten studeras för att nå en förståelse för varför små 

och medelstora företag adopterar elektronisk handel: 

 

� konkurrenstryck 

� innovationens spridning i branschen  

� marknadens struktur  

� marknadens dynamik 

� internationaliseringen 

� position i värdekedjan 

� intressenter i de sociala systemen 

 

Konkurrenstrycket spelade en viktig roll för adoptionen av samtliga innovationer 

hos Nolato Sunnes eftersom detta gav tyngd åt kundernas påtryckningar. Att 

konkurrenstrycket har en viktig inverkan på adoptionen av elektronisk handel har 

tidigare ett stort antal studier visat (Premkumar & Ramamurthy, Premkumar et al., 

1997; Premkumar & Roberts, 1999; Chwelos et al., 2001, Zhu et al., 2003). Hos de 

båda andra fallföretagen var emellertid konkurrenstrycket inte särskilt högt och 

inte heller en drivkraft för adoptionen.  
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Vidare har innovationens spridning haft en viss inverkan på adoption av webbuti-

ken hos RD Släpvagnsteknik. När innovationens spridning är hög och/eller 

ökande kan den driva på adoptionen hos icke-adopterare men hos RD Släpvagns-

teknik medverkade istället den låga spridning av innovationen till att driva fram 

adoptionen eftersom VD:n upplevde att det innebar strategiska möjligheter. 

Vidare hade intressenter i de sociala systemen en viktig roll för adoptionen av 

elektronisk handel hos Torsby Trä vilket utvecklas ytterligare i punkterna nedan.  

 

Marknadens struktur bidrar till att förklara det höga konkurrenstrycket på Nolato 

Sunnes marknad. Övriga yttre förhållandens betydelse för adoption av elektronisk 

handel är inte lika tydlig som de förhållanden som i studien hänförs till den inter-

organisatoriska och den inre kontexten. Marknadens dynamik, internationalise-

ringen och företagens position i värdekedjan är svårbedömda vad gäller deras 

påverkan på adoptionen av elektronisk handel.  

 

Jag anser att fallstudierna tyder på att ett antal analysförhållanden som saknas i 

grundmodellen över adoptionens kontext (Figur 5.5.) har en viktig påverkan på 

adoptionen. Dessa har införts i den reviderade analysmodellen över kontexten i 

Figur 12.2: 

 

� Externt stöd vilket hos Torsby Trä utgjordes av Portalen Handelsplats 

Wermland. Den operative projektledare verkade i detta fall som 

förändringsagent gentemot Torsby Trä och underlättade införandet av den 

tekniska lösningen. 

� Medlemskap i nätverk har visat sig påverka användningen av elektronisk 
handel hos Torsby Trä genom de gemensamma strategier för elektronisk 

handel som utformats i det s.k. ”peer-nätverket” Byggtrygg. 

� Extern expertis vilket i RD Släpvagnstekniks fall utgjordes av det IT-företag 

som utvecklade webbutiken och i Torsby Träs fall av kontakterna med PRI 

Handel. Dessa har minskat hindren för adoptionen.  

� Branschens mognadsgrad (utvecklingsstadium) påverkar hur potentiella adop-

terare bedömer innovationer för elektronisk handel. Vissa företag som RD 

Släpvagnsteknik kan sporras till tidiga insatser av en omogen bransch 

medan andra troligen kan avskräckas.  

 

De tre första i punktlistan ovan utgör en precisering av analysförhållandet 

”intressenter i de sociala systemen”.  
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Förhållanden i den interorganisatoriska kontexten 

Till de interorganisatoriska analysförhållanden som enligt analysmodellen i kapitel 

5 (Figur 5.5) behöver beaktas hör: 

 

� klimat 

� påtryckningar från kunder 

� makt/beroende 

� kundernas beredskap för elektronisk handel 

� varor och tjänster 

� informationsutbyte 

� finansiellt utbyte 

� socialt utbyte 

� institutionalisering 

� anpassningar 

 

Flera av dessa förhållanden har uppenbart haft stor betydelse i ett eller flera av de 

studerade fallföretagen. Till dessa hör särskilt makt/beroende och påtryckningar 

från kunderna vid adoptionen av samtliga e-handelsinnovationer hos Nolato 

Sunne. Vidare har inköps- och försäljningschefen hos Torsby Trä uppfattningen 

att kundens (Torsby kommuns) beredskap för elektronisk handel ökade i och med 

pilotprojektet och att detta var en anledning till att adoptionen av elektroniska 

fakturor blev möjlig. 

 

Företagens varor och tjänster hör inte till de förhållanden som drivit fram 

adoptionen i fallföretagen. Däremot finns indikationer på att dessa bromsar 

adoption och användning av elektronisk handel hos RD Släpvagnsteknik och 

Torsby Trä. Detta behandlas ytterligare i avsnitt 12.3.3. Till de analysförhållanden 

som i studien visat sig påverka adoptionen av elektronisk handel hör däremot 

finansiellt utbyte eftersom detta spelade en viktig roll vid Nolato Sunnes adoption 

av självfakturering. I samma fallstudie var också de anpassningar som företaget 

gjort till sina kunders preferenser viktiga eftersom dessa ledde till inlåsnings-

effekter som ökade företagets relativa beroende av kundföretaget (se kommande 

punktlista). Hos RD Släpvagnsteknik bidrog informationsutbyte i form av ett stort 

antal telefonsamtal till att driva fram adoptionen. Övriga analysförhållanden 

(klimat, socialt utbyte och institutionalisering) har inte påtalats av respondenterna 

som förklaringar till adoptionen av respektive e-handelsinnovation. Istället har tre 

andra interorganisatoriska analysförhållanden identifierats: 
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� Marknadsföringskanal visade sig ha en mycket stor inverkan på adoptionen 

hos RD Släpvagnsteknik eftersom den pappersbaserade produktkatalog 

som företaget använde för att marknadsföra sina produkter var kostsam 

och tidsödande att producera, distribuera och underhålla. Katalogen 

utgjorde en central anledning till adoptionen av webbutiken. 

� Inlåsningseffekter har redan nämnts som en specificering av 

analysförhållandet ”anpassningar”. I Nolato Sunnes fall innebär inlåsnings-

effekterna att det är svårt att avvisa de viktigaste kundernas krav på grund 

av de omställningskostnader som ett avbrutet samarbete medför. 

� Relationsstyrka befanns påverka Torsby Träs adoption av elektroniska 

kundfakturor. Relationsstyrkan i affärsrelationen med kunden uppfattades 

ha försvagats eftersom kunden minskat sina inköp från Torsby Trä och 

ledningen önskade att ändra på detta.  

 

Förhållanden i den inre kontexten 

I den inre kontexten i analysmodellen över adoptionens kontext (Figur 5.5) 

återfinns förhållanden som: 

 

� storlek 

� interna resurser 

� strategi 

� användningen av informationsteknik  

� företagsledarens IT-intresse, riskaversion och stöd för adoptionen  

� förekomsten av eldsjälar. 

 

Inte i något av fallföretagen har företagen på grund av storlek (antalet anställda) 

behövt adoptera elektronisk handel. Troligtvis är detta förhållande mycket mer 

intressant att undersöka i studier som gäller stora företag eller studier av broms-

krafter för elektronisk handel i små och medelstora företag.  

 

Samtliga tre fallföretag visar också att bristfälliga interna resurser i form av 

finansiella medel, IT-kunskaper och tid har varit mindre viktiga för adoptionen. 

Däremot har företagets strategi påverkat adoptionen både hos RD Släpvagns-

teknik (differentiering genom stort sortiment) och hos Nolato Sunne (anpassning 

till de viktigaste kunderna). Hos RD Släpvagnsteknik och Nolato Sunne var 

användningen av informationsteknik inte särskilt utvecklad när adoptions-

processen inleddes men inte heller detta verkar ha haft någon nämnvärd inverkan 

på adoptionen. Hos Torsby Trä påverkade den rådande användningen av informa-

tionsteknik beslutet positivt eftersom elektroniska kundfakturor uppfattades som 
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en naturlig vidareutveckling av det redan fungerande IT-systemet för elektroniska 

leverantörsfakturor. Företagsledarens IT-intresse, riskaversion och stöd för 

adoptionen bedömer jag har haft en stor inverkan på adoptionen hos RD Släp-

vagnsteknik medan det tycks ha varit i det närmaste helt oviktigt hos Nolato 

Sunne. Det sistnämnda strider mot flera tidigare studier av interorganisatoriska 

informationssystem (se Premkumar et al., 1997; Premkumar & Roberts, 1999; 

Soliman & Janz, 2004, Teo & Ranganathan, 2004). Premkumar et al. (1997) 

undersökte just företag i fordonsindustrin. Vidare tyder ingen av fallstudierna på 

att några eldsjälar förekommit (förutom RD Släpvagnstekniks VD).  

 

Även i den inre kontexten behöver nya analysförhållanden införas i min grund-

modell över kontexten (Figur 5.5). Dessa är: 

 

� Teknik vilken behöver specificeras i informationsteknik och  

� Produktionsteknik eftersom fallstudien av Nolato Sunne visar att använd-

ningen av dessa (informationsteknik och produktionsteknik) påverkar inlås-

ningseffekterna och därmed leverantörsföretagets relativa beroende av 

kundföretagen. 

� Erfarenhet av liknande innovationer påverkade adoptionen av de elektroniska 
kundfakturorna i fallstudien av Torsby Trä eftersom dessa uppfattades ha 

stora likheter med de redan använda leverantörsfakturorna. 

 

Studiens slutsatser om vilka kontextuella förhållanden som kan förklara 

adoptionen av elektronisk handel i små och medelstora företags kundrelationer 

utvecklas ytterligare i avsnitt 12.1.4 i samband med att analysförhållanden som 

visar på företags tendens att genomgå olika adoptionssituationer behandlas.  

12.1.3 Adoptionsprocessen – processuella tillvägagångssätt och 
kännetecken  

Den tredje forskningsfrågan, vars slutsatser presenteras i detta avsnitt, lyder: Hur 

går små och medelstora företag tillväga i sina adoptionsprocesser för elektronisk handel och vad 

kännetecknar dessa processer?  

 

I kapitel 6 utformades en analysmodell över adoptionsprocessen (Figur 6.3). Efter 

analysen av de empiriska fallstudierna (se Figur 11.8, 11.9 och 11.10) behöver vissa 

förändringar genomföras i denna analysmodell. Den reviderade analysmodell över 

adoptionsprocessen som visas i Figur 12.3 har efter analysen av fallstudierna 

utökats med två nya aktörsgrupper: förändringsagent samt intern projektgrupp 

(understrukna i figuren).  
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Figur 12.3. Reviderad analysmodell över adoptionsprocessen. 

Källa: Författarens vidareutveckling av Mintzberg et al. (1976) (se grundmodell i Figur 6.3 och 
empirimodeller i Figur 11.8, 11.9 och 11.10). 
 
Av figur 12.3 framgår också att fallstudierna har visat att uppmärksammande av 

stimuli kan ske med en ansats som är både strategiskt aktiv och strategiskt passiv. 

Vidare har ett nytt sätt att söka efter lösningar lagts till i analysmodellen, 

rekommendation från kund, samt ett nytt utvärderingskriterium, långsiktigt väl 

fungerande lösning. En viktig förändring är också att fallstudien av Torsby Trä visade 

att utvecklingsfasen utgår när adoptionen gäller en på förhand given lösning.  

 

Även den tredje forskningsfrågan kan delas in i två delar vilka gäller tillväga-

gångssätt under adoptionsprocessen respektive kännetecken hos densamma. Först 

diskuteras studiens slutsatser för tillvägagångssätt i form av faserna identifikation, 

utveckling och selektion.  

 
Identifikationsfasen 
I kapitel 6 delades identifikationsfasen in i två övergripande handlingar: 

 

� uppmärksamma stimuli 

� ställa diagnos 

Uppmärksamma
stimuli

Ställa 
diagnos

Söka efter 
lösningar

Utforma 
lösningar

Sålla bort 
alternativ

Utvärdera och 
genomföra val

Aktörer: Chef och medarbetare på 
marknadsavdelningen, företagsledaren och 
övrig företagsledning, eldsjälar, konsulter och 
IT-systemleverantör, interna användare, 
kunder, förändringsagent, intern projektgrupp

Faser:

Handlingar:

Identifikationsfasen Utvecklingsfasen eller 

På förhand given lösning
Selektionsfasen

AdoptionAdoption

Strategiskt aktivt och/eller 
passivt identifiera 
problem, möjligheter och
kriser genom externa 
och/eller interna stimuli

•Strategisk möjlighet
•Strategisk nödvändighet

•Reaktiv adoption
•Framtvingad adoption 
•Möjliggjord adoption

•Strategisk möjlighet
•Strategisk nödvändighet

•Reaktiv adoption
•Framtvingad adoption 
•Möjliggjord adoption

• Aktivt kartlägga lösningar 
och IT-systemleverantörer 
på marknaden
•Inventera interna kunskaper
•Passivt vänta
•Informera utvalda aktörer
•Imitera annans lösning
•Kontakter med adopterare

•Marknadsföring av IT-
systemleverantörer
•Rekommendation från kund

•Förväntade relativa fördelar
•Kompatibilitet
•Komplexitet
•Kostnad
•IT-systemleverantören, produkten, 
tekniken och applikationer
•Långsiktigt väl fungerande lösning

•Modifiera 
standardlösningar
•Egenutveckla 
lösningar

•Modifiera 
standardlösningar
•Egenutveckla 
lösningar •Bedömning

•Analys
•Förhandling

•Bedömning
•Analys
•Förhandling

Överväga:
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Dessa handlingar kompletterades även med möjliga handlingsalternativ vilket för 

”uppmärksamma stimuli” var att denna handling kunde ske antingen strategiskt 

aktivt eller strategiskt passivt. Vidare kan stimuli bestå av problem, möjligheter 

och kriser och vara externa och/eller interna. Medan Nolato Sunne haft en strate-

giskt passiv ansats uppvisade RD Släpvagnsteknik och Torsby Trä drag av ansatser 

som var både strategiskt aktiva och strategiskt passiva. Att ansatsen kan vara både 

strategiskt aktiv och strategiskt passiv behöver förtydligas i analysmodellen. De 

studerade adoptionsprocesserna initierades av såväl problem (Nolato Sunne) som 

möjligheter (Torsby Trä) eller en kombination av problem och möjligheter (RD 

Släpvagnsteknik). Även stimulikällan varierar mellan fallstudierna. Hos RD 

Släpvagnsteknik var dessa interna (interna problem), hos Nolato Sunne externa 

(kunders påtryckningar) samt hos Torsby Trä en kombination av interna och 

externa (intern idé och förslag från kund).  

 

I kapitel 6 angavs vidare ett antal möjliga diagnoser på adoptionen av elektronisk 

handel. I någon mån har samtliga dessa förekommit i fallstudierna. Hos RD 

Släpvagnsteknik uppfattades adoptionen av webbutiken först som en nödvändig 

lösning på interna problem (reaktiv adoption). Senare skedde en omtolkning 

genom att webbutiken uppfattades som en strategisk möjlighet i en omogen 

bransch. Torsby Trä var tidigare beredda att adoptera elektroniska kundfakturor 

eftersom de, enligt min tolkning, hade uppfattningen att användningen av elektro-

niska fakturor skulle komma att öka (bli en strategisk nödvändighet). När företaget 

ett år senare tillfrågades om att delta i ett pilotprojekt för elektroniska fakturor 

uppfattades detta som en möjlighet som yppades (möjliggjord adoption). Hos 

Nolato Sunne betraktades adoptionen av samtliga innovationer som framtvingad 

av kunderna men vissa drag fanns även av strategisk nödvändighet eftersom 

spridningen i branschen kunde förväntas öka. 

 

Utvecklingsfasen 

Två handlingar ingår i utvecklingsfasen: 

 

� söka efter lösningar 

� utforma lösningar 

 

Endast RD Släpvagnsteknik valde att utforma en lösning vilket skedde genom att 

företaget egenutvecklade en skräddarsydd lösning. För att söka efter lösningar 

angavs ett stort antal möjliga handlingsalternativ i den ursprungliga analysmodellen 

(Figur 6.3). Av fallstudierna har endast framgått att två av dessa har använts: 

”Aktivt kartlägga lösningar och IT-systemleverantörer på marknaden” (RD 
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Släpvagnsteknik) samt ”Kontakter med adopterare” (Nolato Sunne). Däremot har 

ytterligare ett alternativ identifierats: 

 

� Rekommendation från kund vilket utgjorde en viktig utgångspunkt i Nolato 

Sunnes sökande efter en teknisk lösning för EDI-kommunikationen. 

