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Abstract 

This thesis was inspired by a project financed by the swedish innovation agency VINNOVA. 

The project aims to create a horizontal platform for distributing solutions within the fields of 

automation and controlling in the process industry. The expected benefits of the project is to 

create value in the form of faster developing cycles, easier system maintenance, more 

efficient product development and the opportunity for smaller suppliers to gain entry into 

the market. 

The purpose of this study was therefore to gain a deeper knowledge of the process 

industry’s attitutes towards the implementation of an e-marketplace. This will be made 

possible by first investigating the current research of e-marketplaces and identify success 

factors for implementation of an e-marketplace and also what kind of value is created by e-

marketplaces. 

The study interviewed participants from two different companies; one company in the 

mining business and one company in the paper and pulp business. The result of the study 

was that there is a significant discrepancy between the two companies in terms of what kind 

of success factors would be essential for the implementation of an e-marketplace. There was 

nine different success factors identified but only one was shared. The theoretical framework 

of the study could therefore not be supported. The contribution of this study is quite simply 

that it identified the need for future research in the implementation of e-marketplaces. 

Key words: E-marketplace, electronic marketplace, success factors, value, process industry, 

implementation 

 

  



 

 

 

 

Sammanfattning 

Denna studie var inspirerad av ett projekt finansierat av VINNOVA där målet var att skapa en 

horisontell teknisk plattform för processindustrin som ska distriutera lösningar inom 

automation och processtyrning. Denna plattform skulle skapa värde genom att bidra till 

bättre systemunderhåll, en snabbare utvecklingscykel, mer effektiv utveckling av produkter, 

bättre dialog mellan parter av utvecklingsbehov och större valmöjligheter av leverantörer. 

Denna plattform skulle förhoppningsvis även minska trösklarna för inträde på marknaden för 

små leverantörer. 

Syftet med denna studie var därför att få en djupare förståelse för hur företag inom 

processindustrin ser på implementeringen av en e-marknadsplats. Detta genomfördes 

genom att beskriva de teoretiska framgångsfaktorer som finns för en framgångsrik e-

marknadsplats, det mervärde som aktörer på en e-marknadsplats erhåller genom att delta 

och sedan jämföra dessa med verkligheten i en fallstudie. 

I fallstudien intervjuades två företag från processindustrin; ett företag inom gruvbranschen 

och ett inom pappersmassabranschen. Studiens resultat visar att det mellan två företag 

inom processindustrin kan finnas en tydlig diskrepans på hur man ser på ett deltagande i en 

e-marknadsplats. Av nio teoretiska framgångsfaktorer fanns det bara en där båda företag 

uttryckte en åsikt i enlighet med teorin. Studien visar därför att de teoretiska 

framgångsfaktorerna ej kan bekräftas i verkligheten och att det krävs mer forskning i vad 

som ska karaktäriseras som framgångsfaktorer för implementeringen aven e-marknadsplats. 

Nyckelord: E-marknadsplats, elektronisk marknadsplats,  framgångsfaktorer, mervärde, 

processindustrin, implementering 
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1. Inledning 
Det inledande kapitel kommer att presentera bakgrunden till  examensarbetet 

och behov av en e-marknadsplats. Därefter presenteras en problemformulering 

som diskuterar problem gällande ämnet. Kapitlet avslutas examensarbetets syfte 

och dess forskningsfrågor med förankring till problemdiskussionen.  

1.1 Introduktion till inledningen 
Denna studie har inspirerats av ett pågående projekt sponsrad av VINNOVA, Sveriges 

innovationsmyndighet, och som drivs av ProcessIT Innovations som är baserat i Luleå. 

Projektet kallas ”Plattformsstrategi för svensk processindustri” och bakgrunden till varför 

projektet startats handlar om att norra Svergies processindustrin ska fortsätta vara 

konkurrenskraftiga. Kapitlet kommer därför att inledas med en bakgrund som är baserad på 

den projektplan som ProcessIT Innovations har för projektet. Efter att projektet har 

presenterats följer en definition av vad en e-marknadsplats är och därefter en 

problemdiskussion om ämnet i fråga. 

1.2 Bakgrund 
”Förväntat resultat från projektet är en implementerad industriplattform, uppbackad av 

processindustrier, systemleverantörer, integratörer och leverantörsföretag, omfattande ett 

antal teknik-, utvecklings- och distributionsplattformar, och sammanhållen av en stark 

plattformsägare (-förvaltare), som möjliggör för innovatörer, kreatörer och utvecklare att 

sätta sig in i, och utveckla lösningar för identifierade (och ännu ej identifierade) utmaningar 

på valda teknikplattformar.” 1 

Den snabba utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) gör att IT-

system blir allt mer avancerade och komplexa. För att processindustrin ska kunna bibehålla 

en konkurrenskraftig produktion ställs det därför höga krav på att systemen för produktions- 

och automationsprocesser är effektiva och flexibla. (ProcessIT Innovations, 2012)  

Ett exempel på en teknologi inom produktion och automation är machine-to-machine 

communication (M2M). M2M syftar på teknologi som låter teknisk utrustning av alla de slag 

att kommunicera med varandra och utbyta information utan någon mänsklig interaktion. 2  

Denna teknologi är betydande för till exempel produktionsstyrning där kritiskt information i 

real-tid är viktigt för beslutsfattande. Det projekt som denna rapport nämner gäller system 

inom automation och produktionsstyrning inom processindustrin. Det kan vara alltifrån att 

mäta vilket tryck det är i vissa rör, mäta utsläpp av gaser eller mäta vilken volym som 

produceras. http://whatis.techtarget.com/definition/machine-to-machine-M2M 

                                                      
1
 http://www.projdb.processitinnovations.se/Project.aspx?id=161 

2
 http://whatis.techtarget.com/definition/machine-to-machine-M2M 



 

 

 

 

De system och lösningar som används inom dessa produktionsprocesser utvecklas normalt 

tillsammans med underleverantörer. Systemkomplexiteten hos dessa system gör dock att 

trösklarna för nya och innovativa lösningar är väldigt höga. Den stora frågan är därför hur 

man man i framtiden ska leverera dessa lösningar. Idag erbjuds många IT-tjänster och 

funktioner genom internet i form av virtualisering och molntjänster. Det vore därför 

intressant om man skulle kunna leverera lösningar inom processindustrin med hjälp av en e-

marknadsplats. En e-marknadsplats skulle kunna hjälpa till med att på ett mer effektivt sätt 

integrera lösningar i nuvarande värdekedja och även minska på transaktionskostnader. 

(Process IT Innovations, 2012)  

 I och med introduktionen av smartphones blev dock mjukvara i form av datorprogram eller 

”appar” väldigt populära att distribueras genom internet. E-marknadsplatser för 

konsumenter där dessa ”appar” kunde inhandlas blev otroligt framgångsrika och skapade 

nya ekosystem. Själva kärnan i dessa ”app stores” är plattformen. Distributionen av dessa 

”appar” genomförs med hjälp av en redan etablerad plattform som underlättar anskaffandet 

och implementeringen. 

Ett av problemen är dock att de flesta e-marknadsplatser inte är plattformsagnostiska utan 

kräver specifika plattformar för att kunna leverera lösningar. Det gör att horisontella 

lösningar är svåra att genomföra. Detta problem finns även inom industrin där till exempel 

företag som använder ABB’s system är bundet till att köpa tjänster och kompletterande 

funktioner från ABB. 

 En IT-baserad industriplattform som skulle vara gemensam för processindustrin och dess 

leverantörer skulle därför vara en attraktiv lösning som skulle möjliggöra att trösklarna för 

innovation skulle sänkas betydligt. En e-marknadsplats skulle därför fungera som ett kanal 

där leverantörer skulle kunna marknadsföra,  sälja och distribuera nya lösningar kopplade till 

processindustrin. Denna form av distribution skulle därför kunna tillämpas för att kunna 

leverera IT-tjänster inom processindustrin. ”Plattformsstrategi för svensk processindustri” 

skapades därför med målet att skapa denna plattform. De tänkta fördelarna med denna 

plattform  skulle vara att: 

 Bättre systemunderhåll 

 Snabbare utvecklingscykel 

 Mer effektiv utveckling av produkter 

 Bättre dialog mellan parter av utvecklingsbehov 

 Större valmöjligheter av leverantörer 

Målet med projektet är alltså att man ska minska transaktionskostnader men även förbättra 

effektiviteten i form av systemutveckling. I nuläget så är till exempel tröskeln för nya 

leverantörer väldigt hög eftersom det finns en rad olika hinder som till exempel licensiering 



 

 

 

 

av programvara som kan vara dyrt.  Det är också jobbigt för köparna att implementera nya 

system eftersom personal måste utbildas och en utvärdering av behov måste göras. Det ska 

helt enkelt bli lättare att implementera nya system för köpare, men det ska även bli lättare 

att leverera system från en leverantörssynpunkt. Med hjälp av en e-marknadsplats för dessa 

lösningar och för denna plattform skulle det eventuellt vara möjligt. (Process IT Innovations, 

2013) 

1.3 Definition av en e-marknadsplats  
Elektroniska marknadsplatser (e-marknadsplatser) är fysiska, virtuella eller konceptuella 

platser där köpare och säljare genomför elektroniska transaktioner. (Wang & Archer, 2007).  