 

Fallstudien av Torsby Trä visade också på ett intressant faktum som beskrivits av 

Mintzberg et al. (1976), nämligen att utvecklingsfasen utgår när adoptionen gäller 

en: 

 

� På förhand given lösning. I Torsby Träs fall hade företaget att ta ställning till en 
innovation vars strategiska utformning i princip var färdig. Företaget valde 

också att vidareutveckla den tekniska lösning man redan hade utan att söka 

efter andra alternativ. 

 

Selektionsfasen 

För selektionsfasen identifierades i studiens teoretiska del två handlingar: 

 

� sålla bort alternativ 

� utvärdera och genomföra val 

 

Medan RD Släpvagnsteknik och Nolato Sunne har övervägt och sållat bort 

alternativa tekniska lösningar övervägdes endast en teknisk lösning hos Torsby 

Trä. Till de utvärderingskriterier som identifierades för adoptionen som helhet i 

fallstudierna hörde förväntade relativa fördelar. Samtliga fallföretag uppfattande 

någon form av fördelar även om Nolato Sunnes fördelar var av defensiv art, dvs. 

att få behålla kunden. Jag tolkar även respondenterna som att kompatibiliteten hos 

innovationen övervägdes hos RD Släpvagnsteknik och Torsby Trä. Hos RD 

Släpvagnsteknik gällde detta innovationens kompatibilitet med företagets strategi 

att ha ett stort sortiment medan kompatibiliteten med existerande informations-

teknik och arbetssätt i form av elektroniska leverantörsfakturor övervägdes hos 

Torsby Trä. Även kompatibiliteten med den gemensamma strategi som fanns i 

Torsby Träs branschnätverk Byggtrygg om att använda elektronisk handel verkar 

ha spelat in. 

 

RD Släpvagnsteknik utvärderade också i någon mån kostnaden för den tekniska 

lösningen medan Nolato Sunne övervägde IT-systemleverantören och dennes 

egenskaper. Hos Nolato Sunne eftersträvande man framförallt en: 
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� Långsiktigt väl fungerande lösning varför detta förhållande behöver inkluderas i 
analysmodellen. 

 

För att utvärdera och genomföra val har framförallt bedömningar gjorda av ett 

fåtal aktörer använts. RD Släpvagnsteknik genomförde också enklare analyser av 

kostnaden. Inte i någon av fallstudierna har förhandlingar ägt rum, varken internt i 

företaget eller med företagets kunder. Sammantaget har därmed få eller inga 

analyser genomförts. Detta stämmer väl överens med resultaten från tidigare 

studier (se t.ex. Farbey et al., 1993, Cavaye, 1995) som visar att adoptionen av 

informationssystem respektive interorganisatoriska informationssystem sällan 

föregås av formella utvärderingar. 

 

Aktörer 

De aktörer som förekommit under fallföretagens adoptionsprocesser utgörs av 

chefer och medarbetare på marknadsavdelningen (Torsby Trä54, Nolato Sunne), 

företagsledaren (RD Släpvagnsteknik, Torsby Trä), IT-systemleverantörer 

(samtliga) samt kunder (Nolato Sunne). Vidare har två nya aktörsgrupper 

identifierats:  

 

� En förändringsagent i form av Portalen Handelsplats Wermlands operative 

projektledare deltog i Torsby Träs adoptionsprocess. 

� En intern projektgrupp bildades hos Nolato Sunne för att driva adoptions-

processen för EDI. 

  

Adoptionsprocessens kännetecken 

De tre fallstudiernas uppvisar överlag stora inbördes variationer för de flesta 

förhållanden som ingår i analysmodellen över adoptionsprocessen. Hos RD Släp-

vagnsteknik kännetecknades adoptionsprocessen av att denna var förhållandevis 

lång (två år) och tilläts att ta tid. Vidare har, under adoptionsprocessen och även 

senare, ”feedback-loopar” (jfr Mintzberg et al., 1976) förekommit i samband med 

att innovationen flera gånger har omtolkats (se avsnitt 11.4.1). Torsby Träs 

adoptionsprocess kännetecknas framförallt av att den var mycket kort och 

okomplicerad i och med att utvecklingsfas saknades. Adoptionsprocessens drevs 

vidare i stor utsträckning av externa aktörer. Hos Nolato Sunne kännetecknas de 

studerade adoptionsprocesserna främst av den låga handlingsfriheten i besluten 

och att företagsledarens inblandning varit mycket liten.  

 

                                                
54 I Torsby Träs fall har endast chefen för marknadsavdelningen, dvs. företagets inköps- och 
försäljningschef, deltagit.  
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Förutom de tidigare nämnda likheterna i tillvägagångssätt mellan fallföretagen är 

följande kännetecken värda att uppmärksamma: 

 

� Tidig adoption 
Tidigare studier av små och medelstora företag tyder på att de processer som 

föregår beslutet att anamma nya informationssystem och ny informationsteknik är 

reaktiva snarare än proaktiva (Blili & Raymond, 1993), intuitiva, (Julien, 1995), 

mindre formella än i de stora företagen (Ballantine et al., 1998) samt tidsmässigt 

korta och effektiva (Anveskog et al., 1984). Överlag stämmer detta tämligen väl in 

på adoptionsprocesserna hos Torsby Trä och Nolato Sunne, med vissa undantag. 

RD Släpvagnstekniks adoptionsprocess är mer proaktiv men också längre än de 

andra.  

 

Samtliga tre fallföretag har varit tidiga adopterare av respektive innovation. 

Fallföretagen kan i detta anseende inte anses vara representativa för populationen 

små och medelstora företag. Orsakerna till den tidiga adoptionen varierar mellan 

företagen. I RD Släpvagnstekniks fall menar jag att den tidiga adoptionen främst 

kan förklaras av VD:s stora intresse för IT. De i branschen outvecklade informa-

tionssystemen och den låga spridningen av elektronisk handel gav utrymme för 

innovativa åtgärder. VD:s delägarskap i det IT-företag som utvecklade webbutiken 

har underlättat tillgången till extern expertis och kanske även verkat förpliktigande. 

I likhet med Rogers (1995) beskrivning av de allra tidigaste adopterarna inhämtade 

RD Släpvagnstekniks VD gärna nya idéer utanför de lokala nätverken. Detta visar 

bland annat de personliga besöken hos de utländska leverantörerna, och de 

diskussioner om företagens användning av informationssystem som fördes med 

dessa.  

 

Hos Torsby Trä adopterades först elektroniska leverantörsfakturor och några år 

senare elektroniska kundfakturor. I båda fallen är företaget tidiga adopterare 

eftersom elektroniska fakturor fortfarande är tämligen ovanligt i många branscher 

år 2005. Den tidiga adoptionen av elektroniska leverantörsfakturor kan förklaras 

av företagets medlemskap i branschnätverket Byggtrygg. Genom att samverka kan 

de ingående företagen dela resurser, inte minst kunskapsmässiga. I nätverket finns 

expertis och tid för att planera för hur informationsteknik och elektronisk handel 

kan gynna medlemsföretagen på bästa sätt. Medlemskapet i Byggtrygg har därför 

inneburit att frågor som gäller elektronisk handel hamnat på dagordningen hos 

Torsby Trä tidigare än vad som annars varit fallet. Vid adoptionen av elektroniska 

kundfakturor kan den tidiga tidpunkten för adoptionen till stor del förklaras av att 
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företaget deltog i ett pilotprojekt som just syftade till att öka spridningen av 

elektroniska fakturor. 

 

Den direkta anledningen till Nolato Sunnes adoption av EDI och självfakturering 

var krav från kunder. Att adoptionen enligt respondenterna skedde så pass tidigt i 

innovationens spridningscykel kan förklaras med att kunderna fanns inom for-

donsindustrin, en bransch som varit föregångare vad gäller lösningar för att 

hantera informationsflöden mellan parterna i värdekedjan. Nolato Sunne var dock 

även tidiga adopterare inom denna bransch eftersom förhållandevis få andra 

leverantörer hade adopterat EDI respektive självfakturering vid adoptions-

tillfällena. Företagets strategi om hög kundservice har medverkat till att företaget 

valt att snabbt anpassa sig till de viktigaste kundernas krav. 

 

� Stolthet över att vara tidiga adopterare 
Auger och Gallaugher (1997) fann att möjligheten att vara bland de första i sin 

bransch att idka försäljning via Internet uppfattades som en viktig fördel, särskilt 

bland de lite större företagen. Denna inställning kan anas även i denna studies fall-

företag. Följande uttalanden tyder på att det finns en stolthet i att vara tidigt ute i 

respektive bransch: 

 

o ”Vår [hem-]sida är byggd för framtiden” (VD, RD 

Släpvagnsteknik).  

o ”Det är fortfarande ett antal mil mellan en konkurrentsida och vår  

[hem-]sida” (VD, RD Släpvagnsteknik).  

o ”Om man ser på det arbetsområde vi är inom så är det nog inte så 

många som kan skicka en elektronisk faktura” (inköps- och 

försäljningschef, Torsby Trä). 

o ”Även om det bara är en kund så kan vi säga att vi fakturerar 

elektroniskt” (inköps- och försäljningschef, Torsby Trä). 

o ”Driv det här nu så att du står ut framför alla de andra, att du är 

först, att du är bäst” (VD, Nolato Sunne). 

 

12.1.4 Samspel – mönster i relationerna mellan innehåll, kontext och 
process  

Den fjärde forskningsfrågan som behandlats i min forskningsstudie lyder: 

Vilka mönster kan identifieras i samspelet mellan innehåll, kontext och process vid adoptionen 

av elektronisk handel i små och medelstora företag? 
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Resonemanget i detta avsnitt utgår dels från den teoretiska behandlingen av 

forskningsfrågan i kapitel 7 (se Figur 7.6 och Figur 7.7) samt från analysen av för-

ändringsdimensionernas samspel i fallstudierna ( se Figur 11.12,  

Figur 11.13 och Figur 11.14). En tes som växt fram från de teoretiska och 

empiriska studierna är att det – genom att studera relationerna mellan innehåll, 

kontext och process – är möjligt att urskilja olika adoptionssituationer när företag 

adopterar elektronisk handel. Dessa adoptionssituationer benämndes i kapitel 7 

för proaktiva, adaptiva, pragmatiska, framtvingade respektive möjliggjorda 

adoptionssituationer. Några slutsatser från typologin och det tidigare 

resonemanget är: 

 

� Små och medelstora företags uppfattning om att adoptera elektronisk 

handel (den diagnos de ställer) kan klassificeras på olika sätt. Adoptionen 

kan uppfattas som en strategisk möjlighet, en strategisk nödvändighet, en 

nödvändig lösning på operativa problem (reaktiv adoption), ett beslut 

framtvingat av externa parter (framtvingad adoption) eller en möjlighet 

som yppas (möjliggjord adoption).  

� Vilka stimulikällor (interna/externa) som små och medelstora företag 

reagerar på och vilken ansats (strategiskt aktiv/passiv) som tillämpas beror 

på den yttre, interorganisatoriska och inre kontexten.  

 

De empiriska fallstudierna användes bland annat till en första bedömning av tre av 

adoptionssituationerna i typologin. I vissa fall stämde resultaten från fallstudierna 

mindre bra överens med den adoptionssituation som bedömdes. Empirin från RD 

Släpvagnsteknik visade exempelvis att företag kan välja att adoptera proaktivt trots 

att företaget har knappa interna resurser i form av finansiella tillgångar och IT-

kunskaper. Vidare tyder samma fallstudie på att företag som hamnar i proaktiva 

adoptionssituationer inte heller nödvändigtvis ser IT som en strategiskt viktig 

resurs vid tidpunkten för adoptionsprocessens inledning. Fallet visar också på att 

även i små företag kan adoption ske tidigt i en innovations spridningsprocess på 

grund av operativa problem. Fallstudien visade också att lågt relativt beroende av 

enskilda kunder inte nödvändigtvis behöver råda för att ett företag ska kunna 

adoptera proaktivt vilket föreslogs i kapitel 7.  

 

Nästa fallstudie, Torsby Trä, användes för att bedöma de möjliggjorda fall-

studierna. I denna fallstudie stämde antagandet i typologin om att företag som 

hamnar i dessa adoptionssituationer har bristfälliga resurser och/eller uppfattning-

en om att adoptionen leder till små fördelar mindre bra med empirin. Uppfatt-

ningen om att fördelarna var relativt små fanns visserligen men detta har inte 
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hindrat företaget från att adoptera. Vidare var företaget inte beroende av det 

externa stöd som förekom. Dock kan det externa stödet ha bidragit till att kom-

pensera för företagets brist på tid eftersom detta hindrar företagets adoption av 

elektroniska beställningar. En mycket intressant fråga, som tyvärr inte besvaras av 

resultaten i denna studie, är vilka typer av företag som hamnar i, eller är mottagliga 

för, möjliggjorda adoptioner. Fallstudien har åtminstone visat att dessa företag inte 

nödvändigtvis har bristande finansiella medel eller IT-kunskaper eftersom såväl 

tillräckliga finansiella tillgångar som extern IT-expertis fanns att tillgå hos Torsby 

Trä.  

 

Empirin från fallstudierna av RD Släpvagnsteknik och Torsby Trä stämde därmed 

på flera punkter mindre bra överens med de antaganden jag utifrån tidigare 

forskning gjorde om proaktiva och möjliggjorda adoptionssituationer. Vad detta 

beror på är svårt att säga. Möjliga förklaringar är att de antaganden som gjordes i 

typologin över adoptionssituationer var missvisande för respektive adoptions-

situation eller att de valda fallstudierna inte var representativa för adoptionssitua-

tionerna. Ännu en förklaring är att indelningen i adoptionssituationer inte prövats 

empiriskt och dessa kan därför sakna djupare förankring i praktiken. Vidare kan 

några av de anomalier som förekommer förklaras med den utveckling som ägt 

rum över tiden i företaget och dess omgivning. Denna utveckling manifesteras i 

fallföretagens ändrade position i typologin (se Figur 11.11).  

 

En möjlig förklaring till RD Släpvagnstekniks förändrade position i typologin, i 

och med den omtolkning som skedde från att adoptionen betraktades som en 

nödvändig lösning på problem till en strategisk möjlighet, är att en lärprocess ägde 

rum i takt med att VD:n ökade sina kunskaper om informationstekniken samtidigt 

som denne började fundera över situationen i branschen. Detta lärande ledde fram 

till uppfattningen att adoptionen också innebar strategiska möjligheter. Skillnaden 

mellan pragmatiska och proaktiva adoptionssituationer kan därmed förklaras av att 

ett lärande har ägt rum. De pragmatiska adoptionssituationerna kan utvecklas till 

proaktiva adoptionssituationer när beslutsfattarna kommer till insikt om att 

innovationen också kan innebära strategiska möjligheter. Torsby Träs förändrade 

position i typologin uppfattar jag beror på de förändringar som uppstod i den 

interorganisatoriska och yttre kontexten i samband med Portalen Handelsplats 

Wermlands pilotprojekt för elektroniska fakturor. 

 

Fallstudien av Nolato Sunne användes för att bedöma de framtvingade adoptions-

situationerna. De antaganden som gjordes i kapitel 7 om dessa adoptionssitua-

tioner visade sig samtliga stämma mycket väl in på resultaten från fallstudien. En 
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förklaring till detta kan vara att adoptionen av EDI, och särskilt i fordons-

industrin, har ägnats stor uppmärksamhet i tidigare forskning (se bl.a. Lorentzon, 

1999; Tuunainen, 1999b). Kunskaperna om denna kategori är därför goda.  

 

Trots att fallstudierna visade att vissa av de antaganden som gjordes om 

adoptionssituationerna i kapitel 7 inte stämde överens med dessa företags 

adoptioner av elektronisk handel menar jag ändå att fallstudierna på ett över-

gripande plan ger stöd för att olika adoptionssituationer existerar. Fallstudien av 

RD Släpvagnsteknik visar att adoptionen av elektronisk handel kan betraktas som 

en lösning på en komplex informationshantering (reaktiv adoption) eller som en 

strategisk möjlighet. Vidare visar fallstudien av Torsby Trä att adoptionen kan äga 

rum på grund av att en externt initierad möjlighet yppas. Nolato Sunnes adoption 

av olika e-handelsinnovationer har uppfattats som framtvingad av kunderna. 