är ett tvärorganisationell informationssystem som tillåter köpare och säljare att dela 

information om produkter och priser (Bakos, 1991). En e-marknadsplats är en 

internetbaserad plattform för handel som matchar köpare och säljare och som på 

elektronisk väg underlättar transaktioner mellan parterna. (Brooks & Cantrell, 2000). 

Det finns dock ytterligare en dimension av e-marknadsplatser och det är huruvida de är 

vertikala eller horistontella. Klassifikationen av en e-marknadsplats beror på vilken industri 

de tjänar (Kaplan and Sawhney, 2000). Horisontella e-marknadsplatser fokuserar på 

produkter som kan användas av alla branscher medans vertikala e-marknadsplatser 

fokuserar på enskilda branscher (Wang & Archer, 2007). Det finns dock ingen korrelation 

mellan klassificeringen av en e-marknadsplats och antal deltagare, ägarstruktur eller 

beteende av aktörerna på e-marknadsplatsen (ibid). 

Det kan även finnas makstrukturer på en e-marknadsplats. Om en e-marknadsplats finns till 

för att uppfylla ett behov hos en särskild grupp anses en sådan e-marknadsplats vara partisk 

(Bakos, 1991). Ett exempel på partiska e-marknadsplatser kan vara att arknadsplatser kan 

antingen vara mer köparorienterade eller säljareorienterade (Grieger, 2003). E-

marknadsplatser som grundas av konsortium eller som anses vara privata är oftast  partiska 

eftersom grundarna har mer makt än övriga deltagare. Inom dessa e-marknadsplatser är det 

oftast stora företag som tillämpar sin makt över mindre bolag och leverantörer (Kaplan and 

Sawhney, 2000). Till exempel kan ett stort företag besluta att endast sälja sina varor genom 

sin egen e-marknadsplats på sina egna villkor.   Wang & Archer (2007) menar att de flesta e-

marknadsplatser som har flera aktörer säljer till en köpare  anses vara antingen köpar eller 

säljorienterad medans e-marknadsplatser som har många aktörer som är både köpare och 

säljare anses vara neutrala. 

 

1.4 Problemformulering 
Den grundläggande idén med webbaserade business-to-business (B2B) applikationer är att 

de ska bidra till att förbättra koordinationen mellan organisationer och skapa bättre 



 

 

 

 

relationer mellan köpare och säljare (Subramaniam & Shaw, 2002).  Det finns även tre 

grundläggande fördelar med att använda en e-marknadsplats; kostnadsbesparingar, 

förbättrad informationsdelning och en ökad effektivitet i det operationella arbetet (Tumolo, 

2001). Följaktligen menar Turban et al. (2006) att fördelarna med en e-marknadsplats är en 

reduktion av kostnader, förbättring av värdekedjan, anpassning av produkter, effektivare 

inköp och nya partnerskap. 

Det har dock uttryckts en skepsis över huruvida e-marknadsplatser faktiskt bidrar med det 

värde som utlovas enligt teorin (Subramaniam & Shaw, 2002). Om man tittar på utvecklingen  

sedan början av 2000-talet så har många av e-marknadsplatserna helt enkelt försvunnit trots 

att så många fördelar har förknippats med e-marknadsplatser (White et al., 2007). Den bistra 

sanningen är helt enkelt att de flesta e-marknadsplatser misslyckats med att realisera den 

potential som funnits och verkligheten är den att  e-marknadsplatser inte uppfyllt de 

förväntningar som funnits i form av deltagande industrier och antal transaktioner (Dai and 

Kaufmann, 2002).  Konsultbyrån Booz Allen Hamilton genomförde år 2000 en 

benchmarkstudie av e-marknadsplatser och identifierade 2233 stycken aktiva sådana 

(Laceter et al., 2001). Enligt E-market Services, en icke vinstdrivande organisation inom e-

marknadsplatser som har som mål att underlätta för företag att använda e-marknadsplatser, 

finns det dock idag bara runt 600 e-marknadsplatser. Det är därför intressant att ställa sig 

frågan; varför misslyckas så många e-marknadsplatser? 

En av orsakerna till att e-marknadsplatser har misslyckats i så stor utsträckning är den stora 

variation i tekniska plattformar och organisatoriska faktorer som påverkar värdet av en e-

marknadsplats (Loukis et al. 2011). Denna variation gör att köpare och leverantörer inte ser 

värdet i att delta i en e-marknadsplats och därför väljer att inte delta (ibid). Många 

leverantörer upplever till exempel att transparensen på en e-marknadsplats i form av 

jämförelse av priser och avsaknaden av konfidentialitet gör mer skada än nytta (Subba Rao 

et al., 2006). För köpare handlar diskrepansen mellan nytta och nackdelar att e-

marknadsplatser helt enkelt förändrar sättet de gör affärer på och att det blir en ökad 

komplexitet i köpprocessen (ibid).  

1.5 Problemdiskussion 
Försöket att definiera e-marknadsplatser visar på att är det är ett komplex ämne med många 

olika faktorer som kan påverka hur en e-marknadsplats ser ut. En e-marknadsplats kan ha 

olika karaktäristiska egenskaper beroende på vem som ägar av e-marknadsplatsen eller vem 

den riktar sig emot. När det gäller e-marknadsplatsen som detta arbete har utgått ifrån så är 

den I nuläget inte tagen i bruk och ägarfrågan är därför inte avgjord. Dock så finns det ett 

önskemål att marknadsplatsen ska vara horisontell och kunna inkludera flera branscher. Då  

detta ämne har visat sig vara en komplicerad historia är det därför ännu viktigare att se hur 

olika företag ser på användadet av en e-marknadsplats.  



 

 

 

 

Mot den bakgrund som presenteras kan vi också se att det finns många fördelar med en e-

marknadsplats. Dock så misslyckas de flesta e-marknadsplatser med att skapa ett värde som 

upplevs högre än kostnaderna för implementation. Standing et al. (2010) menar att 

framgångsfaktorer som gör att företag anammar e-marknadsplatser är en nyckelfråga för 

den framtida forskningen om e-marknadsplatser. E-marknadsplatser får en alltmer större 

betydelse i värdekedjan i både industriella och offentliga organisationer och det är därför 

viktigt att bedriva ytterligare forskning för att förstå faktorerna för framgång  (Johnson, 

2011). 

1.6  Syfte 
Huvudsyftet med denna rapport är få en djupare förståelse för hur företag inom 

processindustrin ser på anammandet av en e-marknadsplats för M2M-lösningar. Detta syfte 

ska besvaras genom att först från från teorin identifiera framgångsfaktorer för e-

marknadsplatser samt det mervärde som e-marknadsplatser erbjuder och därefter testa 

dessa mot företagens egna attityder och värderingar. 

1.7  Forskningsfrågor  
Problemdiskussionen och syftet har följdaktligen givit upphov till två forskningsfrågor som 

ska hjälpa till att besvara studiens syfte. Dessa två frågor lyder; 

 

Forskningsfråga 1: Hur kan framgångsfaktorer för en köpares anammande av en e-

marknadsplats karaktäriseras? 

Den första forskningsfrågan ämnar att utreda om det finns några kritiska faktorer som driver 

eller hindrar införandet av en e-marknadsplats. Om dessa faktorer finns är det viktigt att 

veta hur dessa kan karaktäriseras för att e-marknadsplatsen ska bli en framgång. För 

studiens skull är det därefter viktigt att få veta företagens synvinkel och hur man förhåller sig 

till dessa faktorer. 

Forskningsfråga 2: Hur kan mervärdet av en köpares deltagande i en e-marknadsplats 

karaktäriseras? 

Den andra forskningsfrågan ämnar att utreda hur en e-marknadsplats skulle leda till 

konkreta mervärden för aktörer som väljer att delta i en e-marknadsplats. Detta är viktigt 

eftersom de flesta företag går in i projekt med en tanke om att skapa ett mervärde. 

1.8  Avgränsningar 
Det finns många intressenter i en e-marknadsplats inklusive ägare, leverantörer och köpare. 

Denna studie kommer dock att fokusera på köparnas perspektiv på implementeringen av en 

e-marknadsplats. Studien är även bunden till en bransch och i detta fall processindustrin och 



 

 

 

 

därför kommer studien rikta sig till företag inom processindustrin. Då den tilltänka e-

marknadsplatsen är inriktad mot lösningar inom automation och produktionssystem 

kommer studien även att fokusera på dessa avdelningar inom de olika företagen.  

1.8.1 Definition av framgångsfaktorer 

Framgångsfaktorer definieras som faktorer som måste uppfyllas för att säkerställa att en 

organisation är konkurrenskraftig (Butler & Fitzgerald, 1999). Framgångsfaktorer är dock inte 

begränsade till enbart organisationer; Daniel (1961) menade att en även strategier har 

viktiga beståndsdelar som måste uppfyllas för att vara framgångsrika. Vidare pekar Oakland 

(1995) på att framgångsfaktorer är faktorer som måste uppfyllas för att ett projekt ska nå sitt 

mål. För att framgångsfaktorer ska vara effektiva är det även viktigt att man kan knyta 

framgångsfaktorer till strategiska områden inom en organisation som kräver kontinuerligt 

arbete för att leverera en hög prestation (Kanji & Tambi, 1999). För en definition på 

framgångsfaktorer inom e-handel har Fairchild, Ribbers & Noteboom (2004) definierat 

framgångsfaktorer som faktorer som måste genomföras  på ett bra sätt för att bidra till att e-

marknadsplatser ska bli mer framgångsrika än genomsnittet. Det är denna definition på 

framgångsfaktor som denna studie hädanefter kommer att använda. 

1.9  Disposition av arbetet 
Här presenteras studiens struktur.  

 

 

Figur 1: Disposition av studien 
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Kapitel 1: Inledning 

Det första kapitlet introducerar bakgrunden till studien vilket leder till en problemdiskussion. 

Därefter följer syftet med studien och forskningsfrågorna som ska hjälpa till att besvara 

syftet. 

Kapitel 2: Litteraturöversikt 

I det andra kapitlet kommer teori om framgångsfaktorer och värdeskapande i e-

marknadsplatser att presenteras. 

Kapitel 3: Referensram 

Inom detta kapitel sammanfattas litteraturstudien och bearbetas till en referensram. Denna 

referensram ligger sedan som grund till det resterande arbetet. 

Kapitel 4: Metod 

Under kapitel 4 presenteras och motiveras studiens val av den vetenskapliga metoden. 

Kapitel 5: Empiri 

Det femte kapitlet redogör datan från de empiriska data som samlat från studiens 

respondenter. 

Kapitel 6: Analys 

I det sjätte kapitlet analyseras empirin med hjälp av referensmodellen. Först analyseras varje 

fall för sig gentemot teorin, sedan jämförs casen för att analysera varför eventuella 

skillnader uppstått. 

Kapitel 7: Slutsats 

I det avslutande kapitlet kommer forskningsfrågorna och syftet med studien besvaras. Det 

kommer även ges förslag till framtida forskning inom området. 

 

 

  



 

 

 

 

2.  Litteraturöversikt 
I detta kapitel kommer teori som härrör till ämndesområdet att presenteras. 

Den teori som tas upp i detta kapitel kommer slutligen att mynna ut i den 

teoretiska referensramen som ska ligga till grund för  resten av arbetet. 

2.1 Introduktion till litteraturöversikten 
Teorikapitlet kommer att börja med att genomgång av begreppet elektronisk marknadsplats 

(hädanefter e-marknadsplats). Detta kommer landa i en definition om vad en elektronisk 

marknadsplats är. Därefter kommer teorier om hur man skapar värde i en e-marknadsplats 

att utredas och även hur man klassificerar framgångsfaktorer för deltagande i en e-

marknadsplats.  

2.2 E-marknadsplatsens mervärde 
Många  e-marknadsplatser skapas på grunder av optimism och hoppfulla idéer snarare än på 

grunderna av att skapa mervärde och hållbara strategier. (Brunn et al, 2002). Det är därför 

viktigt att utreda hur en marknadsplats kan skapa värde för både köpare och säljare och 

därigenom skapa incitament för att deltaga i en marknadsplats.  Ett av sätten att skapa 

incitament för deltagare är att minska på ineffektivitet som råder på marknaden. (ibid) 

Bygdeson & Gunnarsson (2001) identifierade fem olika marknadsineffektiviteter  som en e-

marknadsplats skulle kunna bidra till att reducera. Dessa fem ineffektiviteter är:  

 Marknadsinformation 

 Pris 

 Köpprocessen 

 Förtroende 

 Samarbete 

Med marknadsinformation menar Bygdeson & Gunnarson (2001) bristen på information och 

matchningsproblem mellan köpare och säljare som en ineffektivitet. En e-marknadsplats 

skulle därför kunna hjälpa med att köpare och säljare enklare kan hitta varandra så att 

transaktionskostnaderna blir mindre. Prismekanismen är ineffektiv då köpare och säljare inte 

har tillgång till efterfrågan och utbud. Högre transparens skulle vara en positiv faktor för en 

e-marknadsplats genom att det skulle ge köpare och säljare tillgång till priser och därigenom 

ett bättre pris. En e-marknadsplats skulle även bidra med effektivitet inom inköpsprocessen 

genom att erbjuda ett standardiserat sätt att genomföra ordrar på (ibid). 

Förtroende för köpare och säljare är viktigt för att en affär ska genomföras. En e-

marknadsplats kan återigen bidra med högre transparans till nya affärsrelationer. Sist men 



 

 

 

 

inte minst så kan det uppmundra till mer samarbeten genom att företag kan samla och dela 

information. (Bygdeson & Gunnarson, 2001). 

Det finns dock fler sätt för e-marknadsplatser att skapa värde. Genom att erbjuda kunskap 

om marknaden och integration med värdekedjor anser Bloch & Catfolis (2001) att e-

marknadsplatser skapar värde. Kunskap om marknaden är värdefullt därför att det möjliggör 

leverantörer att enklare att identifiera behov hos köpare som ej ännu är uppfyllt. För köpare 

innebär kunskap om marknaden att man har lättare att välja mellan leverantörer genom att 

man kan jämföra dem med varandra. När det gäller integration med värdekedjan menar 

Bloch & Catfolis (2001) att det från leverantörens perspektiv är värdefullt därför att man kan 

få en djupare inblick i köparens framtida behov.  

Att e-marknadsplatser gör det lättare för köpare och säljare att hitta till varandra och 

därmed minska transaktionskostnader är ett  genomgående tema i litteraturen. Andrew et 

al. (2000) presenterade följande värdeskapande aktiviteter i en e-marknadsplats 

 

Tabell 1: Värdeskapande aktiviteter i en e-marknadsplats. (Anpassad från Andrew et al, 2000) 

 Källa av värde Driver 

Värdeskapande 

aktiviteter 

Lägre kostnader för marknadsföring 

och försäljning 

Mindre kostnad för att nå kunder 

 Lägre transaktionskostnader Mindre orderfel 

Mindre kostnader för utvärdering 

av leverantör 

 Lägre användningskostnader 

 

Bättre produkter 

Bättre anpassning och service 

 

 Lägre lagerkostnader Mer effektiv värdekedja 

 Lägre cykel Förbättrad samarbete 

 Förbättrad användning av tillgångar Bättre kapacitetsplanering 

 

Brunn et al. (2002) ville skapa en helhetsbild av en e-marknadsplats och hur e-

marknadsplatser kan nå framgång. De menade att om man inte förstår hur en e-

marknadsplats fundamentalt fungerar är det svårt att skapa en konkurrenskraftig strategi. 

Det är alltså viktigt att förstå vad sin driver en e-marknadsplats till framgång för att kunna 

förstå hur man på ett bra sätt ska kunna skapa värde. 

Genom definitionen av en e-marknadsplats kan man fastställa att  för en e-marknadsplats är 

den grundläggande funktionen att erbjuda en plats  där köpare och säljare kan utbyta varor 

och tjänster. Brunn et al. (2002) menar dock att det är viktigt att förstå att en e-



 

 

 

 

marknadsplats inte enbart behöver existera för att leverera en kanal för att  bedriva e-

handel utan det finns även andra funktioner som kan vara till nytta för aktörer på e-

marknadsplatsen.  

Porter (2001) analyserade elektroniska marknadsplatser ur ett konkurrensperspektiv. Han 

kom till slutsatsen att e-marknadsplatser måste erbjuda ytterligare mervärde för de 

deltagande aktörerna, annars finns det risk att köpare och säljare istället börjar handla utan 

att nyttja marknadsplatsen som en mellanhand. 

 

Genom att titta på en e-marknadsplats som en affärsmodell är det lättare att förstå hur en e-

marknadsplats kan leverera värde. Om man ser en e-marknadsplats utifrån detta perspektiv 

kan man härleda tre olika huvudaktiviteter där e-marknadsplatser kan skapa värde (Brunn et 

al. 2002). Dessa tre aktiviteter är:  

 Öka marknadseffektiviteten 

 Öka värdekedjeeffektiviteten 

 Skapa nytt värde 

När Brunn et al. (2002) pratar om att öka marknadseffektiviteten pekar han på det allmänna 

faktumet att marknader väldigt sällan är effektiva ur ett mikroekonomiskt perspektiv på 

grund av att aktörer på marknader lider av asymmetrisk information. En e-marknadsplats 

skulle kunna bidra med att öka transparensen på en marknad. Den ökade transparensen 

skulle ge aktörer mer information om konkurrensen vilket skulle driva ner priser och 

underlätta vid matchning av köpare och säljare och därmed minska transaktionskostnader.  
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Figur 2: E-marknadplatsens affärsmodell (ANpassad från Bruun et al, 2002) 



 

 

 

 

Forsättningvis menar Brunn et al. (2002) att e-marknadsplatser kan öka effektiviteten i en 

värdekedja. Detta genom att bidra med standardiserade kanalen för samarbete och 

interaktion mellan köpare och säljare. Genom att bidra med dessa kanaler kan företag bli 

ännu mer dynamiska när de väljer samarbetspartner. Slutligen så vill Brunn et al. (2002) lyfta 

att e-marknadsplatser inte bara gör gällande marknad mer effektiv men också att e-

marknadsplatser ger fler möjligheter till att även skapa nytt värde.  En av anledningarna är 

att information blir lättare att dela genom att transparensen ökar. Delandet av information 

skapar kan därmed skapa nya innovativa sätt att göra affärer på för deltagande parter i en e-

marknadsplats.  