Denna studie ger därför stöd för Engsbo et als (2001) typologi även om inte alla 

kategorier i typologin har utgjort underlag för urval av fallstudier. Respektive fall-

studie har inneburit att innehållsmässiga, kontextuella och processuella analys-

förhållanden som inte innefattades i typologin över adoptionssituationerna i 

kapitel 7 (Figur 7.6) identifierats. Det är emellertid svårt att avgöra om dessa har 

någon generell giltighet för respektive adoptionssituation. Jag har därför valt att 

inte presentera någon reviderad variant av typologin över adoptionssituationer. 

 

Det är viktigt att återigen påpeka att de olika adoptionssituationerna kan vara 

överlappande vilket bland annat fallstudierna visat. Vidare finns det rimligen en 

gråzon mellan de olika adoptionssituationerna där den kontextuella skillnaden 

mellan: 

 

� de proaktiva och de adaptiva bland annat består i företagsledarens 

riskaversion55 (jfr Junghagen, 1998) 

� de proaktiva och de pragmatiska bland annat består i det strategiska 

behovet av elektronisk handel (jfr Engsbo et al., 2001) 

� de adaptiva och de framtvingade respektive de pragmatiska och de 

framtvingade bland annat består i graden av relationsberoende 

(handlingsfrihet) och/eller förekomsten av, samt styrkan i, kundernas 

påtryckningar (jfr Junghagen, 1998). 

 

Adoptionens vägvisare  

Resonemanget ovan tyder på att ett fåtal kontextuella förhållanden och tillståndet 

hos dessa kan användas för att förstå, förklara och förutsäga vilken av de i studien 

                                                
55 Junghagen (1998) har utformat enkätfrågor som syftar till att kartlägga företagsledarens riskaversion. 
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identifierade adoptionssituationerna som ett företag har en benägenhet att hamna 

i. Dessa analysförhållanden kallar jag för adoptionens vägvisare. Denna kunskap om 

”artbestämningsförhållanden” i kontexten är viktig eftersom den innebär att det är 

möjligt att förhållandevis snabbt få en grundläggande förståelse för ett företags 

möjligheter och förutsättningar för elektronisk handel. Adoptionens vägvisare 

kompletterar därmed analysmodellen över kontexten (se Figur 12.2) genom att 

fokusera på de kontextuella förhållanden som ger indikationer på vilken 

adoptionssituation ett företag tenderar att genomgå. Adoptionens vägvisare 

sammanfattas i en analysmodell (se Figur 12.4 längre fram i detta avsnitt) vilken är 

tänkt att klassificera ett företags benägenhet för en viss adoptionssituation genom 

att steg för steg utvärdera tillståndet hos ett fåtal kontextuella analysförhållanden. I 

texten nedan markeras dessa kontextuella förhållanden (adoptionens vägvisare) 

med kursiverad stil. Först behandlas vägvisare för framtvingade adoptions-

situationer. 

 

Vägvisare för framtvingade adoptionssituationer  

Den första fråga som behöver ställas för att identifiera dessa ”vägvisare” är: Kan 

något kontextuellt förhållande anses vara viktigare än andra för beslutet att 

adoptera elektronisk handel? Finns det med andra ord förhållanden vars betydelse 

överskuggar andra? Premkumar et al. (1997) fann i sin studie av företag i 

transportindustrin att externa påtryckningar56 var den viktigaste drivkraften för 

adoptionen av EDI. Premkumar et al. antyder att externa påtryckningar 

överskuggar betydelsen av alla andra förhållanden. Fallstudien av Nolato Sunne 

bekräftar att förekomst av påtryckningar från kunder överskuggar andra förhållanden. 

Som tidigare har konstaterats är påtryckningar från kunder inte alltid avgörande 

för de beslut som fattas. I tidigare studier hävdas att ett högt relativt beroende av 

enskilda kunder och en svag maktposition gentemot den kund som framför 

önskemål om EDI (Iacovou et al., 1995; Hart & Saunders, 1998) möjliggör att 

leverantören blir utsatt för påtryckningar.  

 

Företag med ett högt relativt beroende av, och en svag maktposition gentemot, 

enskilda kunder har en liten handlingsfrihet vilket innebär att de vid påtryckningar 

från den starkare parten har en tendens att hamna i framtvingade adoptions-

situationer. De första kontextuella analysförhållanden som behöver kartläggas är 

alltså ett företags relativa beroende av enskilda kunder och förekomsten av 

påtryckningar från kunder eftersom höga värden på båda dessa analysförhållanden 

tillsammans överskuggar betydelsen av andra förhållanden.  

                                                
56 Premkumar et al.(1997) undersökte variabeln ”competitive pressure” som inkluderade såväl 
påtryckningar från kunder som konkurrenters handlingar.  
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Vilka kontextuella förhållanden som driver fram övriga adoptionssituationer är 

inte lika uppenbart. Gemensamt för de fyra kategorier av adoptionssituationer 

som är kvar att identifiera ”vägvisare” för (proaktiva, adaptiva, pragmatiska och 

möjliggjorda adoptionssituationer) är att företag som genomgår dessa adoptions-

situationer har ett lågt relativt beroende av enskilda kunder alternativt så 

förekommer ett högt relativt beroende av enskilda kunder men dessa kunder ut-

sätter inte leverantörsföretaget för påtryckningar om att adoptera elektronisk 

handel. Vidare bygger två av adoptionssituationerna, de proaktiva och de adaptiva, 

på en strategiskt aktiv ansats medan de pragmatiska adoptionssituationerna 

innebär att företagets ansats är strategiskt passiv. En skillnad mellan de proaktiva 

och de adaptiva adoptionssituationerna består som redan nämnts av företags-

ledarens riskaversion. Härnäst diskuteras vägvisare för de proaktiva adoptions-

situationerna. 

 

Vägvisare för proaktiva adoptionssituationer 

Företag som har en strategiskt aktiv ansats genomför adoptionen av elektronisk 

handel för att påverka sin position på marknaden. Företaget har med andra ord ett 

högt strategiskt behov av elektronisk handel. Detta förhållande har inte tidigare 

behandlats i studien men exempelvis Grandon och Pearson (2004) fann i sin 

empiriska studie att det uppfattade strategiska värdet hos en e-handelsinnovation 

hade en viktig påverkan på adoptionen. Till de kontextuella förhållanden som 

tidigare har nämnts och som jag menar inverkar på företagets strategiska behov 

hör innovationens spridning i branschen, konkurrenstrycket, kundernas beredskap 

för elektronisk handel, påtryckningar från kunder, varornas och tjänsternas upp-

fattade lämplighet för elektronisk handel samt företagsledarens intresse för IT.  

 

Proaktiva adoptionssituationer innebär att företaget adopterar elektronisk handel 

innan problem har uppstått och medan innovationens spridning i branschen ännu 

är liten. Detta innebär att osäkerheten är stor. Junghagen (1998) fann att i företag 

med ett proaktivt förhållningssätt till informationsteknik var företagsledares risk-

aversion låg. Förutsättningar för att företag ska hamna i proaktiva adoptions-

situationer är därmed ett lågt relativt beroende av enskilda kunder (alternativt ett 

högt beroende men låga påtryckningar från kunderna). Vidare är de strategiska 

behoven av elektronisk handel höga och företagsledarens riskaversion låg. 

 

Vägvisare för adaptiva adoptionssituationer  

Såväl proaktiva som adaptiva adoptionssituationer grundas i en önskan att 

förbättra företagets position på marknaden, dvs. båda dessa adoptionssituationer 

bygger på att företagen har höga strategiska behov av adoptionen. Enligt 
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Junghagen (1998) uppfattades IT som kompatibelt med och fördelaktigt för före-

tagets värderingar och arbetssätt i båda de kategorier som uppvisade ett förhåll-

ningssätt till IT som motsvarar de proaktiva respektive de adaptiva adoptions-

situationerna. Båda de proaktiva och de adaptiva adoptionssituationerna innebär 

också ett lågt relativt beroende av enskilda kunder (alternativt ett högt beroende 

men låga påtryckningar från kunderna) tillsammans med ett högt strategiskt behov 

av elektronisk handel. Det analysförhållande som skiljer företag som tenderar att 

hamna i proaktiva adoptionssituationer från företag som tenderar att genomgå 

adaptiva adoptionssituationer är företagsledarens riskaversion vilken var mycket 

låg i företag med ett proaktivt förhållningssätt till IT och hög i företag med ett re-

aktivt förhållningssätt till IT (Junghagen, 1998), dvs. i företag som tenderar att 

hamna i adaptiva adoptionssituationer. 

 

Vägvisare för pragmatiska adoptionssituationer 

Företag som genomgår pragmatiska adoptionssituationer har, förutom ett lågt 

relativt beroende av enskilda kunder (alternativt ett högt beroende men låga på-

tryckningar från kunderna), låga (små) strategiska behov av elektronisk handel. 

Små strategiska behov av elektronisk handel innebär att adoptionen av elektronisk 

handel inte uppfattas kunna bidra till att bevara eller förbättra företagets position 

på marknaden. Det uppfattade strategiska behovet av elektronisk handel skiljer 

därmed de företag som genomgår pragmatiska adoptionssituationer från de före-

tag som genomgår proaktiva och adaptiva adoptionssituationer.  

 

De pragmatiska adoptionssituationerna bygger bland annat på det Junghagen 

(1998) kallar inaktivt förhållningssätt. De företag som uppvisade detta förhåll-

ningssätt använde inte elektronisk handel om det inte fanns strukturella behov 

exempelvis i form av ett stort antal kunder eller en stor andel export. Fallstudien 

av RD Släpvagnsteknik visar att också exempelvis ett stort varusortiment ökar 

behoven av elektronisk handel i företagets affärskommunikation. I kapitel 7 

föreslogs att de pragmatiska adoptionssituationerna uppstår i företag med 

operativa behov av elektronisk handel. De operativa behoven förknippas med en 

ökande komplexitet i den informationshantering som berör affärskommunika-

tionen. En hög komplexitet i informationshanteringen är därför en viktig vägvisare för 

adoptionen av elektronisk handel i de pragmatiska adoptionssituationerna.  

 

Vägvisare för möjliggjorda adoptionssituationer  

Återstår så att identifiera vägvisare för de möjliggjorda adoptionssituationerna 

vilka innebär att en möjlighet plötsligt yppas. En tolkning av Engsbo et als (2001) 

typologi, eftersom möjliggjorda adoption placerats i mitten av figuren, är dessa 
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kan uppstå i alla typer av företag, oavsett vilken adoptionssituation företagen i 

grunden har en tendens att hamna i. En intressant fråga är vad som hänt om 

denna möjlighet inte hade yppats? Hade företagen förblivit icke-adopterare eller 

genomgått någon av de andra adoptionssituationerna? Tyvärr ger denna studie 

inga svar på frågan mer än att de företag som utsätts för påtryckningar från kunder 

som de har ett högt beroende av och en svag maktposition gentemot, är mindre 

troliga att hamna i möjliggjorda adoptionssituationer eftersom deras användning 

av elektronisk handel till kund styrs av just kundernas behov. Däremot kan de 

förstås adoptera elektronisk handel till andra typer av handelsparter genom möjlig-

gjorda adoptionssituationer.  

 

Möjligen är också de företag som har en tendens att genomföra proaktiva 

adoptionssituationer mindre troliga att genomgå möjliggjorda adoptionssituationer 

eftersom dessa företag själva vill driva utvecklingen, ofta så tidigt i spridnings-

processen att externa parter ännu inte uppmärksammat innovationen. Ett 

antagande är därför att företag som hamnar i möjliggjorda adoptionssituationer 

har stora likheter med företag som hamnar i adaptiva eller pragmatiska adoptions-

situationer alternativt att företagen förblir icke-adopterare om inte en externt 

initierad möjlighet yppas. De företag som hamnar i möjliggjorda adoptions-

situationer har med andra ord inga unika egenskaper utan sett till företagens 

kontextuella förhållanden överlappar de övriga grupper. Mitt antagande om vilka 

företag som kan tänkas hamna i möjliggjorda adoptionssituationer kan tyckas 

strida mot min placering av dessa i typologin över adoptionssituationer (se Figur 

7.6) eftersom de pragmatiska adoptionssituationerna initieras av interna stimuli 

och inte av externa stimuli som de möjliggjorda adoptionssituationerna. Min 

förklaring till denna anomali är att företag som har en fallenhet för pragmatiska 

adoptionssituationer är mottagliga för externt stöd (externa stimuli) men om 

sådant inte förekommer initierar företaget självt adoptionen när tillräckligt stora 

operativa problem uppstår.  

 

Analysmodell över adoptionens vägvisare  

I Figur 12.4 sammanfattas mina teser om vilka kontextuella förhållanden som har 

en viktig inverkan på om små och medelstora företag adopterar elektronisk handel 

och vilken adoptionssituation de har en tendens att hamna i. Figuren läses 

uppifrån och ner. Längst ned i figuren återfinns de olika adoptionssituationerna 

samt alternativet till adoption av elektronisk handel, dvs. icke-adoption. De olika 

frågeställningarna (förgreningarna i figuren) används för att kategorisera ett 

företags benägenhet för en viss adoptionssituation eller för icke-adoption.  
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Figur 12.4. Adoptionens vägvisare – kontextuella förhållanden som utgör indelningsgrund för 
olika adoptionssituationer.  

 

Figuren ska inte tolkas som att ett lågt relativt beroende av enskilda kunder 

tillsammans med låga påtryckningar från kunderna leder till ett strategiskt behov 

av elektronisk handel. För att undersöka ett företags fallenhet för att genomföra 

en viss adoptionssituation bör således först det relativa beroendet av enskilda 

kunder kartläggas eftersom detta påverkar leverantörsföretagets handlingsfrihet 

vid adoptionen av elektronisk handel. I nästa steg studeras om påtryckningarna 

från kunderna är låga eller höga eftersom tidigare studier visat att en hög grad av 

påtryckningar är en mycket viktig drivkraft för att adoptera elektronisk handel 

(Banerjee och Golhar, 1994; Chwelos et al., 2001; Soliman & Janz, 2004).  

 

Efter att det relativa beroendet av enskilda kunder och påtryckningar från kunder 

har undersökts bör det strategiska behovet av elektronisk handel studeras 

eftersom Junghagen (1998) fann att företag som uppfattade IT som ett strategiskt 

verktyg använde IT i högre utsträckning än övriga. Detsamma kan antas gälla för 

elektronisk handel. Vidare bör företagsledarens riskaversion och komplexiteten i 
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informationshanteringen undersökas. Den inbördes ordningsföljen mellan olika 

analysförhållanden är emellertid inte avgörande. Det centrala är att tillståndet hos 

dessa förhållanden kan antas ge viktig information om ett företags fallenhet att 

genomgå en specifik adoptionssituation. 

 

I figuren saknas vägvisare för de möjliggjorda adoptionssituationerna, däremot har 

de pragmatiska och de adaptiva adoptionssituationerna markerats med en streckad 

ram för att illustrera att företag som tenderar att hamna i dessa istället kan hamna i 

möjliggjorda adoptionssituationer om en externt initierad möjlighet yppas. I 

enlighet med resonemanget ovan illustrerar Figur 12.4 också vad som antyds i 

studien, nämligen att leverantörsföretag som a) upplever inga eller låga påtryck-

ningar från kunder som de står i beroendeförhållande till eller som b) har ett lågt 

beroende av enskilda kunder och som c) har låga strategiska behov av elektronisk 

handel samtidigt som de d) har låg informationskomplexitet i sina affärstrans-

aktioner inte heller adopterar elektronisk handel.  

 

Teserna om adoptionens vägvisare innebär att följande kontextuella förhållanden 

särskilt behöver studeras för att förstå varför små och medelstora leverantörs-

företag adopterar elektronisk handel samt vilken adoptionssituation de har en 

tendens att hamna i: 

 

� Företagets relativa beroende av, och därmed maktposition gentemot, enskilda 

kundföretag – antalet kunder och andel försäljning till enskilda kunder kan 

ge indikationer på detta. Vidare visar fallstudien av Nolato Sunne att 

specialiserad och kundanpassad informations- och produktionsteknik samt 

ett högt konkurrenstryck ökar leverantörsföretagets relativa beroende av 

kundföretagen. 

� Påtryckningar från kundföretag – om påtryckningar förekommer eller inte kan 

antas bero på kundens beredskap för elektronisk handel, konkurrens-

trycket och spridningen av innovationen i branschen. Möjligen är detta 

förhållande något av en ”gökunge” i sammanhanget. Medan övriga 

förhållanden i Figur 12.4 kan beskrivas som tämligen beständiga för-

hållanden i företagets kontext är det tänkbart att påtryckningar istället 

utgör handlingar som förekommer vid enskilda tillfällen. 