Dessa tre huvudaktiviteter kan generellt sätt appliceras på alla e-marknadsplatser (ibid). Det 

är dock viktigt att urskilja på två olika sorter av e-marknadsplatser; nämligen horizontella e-

marknadsplatser och vertikala e-marknadsplatser. På den horizontella e-marknadsplatsen 

handlas  varor och tjänste på ett gränsöverskridande sätt över olika industrier, där den 

gemensamma värdeskapande aktiviteten är minskade transaktionskostnader.  

Det är dock svårt att genomföra i praktiken då många kunder inom olika industrier är 

diversifierade och man därför inte kan leverera en effektivitet. Vertikala e-handelsplatser är 

baserade inom en specifik industri och där den största värdeskapande aktiviteten är 

samarbete. Det ter sig självklart då vertikala e-handelsplatser är i en god position att kunna 

skräddarsy lösningar för sina kunder då den enbart behöver ha en industri i åtanke. 

 

Figur 3: Framgång för en e-marknadsplats (anpassad från Bruun et al., 2002) 
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Oavsett vilken industristruktur som e-handelsplatsen har så finns det två gemensamma 

utmaningar som är essentiella att lösa  för att nå framgång med en e-marknadsplats. Dessa 

utmaningar är att: 

 Nå likviditet 

 Fånga värde 

För att kunna övervinna dessa utmaningar bottnar framgången i att man måste ha rätt 

upplägg på en e-marknadsplats.  Enligt Brunn et al. finns det fem dimensioner att beakta vid 

upplägget av en e-marknadsplats; teknologi, funktionalitet, fokus,  styrning samt 

partnerskap. Dessa fem dimensioner är de mest viktiga för att förstå en e-marknadsplats. 

Man måste överväga hur man ska arbeta med dessa fem dimensioner för att e-

marknadsplatsen ska bli framgångsrik. 

En e-marknadsplats måste bestämma vilka köpare och vilka segment som den ska rikta sig 

till och därför anpassa erbjudanden enligt branschens behov. Genom att skapa fokus på vad 

man ska leverera kan därför en e-marknadsplats snabbt skapa en marknad och en kritisk 

massa (Sculley & Woods, 2000).  För att en e-marknadsplats ska lyckas få en bra start är det 

även värt att fokusera på nyckelspelarna i branschen och därför kunna presentera mer 

specifikt vilket värde en e-marknads ska leverera (Brunn et al., 2002). 

När det gäller ägandeskap i en e-marknadsplats är det viktigt att skapa en känsla av rättvisa 

och förtroende för aktörerna (Brunn et al., 2002). Det är därför viktigt att välja rätt 

ägandeskap för att möjliggöra en snabb framgång (ibid). Det finns två sorters e-

marknadsplatser; partiska och neutrala (Kaplan and Sawhney, 2000). Om en e-

marknadsplats blir allt för partisk gentemot köpare eller säljare kan det repellera deltagare i 

e-marknadsplatsen, det är därför i de flesta fallen bättre att ägarna är neutrala. (Sculley & 

Woods, 2000).  Det finns dock ett problem med neutrala e-marknadsplatser som måste tas i 

beaktning; om det inte finns tillräckligt många leverantörer vill inte köpare gå med och om 

det inte finns tillräckligt många köpare vill inte säljare gå med. (Brunn et al., 2002). 

Den tekniska plattform har en direkt påverkan av framgången för en e-marknadsplats (Brunn 

et al., 2002).  För att den tekniska plattformen ska bidra till framgång måste den stödja 

integrerade system, olika marknadsföringsverktyg och möjlighet för avancerade samarbeten. 

Framförallt möjligheten att integrera system  inom värdekedjan är ett av det största värden 

som finns.. För att en e-marknadsplats ska bli effektiv borde den stödja öppna standarder så 

att partners inte fastnar i olika tekniska lösningar som hindrar integrationen med andra 

system. En icke-standard teknisk plattform kan även bidra till att aktörer väljer att inte delta i 

e-marknadsplatsen. Slutligen måste plattform vara flexibel och skalbar för att möta 

förändringar i framtiden (ibid). 



 

 

 

 

Att skapa samarbeten med nyckelaktörer är viktigt för att locka deltagade till e-

marknadsplatsen (Brunn et al., 2002). Det skapar förtroende och kan bidra med att snabbare 

etablera en kritisk massa. För att e-marknadsplatsen ska fungera på ett bra sätt måste även 

partnerskap säkerställas för den tekniska plattformen, köpare, säljare och investerare. 

Subramanian & Shaw (2002) utredde hur webbaserade inköp leverar värde för köpare och 

leverantörer. De identifierade fyra olika modeller av webbaserade inköp; inköpssystem för 

köparsidan, privat B2B-marknad, industri B2B-exchange och tredjeparts B2B e-

marknadsplats. Varje model har sina egna fördelar och nackdelar, se tabell 2 

Tabell 2: Värde för webbaserade inköp (Anpassad från Subramanian & Shaw, 2002) 

Form av 

webbaserad inköp 

Faktorer som skapar värde Faktorer som påverkar 

värde 

Inköpssystem för 

köparsidan 

Reducerade transaktionskostnader 

Högre processkvalité 

Förbättrade svarstider 

Mindre utvecklingskostnader 

Ökad kontroll 

Grad av centralisering 

Grad av integration 

Köparens köpkraft 

Privat B2B-marknad Reducerat produktpris 

Skapande av kunskap 

Minskade sökkostnader 

Leverantörsfragmentation 

Marknadens innovationstakt 

Leverantörens köpkraft 

Industri B2B-

exchange 

Reducerat produktpris 

Ökad användning av tillgångar 

Minskade sökkostnader 

Branschstorlek 

Branschfragmentation 

Koordination mellan köpare 

Tredjepart B2B e-

marknad 

Reducerat produktpris 

Minskade sökkostnader 

Kvalité på service 

Fragmentation 

Kritisk massa 

Branschdeltagande 

 

Büyüközkan (2004) identifierade tre olika värdeskapande aktiviteter som en e-marknadsplats 

kunde bidra med för att skapa värde för en köpare. Dessa tre aktiviteter var mindre 

transaktionskostnader, bättre priser och en ökad IT-effektivitet. Dessa tre aktiviteter hade 

även ett antal faktorer som bidrog till aktiviteteten, se tabell 3. 

Tabell 3: Värdeskapande aktiviteter i en e-marknadsplats (Anpassad från Büyüközkan, 2004) 

Mervärde för köparen  

Mindre transaktionskostnader Lättare hitta leverantörer 

Snabbare och enklare processer 

Integration med ERP system 

Integrerad värdekedja 

Förbättrad backoffice-tjänster 



 

 

 

 

Bättre priser Transparenta marknader 

”Communities” 

Mer sofistikerad sourcing och inköp 

Ökad IT-effektivitet Reducerade IT-kostnader 

Reducerad komplexitet 

Ökad funktionalitet 

Förbättrad produktivitet 

Delning av information 

 

2.4 Framgångsfaktorer för en e-marknadsplats 
För att en e-marknadsplats ska fungera måste man ansluta till sina leverantörer eller köpare 

med hjälp av diverse systemintegrationer, tekniska standarder och IT-tjänster (Dai & 

Kaufmann, 2002).  För att en e-marknadsplats ska kunna attrahera och locka företag måste 

därför en e-marknadsplats erbjuda lösningar som möjliggör integration mellan köpare och 

säljares back-end system, vilket även skulle underlätta för integrationen av 

tredjepartsleverantörer (ibid). Subba Rao et al. (2007) fann att om ett företag eller en 

organisation redan använder sig av inköp med hjälp av informationsteknologi så är det mer 

troligt att man kan integrera sin verksamhet med en e-marknadsplats. Ska man därför utreda 

om en organisation har en beredskap för e-handel kan man titta på tre olika faktorer. 

 Omfattningen av IT i inköp 

 Omfattningen av Internet i inköp 

 Omfattningen av värdekedjeaktiviteter 

Dessa tre faktorer avgör huruvida en organisation har en beredeskap för e-handel. (Subba 

Rao et al., 2007) Slutsatsen är att om en organisation redan använder IT i en stor omfattning 

för inköpsrelaterade aktiviteter är det en framgångsfaktor för att använda en e-

marknadsplats. 

Fairchild et al. (2004) identifierade 17 olika framgångsfaktorer för e-marknadsplatser vid en 

literaturöversikt. Framgångsfaktorerna blev uppdelade i tre olika dimensioner; 

kontextrelaterade faktorer, processrelaterade faktorer och utfall, se figur xxx. Den 

kontextreladerade dimensionen behandlar hur e-marknadsplatsen fungerar i sig medans 

processrelaterade dimensionen handlar om hur handeln påverkas och detta leder till ett 

utfall (ibid). Ett axplock av de mest relevanta faktorerna för denna studie utforskas 

ytterligare i detalj. 



 

 

 

 

 

Tabell 4: Framgångsfaktorer för e-marknadsplatser (Anpassad från Fairchild et al, 2004) 

Kontextrelaterade 

framgångsfaktorer 

Processrelaterade 

framgångsfaktorer 

Motiv för intressenter 

Kritisk massa 

Komplexitet av 

produktbeskrivning 

Köpfrekvens 

Värde av produkter 

Marknadsvariation 

Statliga regleringar 

Inlärningskostnad 

Funktionalitet och support 

Förtroende 

Partnerskap 

Kvalité på information 

Säkerhet på information 

Neutralitet 

Geografiskt läge 

Inträdesbarriärer 

 

I den kontextrelaterade dimensionen är motiv, kritisk massa och marknadsvariationen 

viktiga. Enligt Fairchild et al. (2004) är motiven som de olika deltagarna i e-marknadsplatsen 

har när det gäller att delta i e-marknadsplatsen är viktiga. Om de olika intressenterna inte är 

överens om hur och vad man ska använda e-marknadsplatsen till kommer den att 

misslyckas. För att en e-marknadsplats ska lyckas måste alltså de olika intressenterna ha 

förståelse för vilket motiv som finns för att delta på e-marknadsplatsen (Fairchild et al., 

2004). Om intressenterna inte delar på gemensamma motiv kommer detta att resultera i att 

deltagarna sakta men säkert drar sig ur e-marknadsplatsen och att den kritiska massan aldrig 

nås. Därför korrelerera de två faktorerna motiv och kritisk massa med varandra. Om en 

kritisk massa inte uppnås är även en e-marknadsplats dömd att misslyckas. (Fairchild et al., 

2004). Om en marknad har höga kostnader för att hitta leverantörer är 

marknadsföränderlighet en viktig framgångsfaktor då det blir lättare att hitta leverantörer 

(ibid). 

Inom processrelaterade faktorer hittar man förtroende, partners, netrualitet, funktionalitet 

och inlärningskostnader som viktiga faktorer. Inlärningskostnader menar Fairchild et al. 

(2004) är kopplade till hur organisationer är villiga att tillämpa nya teknologier när man ska 

tillämpa en e-marknadsplats. Dessa inlärningskostnader för den nya teknologin kan därför bli 

ett hinder som måste besegras för att bli framgångsrikt implementera e-marknadsplatsen. 

Funktionalitet är en faktor som behandlar funktioner som underlättar valet av leverantör för 

köparna (ibid).  Förtroende mellan köpar och säljare är även det viktigt. Inom e-handel är det 

en kontinuerlig process där de olika parterna successivt för mer förtroende för varandra 

efter varje lyckat köp och förmågan att samarbeta med nya leverantörer måste därför vara 

hög. Partnerskap handlar om att det måste finnas industriledande företag på en e-

marknadsplats som kan driva e-marknadsplatsens popularitet. (Fairchild et al., 2004). 



 

 

 

 

Slutligen så är neutralitet, eller ägandet av marknadsplatsen, en betydande faktor. Om inte 

e-marknadsplatsen äganade är delat mellan intressenter kommer e-marknadsplatsen att 

ignoreras (Fong et al., 1998). 

Eid et al. (2002) identifierade stöd av ledningen som en framgångsfaktor när man ska 

implementera webbaserade inköpssystem. För att det ska finnas stöd från ledningen måste 

ledningen dock inneha kunskap om e-handel som medium för att det ska bli framgångsrikt.  

Om ledningen förstår potentialen i e-handel och är involverade i att proaktivt arbeta e-

marknadsplatser, har det en större chans för framgång att  implementera  det i  hela 

organisationen. Även Büyüközkan (2010)  menar att stödet från ledningsnivå är viktigt då det 

är ledningen som sätter strukturen och och reglerna för beslutet huruvida man ska delta i en 

e-marknadsplats. Det är essentiellt ledningen som direkt påverkar anammandet av en ny 

teknologi (Zhai, 2010). 

Den teknologiska infrastrukturen inom organisationen nämns även som en viktig 

framgångsfaktor inom literaturen. Joo & Kim (2004) menar att företag bara anammar ny 

teknologi om det innebär en relativ fördel gentemot konkurrenter och därför måste 

kostnaderna för att implementera e-marknadsplatsen vara mindre än värdet man får ut av 

densamma. En ny teknologi bidrar även med en ökad komplexitet vilket innebär en kostnad 

när man måste träna sina anställda i att använda den nya teknologin (Zhai, 2010). 

Organisationer måste även ha en kapacitet att faktiskt tillämpa e-marknadsplatsen i form av 

IT-infrastruktur, hårdvara, mjukvara och andra IT-aktiverande faktorer. (ibid)  

Grewal et al. (2001) undersökte varför organisationer tog beslutet att delta i en e-

marknadsplats. Studien kom fram till att det fanns två grundläggande faktorer. Den första 

faktorn var organisationers förmåga att implementera en e-marknadsplats, det vill säga 

huruvida organisationens IT-infrastruktur var adekvat att stödja en e-marknadsplats. Den 

andra faktorn var motivation som handlade om huruvida organisationen såg en 

konkurrensfördel med att delta i en e-marknadsplats (ibid).  

Motivationen att delta i en e-marknadsplats är även knuten till upplevda värdet av att delta i 

en e-marknadsplats enligt Rask & Kragh (2004). I deras studie undersökte dem köpares 

motiv till att gå med i en e-marknadsplats.  De kategoriserade motiven för att gå med i en e-

marknadsplats i två olika dimensioner i; drivers och typ av beslut se figur 4.    

 Interna drivers Externa drivers 

Plannerade beslut Effektivitet Positionering 
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Figur 4: Köpares motiv i en e-marknadsplats (Anpassad från Rask & Kragh, 2004) 

Med drivers så menar Rask & Kragh (2004) de påverkande faktorer som skulle kunna leda till 

att en organisation väljer att delta i en e-marknadsplats. Dessa påverkande faktorer är 

antingen interna (resursbaserade) eller externa (miljöbaserade). Fortsättningsvis på den 

vertikala axeln hittar vi typ av beslut. Dessa beslut är antingen planerade eller beslut som 

växer fram. Med planerade beslut menas att man som organisation arbetar proaktivt med 

analyser av framtida behov medans beslut som växer fram beror på att en organisation 

väljer att spela på hot eller möjligheter som uppkommer. Kombinationen av dessa 

dimensioner bildar en matris med fyra olika grundläggande motiv för företag att delta i en e-

marknadsplats. Dessa motiv är antingen baserade på effektivitet, positionering, utforskning 

eller legitimitet. (ibid). Dessa fyra motiv presenteras utförligare nedan.  

Med effektivitet menas för köpare möjligheten att internt kunna reducera 

transaktionskonstnader (Rask & Kragh, 2004). Positionering avser möjligheten att använda e-

marknadsplatser att få konkurrensfördelar relativt konkurrensen. Det kan till exempelvis 

manifestera sig i att man med hjälp av e-marknadsplatsen får tillgång till fler och 

diversifierade leverantörer. (Rask & Kragh, 2004).  

Med positionering menas att man använder e-marknadsplatsen för at uppnå 

konkurrensfördelar. (ibid) Detta kan vara bland annat ett större urval av leverantörer eller 

stora ordrar. Ett utforskande motiv handlar om att testa nya produkter eller kanaler (ibid). 

Slutligen såhandlar legitimitet om att man deltar bara för att riskerna är större om man inte 

deltar i e-marknadsplatsen. Man vill helt enkelt inte hamna bakom konkurrenterna. (ibid) 

Trots att många studier redovisar fördelarna med en e-marknadsplats finns det många 

upplevda risker från aktörernas sida när det gäller deltagande i en e-marknadsplats. Det är 

därför viktigt att adressera upplevda risker (Davila et al., 2003). Det finns två olika risker; 

finansiell risk och teknisk risk. (Subba Rao et al., 2007, White et al., 2007). Den tekniska 

risken innefattar risken som sammankopplas med användningen av ny teknologi och 

kostnaderna för det (White et al,. 2007). Inom ramen för den tekniska risken finns även 

farhågor om att man inte har en klar förståelse för vilken teknologi som passar 

organisationen bäst eller att det finns en avsaknad av standarder (Subba Rao et al. (2007). 

Den finansiella risken innefattar de investeringar som krävs av bland annat infrastruktur för 

att kunna nyttja e-marknadsplatser och de operationella kostnaderna.  

 

  



 

 

 

 

3. Referensram 
I detta kapitlet presenteras den referensram som skapas med bakgrund mot 

literaturöversikten. Referensramen används som analysmodell för att svara på 

rapportens syfte och  forskningsfrågor.  

Miles and Hubermann (2004) menar att en referensram ska med hjälp av modeller eller en 

beskrivning förklara vad det är för faktorer och variabler som studien huvudsakligen ska gå 

igenom och vad det finns för förhållande mellan dem. Därför kommer varje forskningsfråga 

att utvecklas , konceptualiseras och sedan visuellt beskrivas. 