� Det strategiska behovet av innovationen, dvs. hur viktig innovationen uppfattas 
vara för att närma sig marknaden, påverkas enligt min mening bland annat 

av innovationens spridning, konkurrenstrycket, kundernas beredskap, 

varor och tjänsters lämplighet för elektronisk handel samt företagsledarens 

IT-intresse. 
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� Riskaversionen hos företagsledaren vilket troligtvis påverkas även av 

företagsledarens IT-intresse. 

� Även komplexiteten i informationshanteringen av företagets affärstransaktioner 

med kunderna är viktig att studera. Förhållanden som påverkar denna är 

antal kunder, antal interna användare, sortimentsbredd, informationsutbyte 

samt egenskaper hos varor och tjänster. 

 

Vissa av dessa förhållanden kan antas vara gemensamma för många/alla 

leverantörsföretag i en bransch. Dit hör t.ex. beroendet av kundföretagen i 

fordonsindustrin eftersom kundföretagen numera har slutits samman i stora 

koncerner och underleverantörernas verksamheter ofta är anpassade till kundernas 

i hög grad. Andra förhållanden som företagsledarens riskaversion kan antas variera 

mellan företag i samma bransch. Ovanstående resonemang ska inte tolkas som att 

dessa förhållanden är de enda som utövar viktig påverkan på adoptionen eller att 

de ensamt avgör vilken adoptionssituation som kan uppstå i ett företag, endast att 

dessa förhållanden är viktiga att studera.  

 

Val av analysenhet i olika adoptionssituationer – några reflektioner 

Jag vill i detta sammanhang föra fram ännu en tes. Denna gäller vilken analysenhet 

som är mest värdefull i de olika kategorierna. I denna studie har analysenheten 

utgjorts av det enskilda företaget i dess leverantörsroll. Hellgren et al. (1993) 

presenterar en typologi över strategiska förändringsprocesser i industriföretag 

vilken är intressant att jämföra med den typologi över adoptionssituationer som 

presenterats i denna studie (Figur 7.6). Hellgren et al. (1993) rekommenderar att 

flera olika analysnivåer betraktas simultant. Detta innebär att analyser behöver 

innefatta såväl individnivå, företagsnivå som branschnivå. Jag invänder inte mot 

detta men vill påstå att en analysenhet/-nivåer har olika förklaringskraft i olika 

adoptionssituationer i typologin.  

 

I avhandlingen har argumenterats för företagsledarens stora betydelse i de 

proaktiva företagen. Såväl tidigare studier (se t.ex. Premkumar & Ramamurthy, 

1995) som fallstudien av RD Släpvagnsteknik bekräftar detta vilket tyder på att 

analyser av proaktiva företag särskilt bör fokusera på vad Hellgren et al. (1993) 

kallar för analyser på individnivå (företagsledaren) för att kunna förstå och för-

klara adoptionen. I studier av elektronisk handel mellan företag är enligt min 

mening analyser på individnivå tämligen sällsynta. Istället används företaget, 

affärsrelationen eller nätverket som analysenhet. Uttalandet från RD Släpvagns-

tekniks VD om att företaget hade adopterat webbutiken ”oavsett vad kunderna 
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hade sagt” tyder på att analyser på affärsrelationsnivå är mindre fruktbara i denna 

fallstudie. 

 

Hos Nolato Sunne styrs användningen av elektronisk handel istället i mycket hög 

grad av kundernas krav. Tuunainen (1999b) fann att företag inom fordons-

industrin uppfattade användningen av EDI som en nödvändighet för att verka på 

marknaden. Detta tyder på att adoptionen av elektronisk handel i framtvingade 

adoptionssituationer kan förstås och förklaras genom analyser över branschen 

eller nätverket (jfr Hellgren et al., 1993) men även av analyser av affärsrelationen 

med den initierande kunden. Nolato Sunne har ett förhållningssätt till 

informationsteknik som stämmer överens med det Junghagen (1998) benämner 

för ett interaktivt förhållningssätt. Junghagen (1998:183) menar att ”nätverks-

teoretiska resonemang och interaktionsmodeller skulle kunna vara applicerbara på 

denna situation”. I företag där adoptionen av elektronisk handel i första hand äger 

rum för att anpassa sig till omvärlden (jfr adaptiva adoptionssituationer) är 

nätverksperspektivet och analyser på branschnivå mest fruktbara. Resterande 

kategorier i typologin över adoptionssituationer styrs varken i första hand av hän-

delser i omvärlden eller av en stark pådrivande individ, åtminstone är inte denna 

påverkan tydlig i den tidigare forskning som jag använt i studien. Ett förslag är att 

företaget i dessa fall är en lämplig analysenhet att starta med.  

 

En tolkning av underliggande strukturer i förändringsdimensionernas samspel 

Typologin förenar innehåll, kontext och process för adoptionen i form av olika 

adoptionssituationer. Typologin ger dock i sig inga förklaringar till varför dessa 

strukturer eventuellt uppstår. Även empirin visar på vissa mönster mellan innehåll, 

kontext och process men dessa utgör endast vad Alveson och Sköldberg (1994) 

kallar för ytstrukturer, dvs. empiriska summeringar som visserligen går att studera 

men som ändå inte förklarar eller begripliggör varför dessa strukturer uppstår. 

Teoretiska mönster eller djupstrukturer däremot, innebär att empiriska fall kan 

förklaras genom att hänvisa till underliggande mönster eller strukturer vilka inte är 

direkt observerbara men ändå i högsta grad utövar påverkan. Till liknande 

underliggande strukturer hör exempelvis maktstrukturer (Danermark et al., 2003).  

 

Mer, eller lika, intressant som förändringsdimensionernas samspel i form av 

typologin är därför frågan om det går att identifiera djupstrukturer som kan 

förklara de teoretiskt och empiriskt identifierade mönstren. Jag har tidigare före-

slagit att individen är en lämplig analysenhet i de proaktiva adoptionssituationerna. 

De djupstrukturer som förklarar varför adoptionen sker hör i dessa fall samman 

med individen och människors ”sätt att fungera”. Vilka dessa djupstrukturer är 
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och vilka mekanismer de innehåller framgår inte tydligt från fallstudierna; 

åtminstone krävs andra kunskaper än de jag har för att identifiera dem. I fall-

studien av Nolato Sunne anser däremot jag att vissa mönster går att urskilja. 

Fallstudien av Nolato Sunne tyder på att den/de djupliggande strukturer som 

förmår att utlösa adoptionen av elektronisk handel i de framtvingade adoptions-

situationerna står att hitta i maktstrukturer i de enskilda affärsrelationerna alterna-

tivt i branschen som helhet. Vid adoptionen av samtliga innovationer upplever 

företagets respondenter att krav från kundföretag ligger till grund för adoptionen. 

Chefen för inköp och logistik och chefen för marknad och försäljning använder 

begreppet ”krav” för att förklara varför företaget adopterat EDI respektive själv-

fakturering. Intressant är att försöka förstå varför kundernas initiativ uppfattades 

som krav. Jag menar att VD:s resonemang om adoptionen av självfakturering är 

belysande för hur företaget har reagerat i samband med samtliga adoptions-

processer: 

Det var enkelt. Det här vill en stor kund. Då ska vi anpassa oss till det. 
Vi tycker inte att det är bra men vi ska göra det […]. Alternativet var ju 
att man skulle bli tvingad att göra det ändå. För dom hade genomfört 
det här och sagt att från och med måndag så tänker vi göra så här. 
[…] Så det är bara att finna sig.  

Jag tolkar de tre första meningarna i citatet ovan som att det reaktionsmönster VD 

beskriver gäller generellt i relationerna med de största kunderna (”Det här vill 

…då ska vi…”). I förhållandet mellan Nolato Sunne och dess största kunder 

existerar därmed en ”anpassningsmekanism” som träder i kraft när kundföretaget 

utövar påtryckningar. Denna återkommande anpassning efter kundernas önskemål 

manifesterar parternas asymmetriska maktförhållande och uttalandet om att ”det 

är bara att finna sig” visar på Nolato Sunnes underordning i relationerna med de 

största kunderna.  

 

Det finns förstås villkor för att kundens påtryckningar ska leda till att företaget 

adopterar. Till de förhållanden som påverkar leverantörsföretagets reaktioner hör 

hur angeläget företaget är att behålla kunden. Underordningen gäller heller inte 

alla kunder. Med en av Nolato Sunnes viktigaste kunder, har företaget sett sig 

tvingade att skriva på nya avtal, s.k. ”global terms” eftersom de enligt chefen för 

marknad och försäljning ”inte hade några som helst möjligheter att värja sig”. Till 

andra, mindre viktiga kunder, har företag vägrat att underteckna dessa avtal 

eftersom ”affärerna är för små för att vi ska bry oss”.  

 

De tre första meningarna i citatet ovan speglar även ”enkelheten” i beslutet. Den 

”strategiska” delen av beslutet fattas snabbt och utan några formella analyser. Den 

fjärde meningen i citatet ”Alternativet var ju att man skulle bli tvingad att göra det 
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ändå” indikerar att företaget när kundens begäran framförts ställts sig frågan – 

Vad har vi för valmöjligheter? Av citatet framgår också att svaret blivit – inga! De 

mekanismer om underordning som finns inneboende i relationerna med de 

viktigaste kunderna har därmed utlöst handlingar som varit praktiskt orienterade, 

inriktade på att snabbt och effektivt anpassa sig till kundens önskemål.  

 

Den tolkning jag gör av fallstudierna tyder således på att flera olika djupstrukturer 

driver fram adoptionen av elektronisk handel i små och medelstora företag. 

Alveson och Sköldberg (1994) menar att ett forskningsfält ofta har olika djup-

strukturer bl.a. beroende på att vi använder olika perspektiv när vi studerar ett 

forskningsfält. I denna studie har jag använt det enskilda leverantörsföretaget som 

analysenhet men som redan nämnts finns det anledning att tro att skilda analys-

enheter är relevanta i olika adoptionssituationer. Den i tidigare studier enhetliga 

tillämpningen av analysenhet för olika typer av företag och adoptionssituationerna 

behöver därför ifrågasättas.  

 

12.2 Teoretiska kunskapsbidrag  

I detta avsnitt redogörs för studiens teoretiska kunskapsbidrag. Först behandlas ett 

generellt bidrag, därefter redogörs för de kunskapsbidrag jag anser att studien ger 

med utgångspunkt från respektive forskningsfråga. Till sist presenteras kunskaps-

bidrag i form av ramverket som helhet. 

12.2.1 Användningen och utökningen av det kontextuella ramverket 

Genom att applicera Pettigrews (1985a) sedan tidigare etablerade och erkända 

ramverk på problemområdet ’adoption av elektronisk handel i små och medelstora 

företag’ skapas en stabil utgångspunkt för fortsatta studier. Det kontextuella 

ramverket har tidigare använts inom forskningsområden som utvärdering av 

informationssystem (jfr Farbey et al., 1993). Mig veterligen har dock inte det 

kontextuella ramverket använts för att studera specifikt adoptionen av elektronisk 

handel. Denna studie kan därför betraktas som en vidareutveckling av det 

kontextuella ramverket genom analysmodellerna för de enskilda förändrings-

dimensionerna samt deras samspel utifrån exempelvis typologin över adoptions-

situationer.  

12.2.2 Analysmodellen över adoptionens innehåll  

Ett kunskapsbidrag som hör samman med den första forskningsfrågan utgörs av 

studiens analysmodell över adoptionens innehåll med dess analysförhållanden, se 

Figur 12.1. Den första forskningsfrågan lyder: Vad innebär adoption av elektronisk 
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handel för små och medelstora företag och vad förändras i företaget till följd av användningen av 

elektronisk handel?  

  

Analysmodellen över adoptionens innehåll bygger på den s.k. Nivåmodellen. Så 

vitt jag känner till har inte Nivåmodellen tidigare använts för att beskriva 

innehållet i adoptionen av elektronisk handel och de förändringar som använd-

ningen av elektronisk handel medför. Tillämpningen av studiens analysmodell 

utgör därför en nybeskrivning av vad adoptionen av elektronisk handel leder till. 

Nybeskrivningen består i att de förändringar som elektronisk handel medför 

struktureras i enlighet med, och beskrivs på, Nivåmodellens affärs-, verksamhets- 

som systemnivå. Även samverkan mellan förändringar på olika nivåer behandlas. 

Analysmodellen kan i empiriska studier användas för att tydliggöra omfattning och 

typ av förändringar från tillämpningar av elektronisk handel. Förändringarna kan 

även ställas i relation till adoptionens kontext och de drivkrafter som initierar 

adoptionen. I tidigare studier har t.ex. föreslagits att företag som adopterar efter 

påtryckningar från sina handelsparter inledningsvis enbart gör förändringar på 

system- och verksamhetsnivå medan adoptionen för proaktiva företag innebär en 

förändring på den strategiska affärsnivån (se t.ex. O’Callaghan, 1998). Ett annat 

bidrag i studien utgörs av uppmärksammandet av oklarheter och skillnader i 

tidigare studier om hur denna förändringsdimension av Pettigrews (1985a) kontex-

tuella ramverk ska tolkas: som förändringens innehåll eller processens innehåll 

alternativt bådadera. I denna studie har jag valt det sistnämnda. Vidare kan 

studiens analysmodell betraktas som en utökning och specialisering av Nivå-

modellen. 

12.2.3 Analysmodellen över adoptionens kontext  

Analysmodellen över adoptionens kontext med dess analysförhållanden (se Figur 

12.2) utgör ett centralt kunskapsbidraget till den andra forskningsfrågan som lyder: 

Vilka kontextuella förhållanden förklarar varför små och medelstora företag adopterar 

elektronisk handel? 

 

Uppmärksammandet att affärsrelationer och den interaktion som dessa innebär är 

värda att betraktas som en egen ”kontext i kontexten” vid studier av elektronisk 

handel (interorganisatorisk kontext) innebär en utökad precisering av Pettigrews 

(1985a) indelning i yttre och inre kontext. Även tillämpningen av Interaktions-

modellen för att kartlägga adoptionens kontext utgör ett teoretiskt bidrag eftersom 

modellen mig veterligen inte tidigare använts för att beskriva det kontextuella 

sammanhang i vilket adoption av elektronisk handel äger rum. Interaktions-

modellen används på så sätt för en nybeskrivning av drivkrafter (och i någon mån 
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även bromskrafter) för adoptionen av elektronisk handel eftersom drivkrafter (i 

form av analysförhållanden) för elektronisk handel integrerats med Interaktions-

modellen. Genom användandet av Interaktionsmodellen relateras drivkrafter för 

adoptionen till såväl behov i det egna företaget som i interaktionen med kunderna 

eller den yttre kontexten.  

12.2.4 Analysmodellen över adoptionsprocessen 

Studiens tredje forskningsfråga lyder: Hur går små och medelstora företag tillväga i sina 

adoptionsprocesser för elektronisk handel och vad kännetecknar dessa processer? Analys-

modellen över adoptionsprocessen med dess analysförhållanden i Figur 12.3 utgör 

ett viktigt kunskapsbidrag till denna forskningsfråga.  

 

I denna analysmodell förs teori kring beslutsfattande samman med forskning om 

informationssystem och elektronisk handel. Detta utgör ett explorativt försök att 

utforma en struktur för att beskriva och förstå adoptionsprocesser för elektronisk 

handel. Enligt Chan och Swatman (2003) saknas det studier om dessa. Rogers 

(1995) menar att detsamma gäller beslutsprocesser för innovationer. Analys-

modellen tydliggör att adoptionsprocessen är en beslutsprocess samt vad faser och 

handlingar i en beslutsprocess innebär när det beslut som ska fattas gäller elektro-

nisk handel. Analysmodellen utgör på så sätt en specialisering och utökning av 

Mintzberg et als (1976) modell över strategiska beslutsprocesser.  

12.2.5 Analysmodellen och typologin över samspelet mellan innehåll, 
kontext och process 

Analysmodellen (Figur 7.7) och typologin över olika adoptionssituationer (Figur 

7.6) utgör centrala kunskapsbidrag till den fjärde forskningsfrågan: Vilka mönster 

kan identifieras i samspelet mellan innehåll, kontext och process vid adoptionen av elektronisk 

handel i små och medelstora företag? 

 

Analysmodellen och typologin innebär att ett holistiskt perspektiv anläggs på 

adoptionen av elektronisk handel vilket möjliggör studier av hur innehåll 

(innovation), kontext och process påverkar varandra. Detta kan bidra till nya in-

sikter om vad, varför och hur företag adopterar elektronisk handel. Ett annat 

kunskapsbidrag som jag anser är centralt är analysmodellen över ”adoptionens 

vägvisare” vilken presenterades i Figur 12.4. Denna analysmodell kan efter 

empirisk prövning användas för att förstå, förklara och förutsäga vilken adop-

tionssituation ett företag tenderar att hamna i. Analysmodellen utgör dessutom en 

förenklad men kraftfull variant över kontextuella förklaringar till adoptionen av 

elektronisk handel (jfr Figur 12.2). 
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Vidare menar Junghagen (1998:186) att hans avhandling utgör ”ett empiriskt 

bidrag i synen på små företag som en heterogen population”. På liknande sätt 

utgör föreliggande avhandling och typologin över adoptionssituationer ett bidrag 

till forskningen om elektronisk handel genom att, huvudsakligen teoretiskt, påvisa 

olika subgrupper av adopterare och att små och medelstora företag har en tendens 

att hamna i olika adoptionssituationer på grund av skillnader i kontextuella för-

hållanden.  

12.2.6 Ramverket som helhet 

Studiens främsta teoretiska kunskapsbidrag utgörs av det konceptuella ramverket 

kallat ECA-ramverket (”Electronic Commerce Adoption”) över små och medel-

stora företags adoption av elektronisk handel som helhet (se Figur 7.9). Genom att 

utgå från det sedan tidigare erkända kontextuella ramverket (Pettigrew, 1985a) och 

dess tre förändringsdimensioner, innehåll, kontext och process, erhålls en 

flerdimensionell bild över små och medelstora företags adoption av elektronisk 

handel. Tillsammans bildar de olika analysmodellerna en struktur som ger stöd för 

analyser med olika fokus och på olika abstraktionsnivåer. Dels kan analysen ske 

med utgångspunkt från analysområden (t.ex. yttre, interorganisatorisk och inre 

kontext), dels kan de mer preciserade modellerna med enskilda analysförhållanden 

(t.ex. företagets strategi och användningen av informationsteknik) användas som 

utgångspunkt. Detta tillvägagångssätt, med analyser av såväl del som helhet, 

stödjer enligt hermeneutiken människors lärande och förståelse av nya företeelser 

(Ödman, 2001).  

 

ECA-ramverket kan även, i likhet med Pateli och Giaglis (2004) ramverk, 

användas som stöd vid teoretiska studier för att klassificera tidigare studier av 

elektronisk handel. Studiens ramverk erbjuder därmed en struktur och en vittom-

spännande modell över forskningsområdet som Gengatharen och Standing (2005) 

menar är viktigt för såväl forskare som praktiker inom ett område. Samman-

fattningsvis menar jag att ramverket som helhet stämmer väl in på Davis och 

Parkers (1997:66) beskrivning av kunskapsbidrag i form av begrepp och modeller 

som utvecklats för att förklara fenomen och ge struktur åt kunskapen inom ett 

forskningsfält. Exempelvis visar analysmodellen över förändringsdimensionernas 

samspel, typologin över adoptionssituationer och ”adoptionens vägvisare” på för-

klaringar till varför adoptionen äger rum.  

 

ECA-ramverket innehåller därmed analysmodeller för adoptionens innehåll, 

kontext, process och dessas samspel tillsammans med typologi och vägvisare för 

adoptionssituationer. ECA-ramverket avser adoption av elektronisk handel i 
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företag. Föreliggande studie fokuserar på små och medelstora företag men ECA-

ramverket kan även i stor utsträckning tillämpas på stora företag och dessas 

adoptionsproblematik.  

 

12.3 Empiriska kunskapsbidrag 

I detta avsnitt lyfts några intressanta och delvis överraskande upptäckter fram från 

empirin. Dessa presenteras nedan utan inbördes ordning.  

12.3.1 Storleken utgör inte automatiskt ett hinder 

Enligt Zhu et al. (2003) påverkar företagets storlek adoptionen av elektroniska 

affärer och Premkumar och Roberts (1999) fann i sin studie att storleken påverkar 

adoptionen av såväl EDA som e-post och EDI. Fallstudien av RD Släpvagns-

teknik visar emellertid att storleken i form av antal anställda och finansiella till-

gångar eller egna IT-kunskaper inte hindrar adoptionen av avancerade Internet-

baserade e-handelssystem om VD:s övertygelse är tillräckligt stor. Fastän företaget 

hör till de allra minsta valde de också att skräddarsy sitt system trots att små 

företag generellt sett föredrar standardlösningar (Ballantine et al., 1998).  

 

Att storleken inte automatiskt utgör ett hinder manifesteras också i det faktum att 

samtliga tre fallföretag upplever sig ha varit tidiga adopterare av respektive 

innovation. Fallstudien av RD Släpvagnsteknik visar att mycket små företag trots 

ett högt beroende av enskilda kunder kan välja att adoptera elektronisk handel 

utan att vänta in kundernas önskemål/krav åtminstone så länge som systemet 

uppfattas ge fördelar för kunden (kundservice) och få tekniska och processuella 

förändringar krävs hos kunden. Detta utgör ett bidrag till studien av kontext-

dimensionen. 

12.3.2 Företagsledarens engagemang är inte alltid en nödvändighet  

Tidigare studier ger en i stort sett samstämmig bild av att högsta ledningens stöd 

och engagemang är en viktig förutsättning för adoptionen av elektronisk handel 

och informationsteknik, inte minst i små företag (Cragg och King, 1993; Grover, 

1993; Premkumar & Roberts, 1999; Soliman & Janz, 2004; Teo & Ranganathan, 

2004). Resultaten från Nolato Sunne visar att adoptionen kan genomföras och 

fördelar uppnås även utan företagsledarens engagemang vilket utgör ett empiriskt 

kunskapsbidrag till kontext- respektive processdimensionen. Vid adoptionen av 

EDI och självfakturering var företagsledarens involvering i adoptionsprocessen 

mycket liten enligt chefen för inköp och logistik. En tänkbar förklaring till detta är 

att beslutet att adoptera inte uppfattades som frivilligt utan som en nödvändighet. 
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Möjligheterna att påverka har upplevts som mycket små eftersom kunderna har ett 

färdigt koncept, i princip lika för alla leverantörer. Kvar att besluta om har endast 

varit mindre frågor kring interna processer och teknik vilka inte har uppfattats 

vara av strategisk art. Eftersom adoptionen anses som nödvändig avsätts, trots 

företagsledarens ljumma intresse, ändå tillräckliga resurser. Betydelsen av företags-

ledarens, eller högsta ledningens, engagemang kan därmed antas vara mindre 

viktigt i de fall adoptionen tvingas fram av en betydelsefull kund. Företagsledarens 

engagemang minskar möjligen också med storleken på företaget eftersom större 

företag av nödvändighet har en mer decentraliserad beslutsstruktur. Vidare är det 

vanligt att företag som arbetar efter ett processorienterat synsätt delegerar beslut 

till personer/grupper som ansvarar för de processer som berörs av en förändring. 

12.3.3 Kunders bristande beredskap för elektronisk handel och 
produkternas lämplighet för elektronisk handel bromsar 
adoptionen  

Studien av Torsby Trä visar hur även små företags adoption och spridning av 

elektronisk handel bromsas av kundernas bristande beredskap för elektronisk 

handel. Trots att flera av kunderna är stora företag/organisationer saknas av olika 

anledningar beredskapen för elektronisk handel. I nuläget är Torsby Trä intresser-

ade av att skicka e-faktura till fler av sina kunder men detta bromsas kundernas 

bristande beredskap. Dessa resultat bekräftas av Zhu et al. (2003) som fann att 

handelsparternas bristande beredskap bromsade adoptionen av elektroniska 

affärer. Vidare tyder Chwelos et als (2001) studie på att kundernas beredskap för 

elektronisk handel påverkar ett företags benägenhet att adoptera proaktivt. Detta 

strider dock mot resultaten från fallstudien av RD Släpvagnsteknik vilken visade 

att företaget valde att adoptera proaktivt trots låg beredskap hos kunderna. Hos 

RD Släpvagnsteknik utgör dock kundernas låga beredskap för elektronisk handel 

och oviljan hos flertalet kunder att beställa elektroniskt ett hinder för att uppnå 

fler effektivitetsfördelar av systemet.  

 

Respondenterna hos RD Släpvagnsteknik och Torsby Trä menar att kunders oro 

för att få fel produkter eller göra felaktiga beställningar bromsar användningen av 

elektroniska beställningar. Resultatet blir att RD Släpvagnstekniks kunder 

fortsätter att lämna sina beställningar via telefon trots att de ändå måste använda 

webbutiken för att hitta artikelnummer. Respondenter hos båda företagen menar 

att det är svårt eller omöjligt att beskriva produkterna så att denna osäkerhet 

undanröjs. Enligt Torsby Träs inköps- och försäljningschef behöver säljarna ofta 

utgöra den förmedlande länken mellan kunden och artikelregistret. Hos båda 

företagen finns ett mycket stort utbud av produkter, ofta med beteckningar som är 

okända för kunderna. Även Poon och Swatman (1999) fann att många företag har 
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uppfattningen att deras produkter är svåra att köpa över Internet, eller att det 

krävs personliga kontakter som komplement till webbhandeln. Ett empiriskt 

bidrag från studien av kontexten är därmed att fallstudierna bekräftar att 

produkterna sätter gränser för vilka förändringar som är möjliga (jfr Dawson, 

1994). Exempelvis är orderfunktionen troligtvis inte alltid möjlig eller intressant 

att genomföra elektroniskt. Viktiga frågor att beakta när företaget överväger att 

sälja sina produkter via Internet är därför om det går att beskriva och enkelt söka 

efter produkterna i en produktkatalog.  

 

Fallstudien av Torsby Trä visar dock att även företag med produkter som är svåra 

att sälja via Internet kan adoptera elektronisk handel i andra flöden än marknads-

föring och försäljning. För kundföretagen kan elektroniska fakturor vara väl så 

attraktivt som elektronisk ordermottagning eftersom den traditionella faktura-

hanteringen ofta är mycket kostsam.  

 

Ett intressant faktum som sällan diskuteras i forskningen men som tydliggörs i 

fallstudien av Nolato Sunne är att den utbredda användningen av out-sourcing 

motverkar användningen av elektronisk upphandling via marknadsplatser och 

auktioner. Eftersom konstruktionen allt mer flyttas neråt i leverantörsleden köps 

inte längre en i förväg klart specificerad produkt utan lika mycket en 

konstruktionstjänst. Denna är svår att upphandla elektroniskt eftersom innehållet i 

varan/tjänsten från början är oklart och därmed svårt att specificera. 

12.3.4 Dubbla rutiner tenderar att uppstå  

Hos samtliga tre fallföretag har dubbla rutiner uppstått efter att elektronisk handel 

införts. RD Släpvagnsteknik tar emot beställningar via såväl telefon som 

webbutiken. Torsby Trä skickar elektroniska fakturor till ett fåtal verksamhets-

enheter hos Torsby kommun men vanliga pappersfakturor till övriga kunder. 

Även hos Nolato Sunne förekommer dubbla rutiner. Detta gäller självfakturering 

och matchningen mellan kundernas inbetalningar och leveransaviseringen men 

även andra flöden. Dels använder inte alla kunder EDI. Dels varierar det vilka 

EDI-flöden som används mellan olika affärsrelationer. Nolato Sunne hanterar 

därför exempelvis elektroniska leveransplaner via såväl EDI som fax och e-post. 

Även för fakturering används ett antal olika tillvägagångssätt. Fredholm (1996) 

nämner dessa dubbla rutiner som ett problem med elektronisk handel eftersom de 

leder till onödiga kostnader. Ett empiriskt bidrag som gäller innehållsdimensionen 

är därför att fallstudierna tycks bekräfta att dubbla rutiner tenderar att uppstå när 

elektronisk handel införs. Samtidigt är det svårt för leverantörsföretag att på en 

kort tid helt övergå till elektronisk handel eftersom de flesta leverantörer inte kan 
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tvinga kunderna att använda en ny kommunikationsform. Även om leverantören 

väljer att använda olika incitament för att förmå kunderna att övergå till 

elektronisk handel är det troligt att många leverantörsföretag kommer att behöva 

använda dubbla rutiner under en längre tid eftersom vissa företag och personer 

väljer att vänta med adoptionen av en innovation så länge som möjligt. Rogers 

(1995) benämner dessa för eftersläntrare. 

12.3.5 ”Rätt” system ger frihet att söka nya kunder och marknader 

Vidare utgörs ett empiriskt kunskapsbidrag för innehållsdimensionen av e-

handelssystemens möjliggörande effekter på affärsnivån. Två av fallföretagen, RD 

Släpvagnsteknik och Nolato Sunne, har i stor utsträckning ompositionerat sig på 

marknaden efter att elektronisk handel införts eftersom företagen i stor utsträck-

ning har bytt kundstock. Jag bedömer att detta varit svårt eller till och med 

omöjligt utan företagens respektive system för elektronisk handel eftersom dessa 

utgjorde den nödvändiga infrastrukturen på den aktuella marknaden. Utan 

webbutiken och den elektroniska produktkatalogen hade RD Släpvagnsteknik haft 

svårt att verka på privatmarknaden på grund av den kostnad det innebar att trycka 

och distribuera papperskatalogen.  

 

I Nolato Sunnes fall har företaget på drygt tio år nästan tredubblat sin försäljning 

till fordonsindustrin. Fokuseringen på fordonsindustrin har varit ett medvetet val 

av företaget. Utan företagets avancerade användning av EDI hade det dock 

knappast varit möjligt att utöka sina affärer med fordonsindustrin eftersom EDI-

kommunikation i praktiken är ett krav för att leverera till fordonstillverkare och 

dessas systemleverantörer (tier 1). Sammantaget visar dessa två fallstudier därmed 

att strategiskt viktiga system för elektronisk handel utgör centrala verktyg för de 

små- och medelstora företagens agerande gentemot omvärlden.  

 

12.4 Utvärdering av ramverket 

Vidare är det intressant att fundera över vilket värde ett konceptuellt ramverk över 

adoptionen av elektronisk handel har. Som utgångspunkt för ramverkets ut-

värdering har Nilssons (1991) fyra mål för SIV-metoden för anskaffning av 

standardsystem använts: användbarhet, genomförbarhet, logisk uppbyggnad samt 

kunskapsvärde. Dessa kriterier bedömer jag som tillräckligt generella för att kunna 

användas även i föreliggande studie. För att komplettera Nilssons (1991) mål 

används Halvorsens (1992) kriterier för modellers fruktbarhet eftersom ECA-ram-

verket utgörs av modeller. Halvorsen (1992:45) menar att modellers fruktbarhet 

bestäms av modellens möjligheter att: 
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� ge riktlinjer för organisering av datainsamlingen (hypotesformulering) 

� belysa data (förklaringsmöjlighet) 

� möjliggöra prediktioner eller förutsägelser 

� skapa premisser för social förändring57. 

 

De två första kriterierna kan sägas ”mäta” konceptuella modellers användbarhet 

varför de inordnas under rubriken ”användbarhet”. Övriga två kriterier behandlas 

under rubriken ”Framtidsperspektiv”. Jag bedömer att ovanstående kriterier till-

sammans är tillräckligt generella för att användas som utgångspunkt även för att 

utvärdera denna studies ramverk för adoption av elektronisk handel.  

12.4.1 Ramverkets användbarhet 

Med användbarhet avses vilket stöd metoden (eller i detta fall ramverket) ger när 

den tillämpas i en given situation (Nilsson, 1991). Nilsson (1991) påtalar bland 

annat vilka positiva effekter som erhålls vid användningen av SIV-metoden samt 

metodens enkelhet och pedagogik. Den situation för vars användbarhet studiens 

konceptuella ramverk (ECA-ramverket) här utvärderas utgörs av de empiriska fall-

studierna. Det konceptuella ramverket har använts som stöd för att kartlägga: 

 

� Vad adoption av elektronisk handel inneburit och vad som förändras i 

företaget till följd av användningen av elektronisk handel. 

� Vilka kontextuella förhållanden som förklarar varför adoptionen ägt rum. 

� Hur företaget gått tillväga under adoptionsprocessen och vad som 

kännetecknat denna process.  

� Vilka mönster som kan urskiljas i samspelet mellan innehåll, kontext och 

process. 