3.1  Forskningsfråga 1 
Genomgången av teorin gällande e-marknadsplatser har lett till identifieringen av ett antal 

framgångsfaktorer som är mest relevanta för studien. Den här rapporten har som syfte att 

utreda hur köparsidan ser på det upplevda värdet av att implementera en e-marknadsplats. 

Därför har framgångsfaktorer som är mest relevant för köparsidan valts ut ur den redovisade 

teorin. Dessa utvalda framgångsfaktorer som stöds av studier redovisas i tabell 5: 

 

Tabell 5: Identifierade framgångsfaktorer (författarens egna) 

Framgångsfaktorer Källa 

Förtroende Bygdeson & Gunnarsson (2001),  Bruun et al. 

(2002),   Subba Rao et al. (2007) 

Ägare Bruun et al. (2002) 

Kritisk massa Büyükozkan (2010), Bruun et al. (2002), 

Fairchild et al. (2004) 

Beredskap för e-handel Subba Rao et al. (2007) 

Teknologi Andrew et. Al (2000), Bruun et al. (2002),   

Subba Rao et al. (2007), Büyükozkan (2010) 

Integration med befintliga system Bruun et al. (2007), Bloch & Catfolis  (2002) 

Stöd från ledningen Eid et. Al (2002), Büyüközkan (2004) 

Motiv Rask & Kragh (2004) 

Upplevd risk Subba Rao et al. (2007), White et al., 2007 

  

Utifrån dessa framgångsfaktorer har det sedan formulerats ett par indikatorer för varje 

framgångsfaktor. Indikatorerna ligger även dem till grund i teorin och är de mest beskrivda 

kännetäcknen för de olika framgångsfaktorerna. Indikatorernas roll är göra studien mer 

konceptuell för att underlätta för fallstudierna och den efterföljande analysen. De 

indikatorer som identifierats med framgångsfaktorerna är följande. 



 

 

 

 

Tabell 6: Indikatorer för framgångsfaktorer 

Framgångsfaktorer Indikatorer 

Förtroende Öppna för samarbete med nya leverantörer 

Ägare Neutralt ägarskap på e-marknadsplatsen 

Kritisk massa Det måste finnas ett stort urval av 

leverantörer att välja mellan 

Beredskap för e-handel Den köpande organisationen använder redan 

IT i sina inköp i bred usträckning 

Teknologi Öppna för anammandet av ny teknologi 

Integration E-marknadsplatsen måste kunna integreras i 

redan existerande system 

Ledningsstöd Ledningen stödjer projektet 

Motiv Köpare använder e-marknadsplatsen för att 

skaffa interna effektivitetsvinster 

Upplevd risk Det skall inte finnas varken ett tekniskt eller 

finansiell risk som upplevs som ett hinder 

 

Dessa indikatorer visar alltså på hur ett företag ska arbeta för att en e-marknadsplats ska 

fungera och attrahera köpare för att anamma en e-marknadsplats. För att ge ett exempel; 

om den kritiska massan (det vill säga deltagande aktörer på e-marknadsplatsen) är låg 

kommer köpande organisationer att skeptisk över att delta på e-marknadsplatsen då den 

inte anses vara legitim. Detta leder till att den kritiska massan blir ännu mindre då inga 

köpare går med och till slut måste e-marknadsplatsen läggas ner då den inte uppnår 

tillräckligt många transaktioner. Dessa indikatorer säkerställer e-marknadsplatsens 

framgång. 

3.2  Forskningsfråga 2 
Förutom framgångsfaktorer för implementeringen av en e-marknadsplats har 

literaturöversikten även gått igenom det konkreta värdeerbjudande som en e-marknadsplats 

kan bidra till. De faktorer som identifierats som skapar mervärde åt köparsidan har 

identifierats nedan: 

Tabell 7: Identifierade faktorer för mervärde i en e-marknadsplats 

Faktorer för mervärde Källa 

Mindre transaktionskostnader Subramanian & Shaw (2002),  Bruun et al. 

(2002), Büyükozkan (2010) 

Bättre priser Subramanian & Shaw (2002), Büyükozkan 

(2010) 

Ökad effektivitet i värdekedjan Subramanian & Shaw (2002), Bruun et al. 



 

 

 

 

(2001), Büyükozkan (2010) 

Lättare att anpassa erbjudande Subramanian & Shaw (2002) 

 

För att en organisation ska se en e-marknadsplats som värdeskapande ska den innebära 

mindre transaktionskostnader i form av matchning med nya leverantörer och 

informationssökande. Det ska bidra med bättre priser som annars inte hade kunnat fås utan 

e-marknadsplatsen. En annan viktig värdeskapande aktivitet är att värdekedjan effektiviseras 

genom en ökad respons i form av lättare installation av IT-system och mer robusta lösningar. 

Slutligen ska e-marknadsplatsen även ge upphov till ett närmare samarbete mellan köpare 

och säljare som innebär att produkten i en större usträckning kan anpassas efter köparens 

behov. 

Dessa värdeskapande aktiviteter förväntas alltså vara resultatet av ett deltagande på en e-

marknadsplats och kan därför ses som ett det konkreta erbjudande en e-marknadsplats 

erbjuder köpare. 

3.3  Referensram för studien 
Då syftet med denna studie är att utgå från företagets attityd och värderingar gentemot 

framgångsfaktorer är det därför rimligt att anta att dessa kommer påverka synen på 

framgångsfaktorerna.  Hur företagen förhåller sig till dessa framgångsfaktorer kommer 

sedan eventuellt leda till ett anammande av en e-marknadsplats. Detta undersöks med 

forskningsfråga 1. Om företaget deltar i e-marknadsplatsen ska det teoretiskt leda till ett 

mervärde för företaget. Detta mervärde har undersökts med forskningsfråga 2. Företagets 

värderingar och attityder bidrar dock till synen på det eventuella mervärdet av e-

marknadsplatsen, och om detta mervärde anses vara attraktiv måste det i teorin även leda 

till att det bidrar till anammandet av en e-marknadsplats. För en visuell representation av 

referensramen se figur 5. 
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Figur 5: Referensmodell för studie (författarens egna) 



 

 

 

 

4. Metod 
I detta kapitel kommer metoden för att genomföra studiens syfte att 

presenteras. Valet av metod motiveras var för sig och avslutas med en 

sammanfattning av de valda metoden..  

4.1 Forskningssyfte 
Det finns enligt Yin (1994) tre olika forskningssyften som kan tillämpas i en vetenskaplig 

studie. Dessa tre syften är deskriptiva, förklarande och utforskande. Genom att använda 

dessa forskningssyften kan forskare underlätta arbetet med att svara på forskningsfrågan.  

(ibid).  

Med ett deskriptivt syfte menas att studien är beskrivande i sin art och skall försöka besvara 

var, hur, när, vem och vilka  faktorer som beskriver olika fenomen (Yin. 1994, Zikmund. 

1994). Fortsättningsvis menar Yin (1994) att beskrivande studier används inom 

problemområden där det redan finns en etablerad teorier om ämnet och där forskaren vet 

vad denne ska undersöka för att testa dessa teorier. Beskrivande studier kan vara en 

förstudie till en utforskande eller förklarande studie och det är därför viktigt att en 

beskrivande studie på ett tydligt sätt beskriver vad det är vad man ska undersöka (Saunders 

et al., 2007).  

Enligt Saunders et al. (2007) så försöker en utforskande studie förstå vad det är som händer 

och få nya insikter och ideér. Detta forskningssyfte är vanligt när ett problemområde är ett 

relativt nytt forskningsområde. Forskningsfrågorna syftar därför till att försöka förstå varför 

ett fenomen sker. (ibid) 

Ett förklarande syfte fokuserar på att hitta samband mellan olika variabler och försöker 

skapa förståelse för förhållanden mellan orsak och verkan (Saunders et al., 2007). Genom att 

skapa teorier som kan användas för att förklara  ett fenomen kan man i förklarande studier 

därefter dra generaliserande slutsatser. (ibid) 

Denna studie försöker förstå hur köparsidans syn på en e-marknadsplats och försöker därför 

etablera en djupare förståelse för hur köpare ser på framgångsfaktorer för utnyttjandet av 

en e-marknadsplats. Man kan därför säga att studien lutar mot att ha ett utforskande syfte. 

Dock så är problemområdet för denna studie ett område med omfattande forskning och 

kunskap. Denna studie kommer att testa redan existerande och väl etablerade teorier inom 

framgångsfaktorer och värdeskapande aktiviteter för e-marknadsplatser. Denna studie har 

därför essentiellt ett beskrivande syfte då det finns väl etablerade teorier och det är tydligt 

vad som ska undersökas. 

  



 

 

 

 

4.2 Forskningsansats 
Förhållandet mellan teori och empiri kan i den vetenskapliga forskningen härledas till två 

olika forskningsansatser som benämns som induktiv ansats eller deduktiv ansats. Den 

deduktiva forskningsansatsen utgår från att författaren till studien utvecklar hypoteser 

utfrån den teori som finns och testar sedan hypoteserna. I den induktiva ansatsen utgår man 

istället från empirin, där man försöker hitta mönster och utfrån det utveckla egna 

teorier.(Saunders et al., 2007). 