 

Till de positiva effekter ramverkets användning har haft på de empiriska studierna 

hör att ramverket utgjort ett rikt underlag för intervjufrågor. De olika analys-

modellerna har också varit användbara för att tolka och analysera svaren på de, 

från ramverket, mer fristående intervjufrågorna. Jag anser även att ramverket har 

fått mig att se och fundera över samband som jag annars inte skulle ha upp-

märksammat. Framförallt ger ramverket stöd för ett mer helhetsmässigt perspektiv 

på problemområdet genom att konkretisera de olika förändringsdimensionerna av 

adoptionen samt förändringsdimensionernas samspel. Samtidigt innebär ram-

verkets omfattning att en stor mängd empiriska data samlas in och bearbetas vilket 

innebär att tidsåtgången är hög. Ramverkets enkelhet och pedagogik är svår att 

                                                
57 Halvorsen (1998) hänvisar till Hellvik (1979). Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap. Oslo: 
Universitetsförlaget. 
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bedöma eftersom ramverket i motsats till en metod inte innehåller några riktlinjer 

om hur det ska tillämpas. De många analysmodellerna ökar komplexiteten sam-

tidigt som modellernas indelning i analysområden och analysförhållanden stödjer 

lärande och förståelse (jfr Ödman, 2001). 

12.4.2 Ramverkets genomförbarhet 

Begreppet genomförbarhet diskuteras i Nilssons (1991) avhandling i form av 

metodens tillämpningsområden och omfång samt dess praktiska genomförbarhet i 

olika situationer. Det sistnämnda har därmed paralleller till användbarhet i form av 

hur enkel metoden är att tillämpa. Denna studies konceptuella ramverk är i första 

hand utformat för studier av elektronisk handel i små och medelstora företag. 

Efter att ha använt ECA-ramverket som stöd för insamling, bearbetning, tolkning 

och analys av data i de empiriska studierna kan jag konstatera att det ger ett gott 

stöd för dessa delar av forskningsprocessen. Ramverket har också utgjort ett stöd 

för de teoretiska studierna och urvalet av litteratur. 

 

Till de största nackdelarna hör utan tvivel den komplexitet som det innebär att 

hantera flera dimensioner av en förändring. Delvis beror detta på att kom-

plexiteten finns inbyggd i den kontextuella ansatsen vilket Pettigrew (1985b) även 

påpekar. Fördelarna är en rikare och mer nyanserad bild men den stora mängden 

data medför svårigheter vid insamling, tolkning, analys samt i skrivprocessen. Det 

är ibland svårt att avgöra vilka analysförhållanden och relationer som är mest 

intressant att beskriva i de enskilda fallstudierna eftersom det är en omöjlighet att 

kunna behandla hela problemkomplexet.  

 

En annan svårighet hör samman med valet av referensmodeller för att specificera 

respektive förändringsdimension. Nivåmodellen som används som tolkningsram 

för innehållsdimensionen överlappar Interaktionsmodellen vilken används som 

utgångspunkt för att beskriva kontextdimensionen. Exempelvis innehåller Nivå-

modellen en strategisk-/affärsnivå medan Interaktionsmodellen uppmärksammar 

företagens strategi. Vidare har Nivåmodellens systemnivå klara beröringspunkter 

med Interaktionsmodellens ”teknologi” vilket i denna studie översatts till 

”informationsteknik”. Jag har valt att se innehållsdimensionen som företagets 

användning av elektronisk handel medan kontexten står för förhållanden inom 

och utom företaget som påverkar företagets användning av elektronisk handel. 

Denna särskillnad är dock stundtals svår att tillämpa: hör en specifik strategisk för-

ändring samman med elektronisk handel eller inte? Var går gränsen för vad som är 

elektronisk handel? Samtidigt som Pettigrews (1985a) originalmodell i sin enkelhet 
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inte lika lätt leder till dessa frågeställningar ger de detaljerade analysmodellerna ett 

bättre stöd för de empiriska studierna.  

12.4.3 Ramverkets logiska uppbyggnad 

Enligt Nilsson (1991) avses med ”logisk uppbyggnad” hur metodens (ramverkets) 

delar hänger ihop, hur väldefinierad och koncis metoden är samt dess flexibilitet i 

form av förmåga att anpassas till olika situationer och samanvändning med andra 

metoder. Jag vill hävda att ramverkets olika beståndsdelar hålls samman på ett 

naturligt sätt eftersom Pettigrews (1985a) ramverk används som utgångspunkt för 

samtliga modeller. Ramverkets genomgående ”tema” är innehåll, kontext och 

process vilket återkommer dels i analysmodellerna över respektive förändrings-

dimension, dels i typologin. Vidare behandlas respektive förändringsdimension i 

flera analysnivåer:  

 

� Innehållsdimensionen beskrivs dels i form av typ av innovation, dels i form 

av de förändringar som elektronisk handel leder till på olika nivåer i 

företaget (affärs-, verksamhets- och systemnivå). 

� Kontextdimensionen innebär också olika analysnivåer i form av den 

indelning i olika kontexter som görs i kapitel 5 (yttre, interorganisatorisk 

och inre kontext). 

� Processdimensionen studeras i någon mån på olika nivåer genom att inte 

enbart själva adoptionsprocessen beaktas utan även företagets användning 

av elektronisk handel.  

 

Jag bedömer att ECA-ramverket även i stor utsträckning är möjligt att anpassa till 

olika situationer. Exempelvis bör flera av analysmodellerna i ramverket (i första 

hand analysmodellerna över innehåll respektive process) kunna tillämpas på andra 

former av informationssystem eller organisationer. Det är också möjligt att enbart 

använda ECA-ramverket på en hög abstraktionsnivå där innehåll, kontext och 

process studeras på den nivå som beskrivs i analysmodellen över förändrings-

dimensionernas samspel i Figur 7.7. 

12.4.4 Ramverkets kunskapsvärde 

Kunskapsvärdet bygger enligt Nilsson (1991) på metodens (ramverkets), i tidigare 

teori väl förankrade, kunskapstillskott inom ett vetenskapsområde. Som underlag 

för studiens konceptuella ramverk (ECA-ramverket) har betydande litteratur-

studier genomförts om studiens frågeställningar. Jag anser därför att den teoretiska 

förankringen överlag bör vara god. Vissa områden i ramverket är mindre 

förankrade än andra på grund av svårigheter att identifiera relevant forskning. 
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Ramverkets största kunskapsvärden består av den diversifiering av adoptions-

situationer som typologin innebär samt det holistiska perspektiv på fenomenet 

’adoption av elektronisk handel i små och medelstora företag’ som ramverket 

erbjuder. Ofta har tidigare studier undersökt små och medelstora företags adop-

tion av elektronisk handel utan att urskilja olika situationer och med dessa för-

knippade innehållsmässiga, kontextuella och processuella förhållanden (se t.ex. 

Auger & Gallaugher, 1997; Kuan & Chau, 2001). Tidigare studier har också ofta 

ett snävare perspektiv där exempelvis enbart drivkrafter har undersökts (se t.ex. 

Premkumar et al., 1997; Chwelos et al., 2001; Kuan & Chau, 2001).  

12.4.5 Ramverkets framtidsperspektiv 

Ramverket är inte i första hand utformat för att möjliggöra förutsägelser eller 

skapa premisser för sociala förändringar vilket Halvorsen (1992) nämner som 

kriterier för modellers fruktbarhet. I någon mån innebär dock de adoptions-

situationer och som presenterats och adoptionens vägvisare en form av för-

utsägelser. Dessa kan tolkas som att om de kontextuella förhållanden som 

respektive kategori innefattar råder, finns en tendens till att en viss adoptions-

situation uppstår. Det finns med andra ord en tendens till att företag som har ett 

högt beroende av enskilda kunder genomför en framtvingad adoption men först 

efter att de utsatts för påtryckningar. Ett annat antagande eller en tes är att den 

adoptionsprocess som genomförs vid framtvingad adoption drivs av tjänstemän 

och inte av företagsledaren (se fallstudien av Nolato Sunne i kapitel 10 samt 

Fredholm, 1996). Analysmodellerna över respektive förändringsdimension i ram-

verket ger dock inget stöd för förutsägelser. Typologin över adoptionssituationer 

ger ett visst implicit stöd för sociala förändringar eftersom denna uppmärksammar 

skillnader i de adopterande företagens egenskaper. Dessa skillnader tyder på att 

olika former av externt stöd från organisationer som arbetar med att stödja före-

tagens utbildning om och/eller utveckling av elektronisk handel är relevant för 

olika företag.  

 

12.5 Metodkritik  

I detta avsnitt rannsakas studiens tillvägagångssätt och genomförande. Det som 

granskas är den empiriska grundningen, urvalet av fallföretag samt analysmodell-

ernas utformning och tolkningen av förändringsdimensionerna. 

12.5.1 Bristfällig empirisk grundning 

En central egenskap hos kontextuella studier är att de är longitudinella till sin 

karaktär. Pettigrew (1985a) menar att förändringsprocesser endast kan förstås när 
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de studeras över tiden. Jag har försökt att hantera denna aspekt genom att ställa 

frågor kring företagets historik. I idealfallet hade jag istället gjort upprepade 

intervjuer med företagen under ett antal år. Så har inte skett utan istället har 

respondenterna rekonstruerat adoptionen och de förändringar som denna 

inneburit med utgångspunkt från mina intervjufrågor. Endast i ett fall har adop-

tionen skett någorlunda nyligen. I övriga fall har adoptionen skett för flera år 

sedan. Detta innebär vad Rogers (1995) benämner som ”recall-problemet”. Det 

blir med andra ord svårare att minnas vad som hände och hur innovationen upp-

fattades. Det finns också en risk att händelser och uppfattningar medvetet eller 

omedvetet rekonstrueras i efterhand. På de båda företag där de studerade adop-

tionstillfällena ligger några år tillbaka i tiden intervjuades respondenter som hade 

en central roll i adoptionsprocessen. Jag upplever att såväl RD Släpvagnsteknik 

VD som chefen för inköp och logistik hos Nolato Sunne i huvudsak hade mycket 

rika minnesbilder. I Nolato Sunne fall stämde de empiriska data som samlades in 

år 1999 i samband med min C-uppsats också väl överens med de empiriska data 

som samlades in år 2005.  

 

Inledningsvis var min avsikt att följa adoptionsprocesser i ”realtid” men de 

alternativ jag hade i åtanke föll bort eftersom projekten försenades. Så här i 

efterhand tror jag att det snarast var en fördel att studera adoptionen i efterhand 

eftersom det har varit berikande att studera adoptionens effekter ur ett långsiktigt 

perspektiv. Fallstudierna visar också att det ofta tar flera år innan många av de 

förändringar som kan relateras till adoptionen av elektronisk handel genomförs 

och utkristalliseras. Tidens gång kan även leda till att aktörerna får ett perspektiv 

på processen som leder till insikter som är djupare än vad som är möjligt direkt i 

samband med adoptionen.  

 

Samtliga analysmodeller behöver grundas empiriskt. Typologin över adoptions-

situationer och adoptionens vägvisare saknar på en övergripande nivå helt 

empirisk grundning. Det hade även varit intressant och värdefullt att studera ett 

eller flera företag som valt att inte adoptera elektronisk handel. Dessa bidrar 

exempelvis med kunskaper om kontextuella hinder och dynamiska faktorer (se 

Mintberg et al., 1976) som uppstår under adoptionsprocessen. Empirisk grund-

ning kunde med fördel ha genomförts med hjälp av en enkätstudie om forsknings-

studien bedrivits som ett större projekt än ett normalt avhandlingsarbete. 

 

Vidare kunde analysmodellerna ha utnyttjats ytterligare vid utformningen av 

intervjuguiden. Det hade exempelvis varit berikande att använda samspelet mellan 

två förändringsdimensioners analysområden som direkta underlag för frågor av 
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typen: Fanns det några förhållanden i den yttre kontexten som påverkade valet att 

utforma en skräddarsydd lösning? Jag tycker mig trots att detta inte skedde ha fått 

svar på dessa frågor genom de öppna, övergripande frågor som ställdes men 

svaren kunde möjligen ha fördjupats med ett sådant tillvägagångssätt.  

12.5.2 Urval av fallföretag 

Ytterligare en tveksamhet gäller urvalsprincipen av fallföretag. Jag valde att utgå 

från typologin över adoptionssituationer vid valet av fallföretag. Det finns en risk 

att detta har lett till förutfattade förväntningar som har gjort att jag tolkat data från 

respektive fall så att dessa ska stämma överens med typologin. Om jag istället valt 

företag utan att ha initial kännedom om vilken adoptionssituation som liknat före-

tagens adoption kunde möjligen mina tolkningar ha skett mer förutsättningslöst. 

Problemet med detta tillvägagångssätt var att jag önskade belysa så många som 

möjligt av de identifierade adoptionssituationerna. 

 

Urvalet av Torsby Trä byggde på rekommendationer från en av de två operativa 

projektledarna hos Portalen Handelsplats Wermland. Det är tänkbart att företaget 

ansågs lämpligt på grund av att införandet var mer okomplicerat än hos övriga 

pilotföretag. Det kan även tyckas tveksamt att välja att studera Torsby Träs 

adoption av elektroniska kundfakturor eftersom företaget vid undersöknings-

tidpunkten endast använt systemet till en kund och under en kort tidsperiod. En 

anledning till att Torsby Trä valdes var dock att övriga pilotföretag antingen hade 

adopterat ännu senare eller hade en än mer enkel e-handelslösning.58 Den låga 

användningsgraden hos Torsby Trä försvårar möjligheten att studera förändringar 

till följd av systemet. Samtidigt är det av intresse att studera vilka förändringar som 

uppstår eller inte uppstår under den första tiden efter adoptionen. Tidiga iakttag-

elser möjliggör att studien kan följas upp efter en tid för att se om ytterligare för-

ändringar skett och i så fall hur och varför.  

 

Det faktum att samtliga tre företag har varit tidiga adopterare av respektive 

innovation i sin bransch tyder på att urvalet inte är representativt för hela 

populationen små och medelstora företag. Detta har dock heller aldrig varit en 

målsättning. Elektroniska fakturor, och även i någon mån webbutiker, var vid 

adoptionstidpunkten förhållandevis nya företeelser vilket innebär att innova-

tionernas spridningscykel ännu inte nått till de senare adopterarkategorierna enligt 

Rogers (1995) indelning.  

 

                                                
58 Några av företagen använde enbart s.k. webbfaktura vilken innebär att de själva registrerar uppgifter 
för fakturan i ett formulär på en webbplats. 
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I Nolato Sunnes fall valde jag att se elektroniska marknadsplatser och elektroniska 

auktioner som en och samma innovation eftersom auktionerna genomförs via de 

elektroniska marknadsplatserna. Respondenternas svar tyder dock på att jag borde 

ha skiljt mellan dessa eftersom de uppfattas som två delvis skilda företeelser. Ur 

respondenternas perspektiv är det också tveksamt om Torsby Träs införande av 

elektroniska fakturor till kund innebar en adoption. På företaget ses elektroniska 

kundfakturor som en naturlig expansion av införandet av elektroniska leverantörs-

fakturor. På en övergripande nivå har dessa samma funktion (samma typ av 

processinnovation): den traditionella pappersfakturan ersätts med en elektronisk. 

Företaget ser även IT-systemet (produktinnovationen) som i huvudsak samma 

innovation trots att adoptionen av elektroniska kundfakturor krävde en egen 

programmodul. Det är med andra ord tveksamt om en adoption har ägt rum eller 

om införandet av elektroniska kundfakturor istället ska betraktas som en 

expansion av ett tidigare adopterat informationssystem (jfr Chan & Swatman, 

2003). Vilket synsätt som är mest korrekt i det aktuella fallet är mindre viktigt. 

Intressant är att de nya former av informationssystem som växer fram, i vilka de 

fysiska systemen finns hos en extern part samtidigt som processförändringarna är 

små, påverkar adoptionen och hur adoptionsbegreppet definieras genom att få 

resurser behöver avsättas och förändringsansträngningen (jfr Kwon & Zmud, 

1987) är obetydlig. 

 

Vidare är det värt att notera att trots att endast tre fallföretag intervjuats har 

samtliga fem adoptionssituationer i typologin berörts eftersom två av företagen 

rört sig mellan två olika adoptionssituationer. RD Släpvagnstekniks adoption av 

webbutiken inleddes som en pragmatisk adoptionssituation vilken senare övergick 

till en proaktiv adoptionssituation. Torsby Trä upplever jag i utgångsläget (vid 

företagets tidigare förslag till Torsby kommun) har flest likheter med de adaptiva 

adoptionssituationerna. När adoptionen av de elektroniska kundfakturorna till slut 

kom till stånd var detta emellertid i form av en möjliggjord adoptionssituation. 

12.5.3 Analysmodellernas utformning och tolkningen av 
förändringsdimensionerna 

Det finns ett antal möjligheter till förbättringar vad gäller analysmodellernas 

utformning och tolkningen av förändringsdimensionerna. Det kanske största 

problemet berör innehållsdimensionen. I studien gavs innehållsdimensionen en 

tämligen vid tolkning. Alla förändringar på affärs-, verksamhets- och systemnivå 

som hade anknytning till adoptionen av den studerade e-handelsinnovationen 

inkluderades i förändringsdimensionen. Detta, tillsammans med den överlappning 

som finns mellan Nivåmodellen och Interaktionsmodellen försvårar analyser över 
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hur innehållsdimensionen över tiden samspelar med kontexten eftersom det är 

svårt att avgöra vad som egentligen hör hemma i kontexten och vad som tillhör 

innehållsdimensionen. Samtidigt kompletterar Nivåmodellen Interaktionsmodellen 

på ett bra sätt eftersom Nivåmodellen tydligare fokuserar på interna förändringar 

på affärs-, verksamhets- och systemnivå i det studerade företaget. En svaghet med 

Interaktionsmodellen är enligt min mening att den bortser från interna processer i 

företagen. Ett möjligt sätt att minska överlappningen mellan modellerna är 

begränsa innehållsdimensionen till att enbart innefatta förändringar i företagets 

strategier, processer och IS-/IT-stöd för företagets affärskommunikation och låta 

resterande förändringar hanteras med hjälp Interaktionsmodellen. En tydligare 

avgränsning av innehållsdimensionen till enbart företagets affärskommunikation 

hade i efterhand varit önskvärd. 

 

Tanken bakom ECA-ramverket är att analysmodellen över innehållet ska ge stöd 

för analysen av en e-handelsinnovation och de förändringar som denna leder till 

medan analysmodellen över kontexten ska beskriva den omgivning som driver 

fram adoptionen av innovationen. Problemet (på modellteknisk nivå) är att de 

förändringar som e-handelsinnovationen leder till förändrar just kontexten och i 

första hand den inre kontexten. Så länge som analysen sker ”enkelriktat”, dvs. när 

enbart kontextens inverkan på innehåll – vilken innovation som adopteras – 

studeras är problemet mindre men om analysen ska innefatta ett längre tids-

perspektiv är det intressant och angeläget att också studera hur en e-handels-

innovation påverkar sin omgivning. När detta sker uppstår en överlappning mellan 

modellerna på grund av den vida avgränsning som gjordes av innehålls-

dimensionen. Jag övervägde att lösa detta genom att endast studera ”innehåll” på 

en övergripande nivå, dvs. endast studera vilken typ av innovation som 

adopterades. Jag anser dock att det finns ett värde i att tydligare än vad som 

tidigare gjorts specificera vilka förändringar en e-handelsinnovation resulterar i på 

olika nivåer företaget. Möjligen är det mer fruktbart att i likhet med exempelvis 

Willcocks och Margetts (1993) skilja mellan innehållet under processen och 

utfallet/effekterna. Oavsett vilken strategi som väljs behöver analysmodellerna 

över innehåll och kontext utvecklas ytterligare eftersom dessa stundtals är svåra att 

särskilja. Särskilt modellen över innehållsdimensionen behöver också grundas 

ytterligare i teori och empiri.  

 

Det har stundtals varit svårt att klassificera ett förhållande som tillhörande 

”innehåll”, ”kontext” eller ”process” eftersom de olika förändringsdimensionerna 

är just dimensioner av samma fenomen och därför är naturligt sammanlänkade. 

Vissa förhållanden befinner sig mer tydligt i gränssnittet mellan de olika 
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förändringsdimensionerna än andra. Till dessa hör exempelvis ”påtryckningar från 

kunder” vilket i studien tillhör kontexten men som även kan betraktas som det 

stimuli som initierar adoptionsprocessen, dvs. som ett processuellt förhållande. 

Även de förhållanden som i tidigare studier ofta benämnts som innovations-

faktorer (se t.ex. Premkumar et al., 1997; Premkumar & Roberts, 1999), dvs. 

uppfattade egenskaper hos innovationen som dess förväntade relativa fördelar, 

dess kompatibilitet, komplexitet och kostnad, har varit särskilt svåra att 

klassificera. Jag har valt att se dessa som kriterier för de utvärderingar som äger 

rum när innovationens adoption beaktas under processen men denna klassifi-

cering är inte självklar. En svaghet med min tillämpning av Pettigrews (1985a) 

kontextuella ramverk, dvs. att tydligare fokusera också på en förändrings-

dimension i taget, är att materialet växer snabbt och att texten oundvikligen 

innehåller upprepningar, om än något annorlunda vinklade. 

  

Vidare tyder studien på att analysmodellen över kontexten bör följa 

Interaktionsmodellens ursprungliga utformning vid studier av framtvingade 

adoptionssituationer, dvs. interna egenskaper hos det initierande kundföretaget är 

lika, eller mer, relevanta att studera än hela kundstocken. Egenskaper hos det 

specifika kundföretaget och leverantörens relation med detta företag, snarare än 

hela kundstocken är viktiga i dessa fall. Fallstudien av Nolato Sunne tyder på att 

hela branschen/nätverket också behöver analyseras. För övrigt hade även studien 

av Torsby Trä kunnat berikas av ett relationsperspektiv eftersom en drivkraft var 

att stärka relationen till kunden. Dock bör Interaktionsmodellen i likhet med Figur 

12.2 kompletteras med förhållanden som specifikt gäller elektronisk handel. Till 

dessa förhållanden hör bland annat konkurrenstrycket vilket påverkat Nolato 

Sunnes adoption av de olika e-handelsinnovationerna samt innovationens 

spridning i branschen och företagsledarens intresse för IT vilka påverkat 

adoptionen av webbutiken hos RD Släpvagnsteknik. Vidare visar studien av 

Torsby Trä att den existerande användningen av informationsteknik påverkar 

adoptionen.  

 

Men fallstudien av RD Släpvagnsteknik, vilka själva initierade adoptionen, visar 

också att det i vissa fall är viktigare att betrakta kundstocken som helhet än 

enskilda affärsrelationer eftersom vissa företag har en någorlunda jämn försäljning 

till många kunder istället för en stor försäljningsandel till ett fåtal kunder. I dessa 

fall anser jag att företaget är den mest fruktbara analysenheten eftersom driv-

krafterna främst var interna och VD:n menar att adoptionen hade ägt rum 

”oavsett vad kunderna hade sagt och vad kunderna sa då”. Även i dessa fall är det 

dock värdefullt att särskilja den interorganisatoriska kontexten från den övriga 
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yttre omgivningen eftersom elektronisk handel alltid, och i första hand, berör 

relationerna till företagets kunder och/eller leverantörer.  

 

Studien tyder också på att det i vissa kategorier eller adoptionssituationer kan vara 

värdefullt att som t.ex. Junghagen (1998) föreslår särskilt särskilja företagsledaren 

och dennes egenskaper från den inre/organisatoriska kontexten (jfr Hellgren et al., 

1993). Jag tänker i första hand på de proaktiva adoptionssituationerna. Studier av 

adoptionens kontext i små och medelstora företag bör i dessa fall delas in yttre, 

interorganisatorisk och inre kontext samt företagsledarens individkarakteristika.  

 

12.6 Implikationer för forskare  

Efter att ECA-ramverket har kunnat prövas i empiriska studier kan det användas 

för att stödja framtida vetenskapliga studier av adoption av elektronisk handel 

genom att ge underlag för planering och genomförande av sådana forsknings-

studier. Konkret kan ramverket utgöra en utgångspunkt för att a) urskilja centrala 

begrepp, analysområden och analysförhållanden och b) ge stöd för att utforma 

intervjuunderlag och samla in empiriska data samt c) att tolka och analysera dessa 

data.  

 

Slutsatserna om adoptionens vägvisare indikerar att det är värdefullt att särskilt 

undersöka det fåtal kontextuella förhållanden som framhålls i Figur 12.4. 

Typologin över olika adoptionssituationer tyder på att studier av driv- och 

bromskrafter för elektronisk handel blir meningsfulla först när de relateras till den 

kontext som adoptionen äger rum i. Att studera populationen små och medelstora 

företag som en enhetlig grupp är således mindre fruktbart. Även studier av 

effekter och konsekvenser av adoptionen behöver innefatta den kontext som 

innovationen adopterats i eftersom denna påverkar utfallet. För att förstå vilka 

förändringar som adoptionen av en och samma innovation leder till behöver såväl 

kontexten som adoptionsprocessen att studeras tillsammans med den process som 

äger rum efter adoptionen. Denna studie tyder därmed på att det är värdefullt att 

beakta samspelet mellan kontext, process och innovation (innehåll). Vidare är 

aktörs-, relations- eller nätverksperspektivet olika fruktbara i skilda fallstudier 

beroende på företagens kontextuella förhållanden. Det finns med andra ord inte 

ett ”bästa perspektiv” vid studier av adoptionen av elektronisk handel. Det kan 

därmed ifrågasättas att använda ett och samma perspektiv för samtliga företag i en 

studie om inte denna föregåtts av en differentiering av företagen i enlighet med 

typologin (se Figur 7.6) eller andra klassificeringsinstrument. Ett alternativt 

tillvägagångssätt är således att först klassificera företagen enligt adoptionens 
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vägvisare och typologin. Därefter väljs analysenhet och eventuellt också 

intervjufrågor. 

 

12.7 Implikationer för praktiker 

Eftersom studiens resultat är att betrakta som teser som bör prövas empiriskt 

finns det anledning att vara försiktig med att föreslå riktlinjer för praktiker. Några 

praktiska implikationer kan ändå lyftas fram från studien. Dessa riktar sig i första 

hand till personer och organisationer som arbetar med att utbilda och utveckla 

små och medelstora företag på området elektronisk handel eller som arbetar med 

att utforma riktlinjer för liknande aktiviteter. Den första implikationen gäller 

behandlingen av små och medelstora företag som en heterogen grupp vid adop-

tionen av elektronisk handel. Resultaten från denna studie tyder på att det finns ett 

antal olika adoptionssituationer, och därmed kontextuella bevekelsegrunder, för 

adoptionen av elektronisk handel i små och medelstora företag. Kontextuella driv-

krafter (och även bromskrafter) varierar mellan olika adoptionssituationer, liksom 

tillvägagångssätt (process) och förändringar (innehåll). Kontextuella förhållanden 

bestämmer vilken adoptionssituation ett företag tenderar att hamna i. Ett förslag 

till ett instrument som kan utgöra en första indelningsgrund av företag utifrån 

skillnader i kontexten utgörs av de s.k. ”vägvisarna” vilka presenterades i Figur 

12.4. Dessa kan och bör i flera fall operationaliseras i konkreta frågeställningar 

som påvisar exempelvis strategiska behov och beroende av enskilda kunder. Efter 

att denna indelning i olika kategorier gjorts kan anpassade utbildningsmaterial, 

utbildnings-/utvecklingsaktiviteter och tillvägagångssätt tillämpas i de olika 

grupperna. 

 

Även om kontextuella förhållanden är mer eller mindre rigida finns troligtvis en 

tämligen stor stabilitet över tiden som gör det möjligt att med utgångspunkt från 

dessa urskilja vilken form av externt stöd som potentiellt sett är mest lämpligt för 

olika företag. Företag vars kunder har möjlighet att diktera användningen av 

elektronisk handel har enligt min mening störst behov av stöd efter adoptionen. 

Stöd och utbildning för intern systemintegration samt förändringar av företagets 

funktioner och processer gör troligtvis störst nytta i dessa fall. 

 

Företag som är tidiga adopterare inom sin bransch behöver, eftersom erfaren-

heterna i de sociala system som omger företaget är små, kontakter med personer 

som dels har kunskaper om innovationen men även om vilka olika vägval som 

ofta uppstår i en beslutsprocess för en viss typ av innovation. RD Släpvagns-

tekniks VD menar att det hade varit värdefullt att få diskutera igenom sin idé med 
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någon som ställt ”de rätta frågorna” eftersom denne kunnat öka medvetenheten 

om konsekvenser av olika vägval och kanske även bromsa ambitionerna en aning. 

ECA-ramverket kan lämpligen utgöra underlag för en praktisk checklista med 

frågor om önskvärda/nödvändiga förändringar (innehåll), förutsättningar och 

begränsningar (kontext) samt tillvägagångssätt (process). I kombination med detta 

kan även exempelvis processmodeller (jfr Rentzhog, 1998) över olika innova-

tioners vanliga och/eller möjliga förändringar i de operativa processerna användas 

för att underlätta förståelsen för effekterna av en eventuell adoption. 

 

En annan implikation gäller vad det externa stödet till små och medelstora företag 

från icke-vinstdrivande organisationer bör fokusera på. Det är inte oviktigt att 

informera och utbilda företagen om vad elektronisk handel innebär och vilka för-

delar det kan ge men typologin över adoptionssituationer tyder på att nyttan av 

generella utbildningar är begränsad. Samtliga tre fallföretag hade förhållandevis 

små interna IT-kunskaper innan adoptionen. Trots detta har de kunnat genomföra 

adoptionen. Dels har företagen köpt extern expertis, dels har de nödvändiga 

kunskaperna utvecklats efter hand som företagen ställts inför problem.  

 

Det finns andra ”flaskhalsar” som framstår som allvarliga och svåra att lösa. 

Samtliga tre fallföretag i denna studie har exempelvis upplevt svårigheter när de 

försökt integrera e-handelssystemet med sina ekonomi-/affärssystem. Dessa 

system är några år gamla och stödjer inte en integration med e-handelssystemet 

samtidigt som egna anpassningar blir för kostsamma och försvårar versionsupp-

dateringen. Innan en intern systemintegrering är genomförd tvingas företagen att 

manuellt registrera om data och går därför miste om många av de fördelar som 

systemet skulle kunna ge. Detta problem bör därför uppmärksammas i högre 

utsträckning än idag.  

 

De analysförhållanden som ingår i analysmodellen över adoptionens innehåll kan, 

efter att dessas betydelse har grundats genom empiriskt prövande studier, utgöra 

en värdefull bas för planeringen av innehållet i utbildningsaktiviteter och ut-

vecklingsstöd. Vidare fäster analysmodellen uppmärksamheten på att förändringar 

äger rum på, eller berör olika, nivåer i företaget vilket stöds av fallstudierna. Men 

fallstudierna (RD Släpvagnsteknik och Nolato Sunne) visar också att förändringar 

som möjliggjorts av de nya IT-systemen i flera fall inte har fått genomslag i 

företagets verksamhetsprocesser, åtminstone inte den första tiden. Utbildning och 

stöd till företag behöver därmed innehålla aktivteter som påvisar, underlättar och 

stödjer utveckling på flera nivåer i företagen. Analysmodellen över kontexten kan 

användas för att utröna behov av elektronisk handel i olika branscher och företag 
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samt ge stöd för gruppering och urval av företag vid utbildnings- eller 

utvecklingsaktiviteter medan analysmodellen över processen kan bidra med 

förståelse över att en adoptionsprocess innehåller olika faser samt vilka aktörer 

som är centrala i olika faser och kontexter.  

 

12.8 Fortsatt forskning 

Ett naturligt nästa steg är att ytterligare empiriskt grunda studiens ramverk – ECA-

ramverket – och vidareutveckla detta. Först och främst bör typologin över adop-

tionssituationer och adoptionens vägvisare valideras och utvecklas eftersom jag 

bedömer att dessa kunskapsbidrag har störst nyhetsvärde och störst förutsätt-

ningar att vara till nytta för såväl forskare som praktiker. I nästa steg kan t.ex. 

undersökas om de olika adoptionssituationerna tenderar att innebära olika 

effekter, utvärderingskriterier och utvecklingsstrategier. Den empiriska grundning-

en av typologin kan som redan nämnts exempelvis ske genom enkätstudier.  

 

Vidare kan ECA-ramverket utvecklas ytterligare genom att analysmodellerna över 

respektive förändringsdimension anpassas till de specifika adoptionssituationerna. 

På så sätt kan t.ex. analysmodellen över processen existera i olika varianter med 

utvärderingskriterier och utvecklingsstrategier som är relevanta i skilda adoptions-

situationer. En vidareutveckling av adoptionssituationerna kan också innebära att 

behovet av externt stöd eller val av systemutvecklingsmetod för respektive 

kategori studeras. Bland andra Carlsson (2000) menar att det behövs system-

utvecklingsmetoder som är utvecklade för specifika informationssystem. På 

liknande sätt kan det vara värdefullt att anpassa systemutvecklingsmetoder till 

olika adoptionssituationer. Mer forskning behövs också för att på djupet kunna 

analysera hur förändringsdimensionerna påverkar varandra och om det går att ur-

skilja ytterligare mönster i detta samspel. Det vore även intressant att i likhet med 

forskning inom t.ex. sociologi och arbetsvetenskap försöka att vidareutveckla de 

embryon som presenterats i denna studie till att identifiera djupstrukturer i 

kontexten som påverkar företagens agerande i förhållande till elektronisk handel. 