Denna studie använder sig inte av hypoteser för att försöka besvara forskningsfrågorna, dock 

så är har en teoretisk referensram utvecklats utifrån den literatur som finns inom e-

marknadsplatser, dess framgångsfaktorer och värdeskapande aktiviteter. Denna referensram 

används sedan som en analysmodell som testas för att se huruvida den teori om e-

marknadsplatser och verkligheten överensstämmer med varandra. Då studien utgår från 

befintlig teori som används och sedan testas identifieras därför denna studie ha en deduktiv 

forskningsansats. 

4.3 Forskningsmetod 
Inom den samhällsvetenskapliga forskningen finns det två olika forskningsmetoder för en 

studie; den kvalitativa och den kvantitativa. Metoderna skiljer sig i hur man samlar in data 

och hur man analyserar datan. Den kvantitativa metoden lägger fokus på metoder som 

producerar numeriska data medans den kvalitativa metoden genererar data som ej är 

numerisk (Saunders et al., 2007).  För en kvantitativ studie ska man kunna generalisera sina 

resultat och det är därför viktigt med väl definierade hypoteser som testas med statistiska 

hjälpmedel på en stort urval (Yin, 2009). Den kvalitativa studien däremot försöker inte 

etablera en statistisk korrelation eller etablera en objektiv representation av datan. I en 

kvalitativ studie försöker en forskare med ord beskriva vad som observeras eller rapporteras 

(ibid). Den kvalitativa metoden är också förknippad med komplexitet och ett syfte där 

meningen är att försöka få en djupare förståelse om ett problemområde. Därför passar den 

kvalitativa metoden bra till studier med ett litet urval. (Denscombe 2000, Saunders et al., 

2007) 

Denna studie försöker etablera en djupare förståelse för hur olika organisationer ser på 

utnyttjandet av en e-marknadsplats och studien försöker inte att generalisera resultatet.  

Denna studie kommer därför att använda en kvalitativ forskningsmetod. 

4.4 Forskningsstrategi 
Enligt Yin (2007) finns det fem olika sorters forskningsstrategier och dessa strategier är; 

undersökningar, experiment, arkivanalyser, fallstudier och historier. Valet av 

forskningsstrategi styrs utifrån vilket syfte man har med studien och de forskningsfrågor man 



 

 

 

 

har specifierat,  men även vilka resurser man har till sitt förfogande (Saunders et al., 2007, 

Yin, 2007).  Nedan följer en jämförelse mellan de olika strategierna; 

Tabell 8: Forskningsstrategier (baserad på Yin, 2007) 

Forskningsstrategi Typ av forskningsfråga Kräver kontroll 

av beteende?  

Fokuserar på nutida 

händelser? 

Undersökning Vem, vad, var, hur 

många, hur mycket 

Nej Ja 

Experiment Hur, varför Ja Ja 

Arkivanalys Vem, vad, var, hur 

många, hur mycket 

Nej Ja/Nej 

Fallstudie Hur, varför Nej Ja 

Historia Hur, varför Nej Nej 

 

Utifrån denna tabell kan man härleda vilka alternativ till forskningsstrategi som finns 

tillgängliga för denna studie. Syftet med studien är att skaffa en djupare förståelse för hur 

organisationer ser på framgångsfaktorer och värdeskapande aktiviteter för deltagande i en 

e-marknadsplats. För det krävs det ingen kontroll av beteende och vi kan därför stryka 

experiment från listan av tillgängliga forskningsstrategier.  Fortsättningvis tittar vi på hur 

företagen i dagsläget ser på vilka framgångsfaktorer det finns och vilket mervärde som kan 

skapas med en e-marknadsplats. Detta betyder att vi undersöker samtiden vilket gör att  en 

forskningsstrategi som historia inte känns passande för denna studie.  Undersökning och 

arkivanalys är forskningsstrategier som fokuserar väldigt mycket på ”hur många, vem och 

vad” vilket gör att de forskningsstrategierna lutar mer åt det kvantitativa hållet. Då denna 

studie har ett kvalitativt syfte är därför fallstudie det enda rimliga alternativet kvar.  

Saunders et al. (2007) påpekar att en fallstudie är ett utmärkt val när man försöker utmana 

redan existerande teorier vilket även det är väl passande för en deskriptiv studie som denna.  

Fortsättningsvis menar Denscombe (2009) att en fallstudie är ett passande val när man ska 

undersöka ett ämne på djupet. Detta stämmer väl överens med studiens syfte och därför har 

fallstudie som forskningsstrategi valts ut för denna studie. 

Det finns dock enligt Yin (2009) fyra olika former av fallstudier där två former representerar 

antal fall man tar sig an; det enskida caset som anspelar på en situation där ett case ska 

representera en hel population, multipla case där ett antal studier får representera den 

studerade populationen.  Yin (2009) påpekar att en multipel fallstudie passar bäst när  

forskaren ska försöka upprepa resultat han erhållt från tidigare fall för att se huruvida 

resultaten upprepas.  Då studien tänkt jämföra olika företag är det därför logiskt att använda 

en multipel fallstudie. 



 

 

 

 

4.5 Datainsamlingsmetod 
Det finns enligt Dencombe (2000)  fyra olika metoder för datainsamling; enkäter, intervjuer, 

observationer och dokument. Enligt Yin (2003) är intervjuer den mest relevanta 

datainsamlingsmetoden för fallstudier då det tillåter forskaren att fokusera på ett specifikt 

problem.  Vidare menar Dencombe (2000) att intervjuer är passande när man ska samla in 

information från få respondenter och att det därför är viktigt att välja en relevant 

respondent som kan svara på frågorna på ett tillfredsställande sätt.  

Denna studie har därför valt att använda sig av intervjuer. Semi-strukturerade intervjuer 

användes och intervjuguiden är baserad på referensramen som upprättats.  Intervjuerna 

skedde sedan i person med den respondenten som har kunskap om IT-system inom 

organisationen. 

4.6 Urval 
Urvalet är till stor del begränsad av studiens syfte. Denna studie kommer därför använda sig 

av ett så kallat bedömningsurval.  Bedömningsurval karaktäriseras enligt Saunders et al. 

(2007) som en metod där forskaren själv väljer ut de respondenter som passar bäst till 

studiens syfte och ändamål. Den här sortens urvalsmetod är är vanlig när man arbetar med 

ett litet urval med få respondenter och där man måste få ut mycket information från varje 

respondent (ibid). 

Då syftet är att utreda processindustrin och dess syn på e-marknadsplatsers 

framgångsfaktorer så faller det sig naturligt att enbart företag från processindustrin ska ges 

möjlighet att delta i denna studie. De företag som därför blivit kontaktade för denna uppsats 

är Boliden, LKAB, SCA och SSAB. Dessa företag är i nära geografisk anslutning till författaren 

av studien och passar därför bra på grund av tidsbrist och brist på resurser allokerade för 

resor.  Valet av respondent inom de olika företagen fokuserade på deras kunskap om 

produktion, automation, process- och IT-system då e-marknadsplatsen är tänkt att behandla 

dessa områden. Därför har chefer för avdelningar inom process-IT valts ut då dessa har 

förutom en översikt över sin egen avdelningen, även en bra överblick av organisationen i 

deras roll som chefer. 

4.7 Reliablitet och validitet 
Det är enligt Dencombe (2000) viktigt att säkerställa kvalitén på en studie. Detta säkerställs 

genom att titta på reliabiliteten och validiteten. Enligt Saunders et al. (2007) så handlar 

reliabilitet om huruvida studien kan producera konsekventa resultat om studien upprepas 

och om den är transparent nog att liknande slutsatser skulle kunna göras av andra forskare. 

Validitet handlar om datainsamlingsmetoden mätt det som det var tänkt att studien skulle 

mäta (Dencombe, 2000). 



 

 

 

 

För att säkerställa validiteten har intervjufrågorna kommenteras av handledare av 

examensarbetet.  Intervjuguiden blev även skickad till respondenterna i förväg för att de 

skulle kunna lyfta eventuella frågor de inte har förstått. Intervjuerna spelas in med hjälp av 

mikrofon och transkriberas efteråt för att få med allt som sagts. Studiens reliabilitet 

säkerställs genom att tydligt beskriva var man hittat sin teori, vilka respondenter man har 

intervjuat och vilka frågor man har ställt. Intervjuguiden har även följts och ledande frågor 

har i största möjliga mån undvikits. 

4.8 Litteratursökning 
För att studen skall uppnå ett så bra resultat som möjligt skall en omfattande 

litteratursökning genomföras för att ge en insikt i redan existerande teorier och tidigare 

undersökningar (Andersen, 1998).  

För teorier angående e-marknadsplatser har denna studie har använt sig mestadels av 

Google Scholar som är en sökmotoraggregator för akademiska journaler och vetenskapliga 

artiklar. Luleå tekniska universitets egna sökmotor, Primo, har även använts för sökningen. 