Djupstrukturer bygger på tanken att ”sociala system har egna, inneboende krafter 

som reproducerar dem” (Danermark et al., 2003) i form av mekanismer som ut-

löser handlingar som adoption av elektronisk handel. Vilka strukturer, mekanismer 

och villkor påverkar adoptionen i de olika kategorierna?  

 

Denna studie fokuserar på hur små och medelstora företag bedriver adoption. Det är inte 

säkert att detta alltid är det bästa tillvägagångssättet. En fortsättning på studien 

skulle därför kunna innebära att förhållanden för framgångsrik adoption och 
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implementation av elektronisk handel i små och medelstora företag undersöks 

genom att stora företag, IT-systemleverantörer, konsulter och förändringsagenter 

intervjuas om sina erfarenheter. På så sätt kan ”idealläge” ställas mot reellt 

tillvägagångssätt och skillnaderna uppmärksammas. ECA-ramverket kan även 

vidareutvecklas för studier av stora företag och elektronisk handel i små och 

medelstora företags leverantörsrelationer.  

 

Vidare har jag under det senaste året deltagit i ett forskningsprojekt om öppen 

källkod i kommunal verksamhet. Det vore intressant att följa upp denna studie 

med att undersöka vilka förtjänster och förutsättningar som finns för öppen 

källkod i de små företagen.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Nedan redovisas frågeområden och utkast till frågor. Bakom varje frågeområde och 
frågeutkast finns inom hakparentes en förkortning som refererar till analysmodellerna 
över innehåll (se figur 4.8), kontext (se figur 5.5) och process (se figur 6.3). 
Förkortningarna återkopplar till analysdimension (innehåll, kontext, process), 
analysområde och specifika analysförhållanden enligt principen [förändrings-
dimension alt. analysområde: analysförhållande], se lista med förkortningar över 
förändringsdimensioner och analysområden nedan. I vissa fall täcker ett fråge-
område/en fråga in flera analysdimensioner och analysområden. Ibland finns kortare 
texten inom vanliga parenteser. Dessa användes som stöd för att vid behov utveckla 
frågan eller för att visa på möjliga svarsalternativ. Vidare används i intervjuunderlaget 
begreppet ”innovation X”. Denna benämning ersattes vid intervjuerna av de/de 
aktuella innovationerna, t.ex. ”webbutiken”. 
 
Förkortningar: 

I = Övergripande frågor om innehållsdimensionen (förändringar) 
IA = Förändringar på affärsnivå 
IV = Förändringar på verksamhetsnivån 
IS = Förändringar på systemnivån 
K = Övergripande frågor om kontexten 
KY = Förhållanden i den yttre kontexten 
KIO = Förhållanden i den yttre kontexten 
KI = Förhållanden i den yttre kontexten 
P = Övergripande frågor om adoptionsprocessen 
PI = Kännetecken för identifikationsfasen 
PU = Kännetecken för utvecklingsfasen 
PS = Kännetecken för selektionsfasen 

 
Del I: Allmän orientering (kontext, innehåll) 

 
1. Berätta om företaget! [KI]  

a) Antal anställda? [KI: storlek] (nu och då, dvs. vid adoptionstidpunkten) 
b) Företagsform, vem äger företaget? [KI] (nu och då) 
c) Affärsidé/-strategi? (dokumenterad, relations- eller 

transaktionsperspektiv, förändring i strategin under åren?) [KI: strategi, 
KY: position i värdekedjan]  

d) Omsättning? [KI: storlek]  
e) Historik/viktiga händelser? (antal år företaget varit verksamt, 

utvecklingen på senare år) [KI] 
f) Respondentens bakgrund? [KI] 

 
2. Berätta om era varor och tjänster! [KI: strategi, KIO: varor och tjänster, 

informationsutbyte, KY: position i värdekedjan] 
a) Förändringar i varor/tjänster under åren? 
b) Informationskrävande produkter/tjänster? (behöver kunderna mycket 

information om produkterna i samband med försäljningen?)  
 

3. Berätta om era leverantörer! [KY: marknadens struktur, position i 
värdekedjan, internationaliseringen] 
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a) Många jämnstora eller ett fåtal centrala?  
b) Geografisk lokalisering? 
 

4. Berätta om era kunder! (Nu och då, dvs. vid adoptionstillfället) [KY: position i 
värdekedjan, KIO:kunder] 

a) Fördelning privatpersoner/företag? [KIO: kunder, IA: marknad] 
b) Antal företagskunder? [KIO: kunder, IA: marknad] 
c) Inom vilka branscher? [KIO: kunder, IA: marknad] 
d) Geografisk lokalisering? [KIO: kunder, IA: internationaliseringen] 
e) Många jämnstora eller ett fåtal centrala (omsättningsmässigt) [KIO: 

finansiellt utbyte, makt/beroende] 
f) Beroende av enskilda företagskunder? [KIO: makt/beroende] 
g) Relationerna med företagskunderna? (varaktighet, sociala kontakter, 

klimat) [KIO: klimat, makt/beroende, KIO: långsiktig relation] 
 

5. Berätta om branschen! [KY] 
a) Centrala aktörer? (kunder, leverantörer, branschorganisationer etc.) 

[KY: marknadens struktur, internationaliseringen, intressenter i det 
sociala systemet] (då och nu) 

b) Särskilda aspekter/förhållanden som styr branschen? (Yttre 
förhållanden som påverkar er verksamhet) [KY] 

c) Viktiga förändringar i branschen på senare år? [KY: marknadens 
dynamik] 

d) Stabil eller turbulent marknad? [KY: marknadens dynamik] (då och 
nu) 

e) Konkurrenstrycket? [KY: konkurrenstryck] (då och nu) 
f) Viktigaste konkurrenterna? [KY: konkurrenstryck] (då och nu) 

 
Del II: Användning av IT och elektronisk handel ( kontext, innehåll, process) 
 
6. Vilken roll har IT i er verksamhet? (till vad används IT?) [KI: användningen 

av informationsteknik]. Var situationen densamma innan adoptionen av 
innovation X? 

a) IT:s betydelse i företaget? (då och nu) [KI: användningen av 
informationsteknik, strategi] 

b) IT-kunskaper i företaget? (Vad hanteras internt och vilka tjänster 
köps?) (då och nu) [KI: interna resurser, IA: resurser] 

c) VD:s intresse av IT? [KI: företagsledarens IT-intresse] 
d) VD:s roll i IT-frågor? [KI: företagsledarens IT-intresse] 
e) VD:s risktolerans? [KI: företagsledarens risktolerans] 
 

7. Berätta om hur ni använder elektronisk handel med era kunder!59 [KI: 
användningen av informationsteknik] 

a) Till vad används elektronisk handel? (funktioner, processer, flöden) 
[KI: användningen av informationsteknik] 

b) Till vem/vilka? [KI: strategi, KIO: kunder, IA] 
c) Historik? (när adopterat, ordningsföljd) [P, K] 

                                                
59 Jag gav först min definition av begreppet. 
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d) Kundföretagens beredskap för elektronisk handel? (informationsteknik, 
kunskaper, Internetuppkoppling etc.) [KIO: kundernas beredskap för 
elektronisk handel] 

e) Kundföretagens behov/önskemål kring elektronisk handel? [KIO: 
påtryckningar från kunder, kundernas beredskap för elektronisk 
handel] 

 
8. Använder ni elektronisk handel med andra parter än era kunder? [KY: 

innovationens spridning i branschen] 
a) Om ja: i vilken form, till vem och när infördes detta? 
b) Leverantörerna beredskap för elektronisk handel?  
 

9. Berätta om er användning av innovation X?  
a) Hur länge har ni använt innovation X? 
b) Vad utbyts och hur? (flöden/utbytesprocessen, turordning för införande 

av olika flöden) [IV: processer och funktioner] 
 

Del III: Innovationen (process, kontext) 
 

10.  Kan du berätta om bakgrunden till att ni införde innovation X! (Kommer du 
ihåg hur ni fick idén?) [PI: stimuli] 

a) Vem tog initiativet? (intern eller extern aktör) [PI: stimuli, aktörer, 
KIO: påtryckningar från kunder, KY: intressenter i det sociala 
systemet]. Om initiativet härstammade från kund: 

1. Kundens betydelse och relationen till kunden? [KIO: 
långsiktig relation, klimat, makt/beroende] 

2. Möjligheter att påverka innovation/förslag? [PU: utforma 
lösningar, I, KIO: makt/beroende] 

 
11. När ni hade fått idén/förslaget, hur gick ni vidare? [P] 
 
12. Synen på/uppfattningen om idén/förslaget/initiativet? [PI: stimuli, diagnos] 

 
13. Kunskaper om innovation X inledningsvis? [P: diagnos, KI: interna resurser] 

 
14. När hände detta? [P] 

 
15. Tid från idé/förslag till beslut? [PS] 

 
16. Viktigaste drivkrafter/anledning till att innovation X var intressant? [PI: 

stimuli, PS: utvärderingskriterier, K] 
 

17. Förväntade fördelar/positiva effekter? [PI: stimuli, diagnos, PS: 
utvärderingskriterier, K] 

 
18. Förväntade nackdelar/negativa effekter? [K, PS: utvärderingskriterier] 

 
19. Hinder/bromskrafter? [P, K] 
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20. Förebilder/kännedom om andra företag som infört innovation X eller liknande 
innovation? [P, K: innovationens spridning] 

 
21. Konkurrenters användning av innovation X eller liknande innovation vid 

adoptionstidpunkten och idag? [KY: innovationens spridning, 
konkurrenstryck] 

a) Adoptionstidpunkt i förhållande till konkurrenter? 
 

22. Vem drev processen? [P: aktörer, KI: förekomsten av eldsjälar] 
 

23. Vilka fler var inblandade? (externa parter som kunder och 
systemleverantörer?) [P: aktörer] 

 
24. VD:s roll? [P: aktörer, KI: företagsledarens stöd för adoptionen] 

 
25. Övriga parters roller? [KI: förekomsten av eldsjälar, KY: intressenter i det 

sociala systemet,] 
a) Vilken roll hade kunderna? [P: aktörer, KIO: klimat] 
b) Utövade kunderna några påtryckningar? [KIO: påtryckningar från 

kunder] 
 

26. Tillvägagångssätt för utvecklingen? [PU: söka efter lösningar/utforma 
lösningar, PS] 

 
27. Val av teknisk lösning? (egenutveckling/standardsystem, systemleverantör) 

[PU, PS] 
a) Vad påverkade valet av teknisk lösning? [PS: utvärderingskriterier, K] 
b) Vilka kriterier låg till grund för valet? (vilket var det viktigaste)? [PS: 

utvärderingskriterier, K] 
 

28. Övervägdes egenutveckling/standardsystem? (den strategi som inte valdes) 
[PU, PS: sålla bort alternativ] 

 
29. Hur gick ni tillväga för att fatta beslut om att införa innovation X? 

a) Vem fattade beslut?[P: aktörer, PS: utvärdera och genomföra val] 
b) Hur? (utvärderingar/analyser, förhandlingar, bedömning) [PS: 

utvärdera och genomföra val]  
c) Vad var avgörande? [PS: utvärderingskriterier] 

 
30. Hur lång tid tog utvecklingen av innovation X? [P] 

 
31. Kostnad för att anskaffa och införa innovation X? [P: utvärderingskriterier, KI: 

interna resurser] 
 

32. Upplevdes innovation X som komplex att införa och använda? [P: 
utvärderingskriterier, KI: interna resurser, strategi] 

 
33. Upplevdes innovation X som förenlig med arbetssätt och med andra 

informationssystem? [P: utvärderingskriterier, KI: användningen av 
informationsteknik] 
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34.  Förändringar i användningen av innovation X sedan starten? [I] 
 
35. ”Knäckpunkter” /centrala vägval under processen? [PU, PS] 
 
36.  Problem under processen? [P] 

 
Del IV: Förändringar (innehåll, kontext) 
 

37. Vilka förändringar ledde införandet av innovation X till? [I] 
a) Fördelar? Positiva effekter? [I] 

1. Ökad försäljning/sänkta kostnader? [IA: resurser] 
2. Tidsvinster? [IA: resurser] 

b) Nackdelar? Negativa effekter [I] 
1. Ökade kostnader? [IA: resurser] 

c) På strategisk nivå60  
1. Mål/strategier? [IA: strategiska intentioner] 
2. Utbud av varor/tjänster? [IA: utbud] 
3. Relationen till kunden? [IA: relationer till kunder och 

konkurrenter]  
4. Konkurrensstyrka? [IA: relationer till kunder och 

konkurrenter] 
d) Beskriv processen/-erna (informationsflödet) när innovation X 

används! 
1. Hur skiljer sig denna mot tidigare process/-er? (processer, 

arbetsuppgifter) [IV] 
2. Andra berörda funktioner/processer? [IV: processer och 

funktioner] 
3. Omfattningen av kundernas användning? (andel av 

kundstocken som använder, vilka funktioner/processer i 
systemet som används) [IA, IV: processer och funktioner, 
KIO: information] 

4. Utveckling av nya kompetenser?[IA: resurser, IV: 
arbetsuppgifter] 

5. Minskade personalkostnader? [IA: resurser, IV: 
arbetsuppgifter] 

 
e) Beskriv den tekniska lösningen! [IS] 

1. Förändringar på IT-nivån i samband med, och efter, 
adoptionen? (nya hårdvaror, mjukvaror, 
kommunikationslösningar) [IS: mjukvaror, hårdvaror, 
kommunikationslösningar] 

2. Intern systemintegration? [IS: systemintegrationslösningar] 
 

38. Har ni några planer för en fortsatt utveckling av elektronisk handel [I] 
a) Om ja: Vilka? 
b) Varför vill ni genomföra detta? 
c) Vad avgör om och när dessa planer blir av? 

                                                
60 Frågan ställdes inte kring Nolato Sunnes adoption av självfakturering eftersom denna betraktades 
som en utveckling av EDI-kommunikationen. Av intervjuerna framkom ändå att självfakturering 
uppfattades ha ökat kundernas makt.  
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Bilaga 2: Problemgraf RD Släpvagnsteknik – bakgrund till 
adoptionen av webbutiken  
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Bilaga 3: Målgraf Torsby Trä – bakgrund till adoptionen av 
elektroniska kundfakturor 
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Adoption av elektronisk handel

i små och medelstora företag

Små och medelstora företag har hittills adopterat elektronisk handel i mindre utsträckning 
än stora företag vilket innebär att de riskerar konkurrensmässiga nackdelar. Det är därför 
angeläget att studera deras adoption av elektronisk handel.

Syftet med studien är att bidra till teoribildningen om elektronisk handel genom det kon-
ceptuella ramverk som utformas: ECA ramverket (Electronic Commerce Adoption). En 
central utgångspunkt för studien är Pettigrews (1985) kontextuella ramverk över strategiska 
förändringar. Analysdimensionerna i Pettigrews ramverk – innehåll, kontext och process 

– har använts för att kartlägga vilka förändringar som elektronisk handel leder till i små och 
medelstora företag, vad som driver fram adoptionen samt hur företagen går tillväga för 
att fatta beslut om att adoptera elektronisk handel. ECA-ramverket, som utformats med 
utgångspunkt från tidigare studier, består av analysmodeller över de olika dimensionerna av 
adoptionen (innehåll, kontext, process) samt över samspelet mellan dessa. I ramverket ingår 
också en typologi över adoptionssituationer. Analysenheten i studien utgörs av det enskilda 
företaget i dess leverantörsroll.

ECA-ramverket har utgjort ett stöd för att samla in, tolka, analysera och presentera empiri från 
fallstudierna av två små och ett medelstort företag. Resultaten från fallstudierna har därefter 
använts för att vidareutveckla ramverkets analysmodeller. Studien ger indikationer på att små 
och medelstora företags adoption av elektronisk handel kan delas in i fem kategorier eller 
typsituationer. Dessa benämns proaktiva, adaptiva, pragmatiska, framtvingade och möjlig-
gjorda adoptionssituationer. Vidare tyder studien på att vilken av dessa situationer ett företag 
tenderar att genomgå i stor utsträckning bestäms av företagets relativa beroende av enskilda 
kunder, graden av påtryckningar från kunder, företagets strategiska behov av elektronisk 
handel, företagsledarens riskaversion samt komplexiteten i den informationshantering som 
gäller företagets försäljning.
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