De sökord som används i stora drag presenteras nedan. För den vetenskapliga metoden har 

mestadels biblioteket används och de böcker som finns att tillgå. 

Tabell 9: Studiens söktermer 

Urval av söktermer 

Success factors 

e-marketplace 

Success factors 

ecommerce 

Value creation 

e-marketplace 

Adoption B2B 

marketplace 

Adoption  

ecommerce 

B2B 

marketplace 

value 

Value buyer-

side e-

marketplace 

Marketplace 

adoption 

Value 

ecommerce 

Buyer adoption 

marketplace 

 

4.8 Sammanfattning av metodval 
De metodval som valts för denna studie har sammanfattats visuellt i figur 6. De valda 

metoderna är inringade.  



 

 

 

 

 

Figur 6: Sammanfattning av studiens metodval (författarens egna) 
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5. Empiri 
I detta kapitel kommer den data som samlats genom int ervjuer med 

respondenterna att presenteras.  Datapresentationen är uppdelade enligt företag 

samt i de två forskningsfrågorna och följer referensramen och intervjuguiden 

som hittas i bilaga 1.  

5.1 Boliden AB 
Boliden AB är ett företag som sysslar med prospektering,  gruvor, smältverk och 

metallåtervinning. De har cirka 4800 anställda och omsätter omkring 40 miljarder SEK 

(www.boliden.com). 

Respondenten från Boliden jobbar som chef för avdelningen ansvarig för automation och 

processtyrning med över 20 års erfarenhet från företaget. I yrkesrollen är denne driftsstöd 

till produktionen samt ansvarig för forskning och utveckling inom processtyrning och 

automation.. 

Forskningsfråga 1: Hur kan framgångsfaktorer för en köpares anammande av en e-

marknadsplats karaktäriseras? 

För Boliden finns det ingen uttalad önskan om vem som ska äga marknadsplatsen. Dock så 

menar respondenten att det måste finnas en långsiktig plan hos ägarna som då skulle 

möjliggöra att ett förtroende skapas för att Boliden ska använda tjänsterna på e-

marknadsplatsen.  

När det gäller samarbete med nya och okända leverantörer finns det en viktig faktor för 

Boliden vilket handlar om produktens betydelse för produktionen. Om ett projekt anses vara 

kritiskt för Boliden samarbetar man helst med stora leverantörer eller leverantörer som 

tidigare varit kända för Boliden. Detsamma gäller även för leveranser av stora volymer. Om 

okända leverantörer vill få en fot in måste de alltså handla om processer och produkter som 

anses vara mindre kritiska för driftprocessen eller projekt som är under utveckling. 

Fortsättningsvis menar respondenten att nya leverantörer förväntas bidra med ny 

kompetens och erfarenhet till redan befintliga.  Nya leverantörer används för att 

konkurrensutsätta gamla leverantörer och få dem att ständigt utveckla sina kompetenser. 

Den kritiska massan är inte viktig enligt respondenten. Det viktiga är inte urvalet på 

leverantörer menar han, utan att de leverantörer som deltar klarar av att leverera det som 

Boliden anser viktigt. Bland annat pekar respondenten på behovet av en bra support för att 

klara av driftproblem. Dock så vill han påpeka att om inte nog med leverantörer deltar i en e-

marknadsplats skulle det nog påverka legitimiteten negativt. Från Bolidens perspektiv skulle 

de nog delta ändå om deras stora och redan kända leverantörer deltog i e-marknadsplatsen. 



 

 

 

 

I nuläget använder avdelningen för systemteknik ingen e-marknadsplats för IT-system och 

det finns ingen integration mellan värdekedjan och inköpssystemen.  

För Boliden är det viktigt att kunna integrera plattformen i sina system särskilt då det är 

tänkt att e-marknadsplatsen är tänkt att leverera tjänster inom produktionssystem och då 

helst till en av Bolidens redan existerande IT-system.  En av orsaken till varför det är viktigt är 

enligt respondenten att integrationen inom system blir bara större och större för varje år. 

Just nu finns det ett brett samarbete mellan IT, produktion och inköp i Bolidens värdekedja 

och det är en trend som ser ut att hålla i sig.  

Respondenten tror inte att ny teknologi är ett problem ur ett kompetensperspektiv dock så 

inser han att det är nödvändigt med utbildning för att kunna använda en ny plattform. Han 

ser heller inget problem med att integrera en ny plattform. De nya systemen ska kunna 

kommunicera med lite arbete.  Ibland kan gamla system ses som ett hinder, men 

respondenten menar att denna e-marknadsplats faktiskt skulle kunna skapa värde till redan 

existerande system och plattformar. Han menar att gamla system oftast har en outnyttjad 

potential och genom att e-marknadsplatsen levererar tjänster och lösningar som kan 

integreras utnyttjas denna potential. Så även om e-marknadsplatsen bidrar med en ny 

plattform ska det finnas en kompabitilitet med gamla system. Respondenten vill dock 

understryka att Bolidens önskan är att e-marknadsplatsen ska bidra till att utveckla deras 

nuvarande system vilket tillhandahålls av ABB. De vill inte att e-marknadsplatsen ska bidra 

till att ersätta gamla leverantörer av IT-system utan snarare komplettera. 

Från ledningens håll finns det idag inget uttalat stöd för detta projekt. En av orsaken kan 

vara att e-marknadsplatsen fortfarande har en väg att gå för att realiseras. Respondenten 

tänker sig att i framtiden kommer att förändras om ledningen får ett konkret värdeskapande 

erbjudande och om e-marknadsplatsen visar sig tillföra värde kommer ledningens inställning 

att förändras. Detta är dock inte prioriterat i nuläget och det finns inga finansiellt stöd att 

hämta heller. Denna typ av satsning och projekt buntas ihop med alla andra externa 

satsningen och konkurrerar därför med andra medel inom Boliden. 

Motivet för att delta i e-marknadsplatsen är har för Boliden ett delat syfte även om det finns 

ett mål. Respondenten hoppas att de ska finnas möjlighet att prova på funktioner och 

tjänster innan man köper dem. Som exempel tar han upp ABB’s system och att leverantörer 

kan utveckla mjukvara till det systemet som man sedan kan testa. Själva slutmålet är dock 

att stärka sin konkurrenskraft genom att delta i e-marknadsplatsen. 

En av riskerna med e-marknadsplatsen menar respondenten är den nya plattformen som e-

marknadsplatsen är tänkt att vara baserad på. Bolidens intresse är inte att införa nya 

plattformar i sina system utan de vill enbart förbättra befintliga systemen och ge utvecklare 

och leverantörer en marknadsplats för att synas.  



 

 

 

 

Forskningsfråga 2: Hur kan mervärdet av en köpares deltagande i en e-marknadsplats 

karaktäriseras? 

När värdeskapandet kommer på tal tror respondenten definitivt att det kommer innebära 

vinster för effektiviteten i värdekedjan om e-marknadsplatsen har rätt inriktning. Det skulle 

dock inte bli lättare att implementera lösningar; dock så tror han att det för Boliden kommer 

innebära att man lättare kan köpa rätt lösningar och därmed sparar pengar genom att köpa 

saker man vet att man behöver.  

Det skulle dock rent allmänt inte bidra till mindre transaktionskostnader för Boliden 

eftersom de är väldigt rigida vid nya leverantörer och att de ändå skulle föredra att 

samarbeta med stora leverantörer de redan har kontakt med. E-marknadsplatsen skulle 

enbart vara en smidigare kanal att göra affärer.  Däremot tror han att det lättare att hitta 

nya leverantörer som de aldrig haft att göra med tidigare och han tror också att det 

möjliggör för leverantörer att lättare kunna anpassa sina produkter efter Bolidens behov.  

Samarbete med leverantörer är för Boliden en viktig faktor. För att kunna möte driftens 

behov måste de ständigt utveckla och anpassa produktionssystemen tillsammans med 

leverantörerna. Respondenten menar att en e-marknadsplats skulle kanske inte underlätta 

att samarbeta med nuvarande leverantörer men det skulle nog underlätta att hitta 

alternativa leverantörer. Dessa alternativa leverantörer hoppas respondenten ska kunna 

vara specialiserade på produkter som har en lösning på just det behov som Boliden har 

istället för att ständigt försöka anpassa nuvarande lösningar och tjänster.   

 Slutligen så är inte pressade priser ett incitament för Boliden att delta i en e-marknadsplats. 

Allt handlar egentligen om att det finns leverantörer som kan leverera de lösningar till de 

behov som Boliden har. Dessa produkter ska då i längden stärka Boliden. Dock så påpekar 

respondenten att priset såklart är en viktig parameter i en eventuell affär; men det är 

absolut inte en morot till att delta i en e-marknadsplats. 

5.2  SCA 
Svenska Cellulosa AB är en svensk tillverkare av hygienprodukter, papper, pappersmassa och 

förpackningar. Varumärken inkluderade i deras produktion är till exempel Edet och Libresse.  

SCA har ungefär 37000 anställda och omsätter drygt 100 miljarder kronor (www.sca.se).  

Denna fallstudie genomfördes på SCA Obbola vilket är ett pappersbruk utanför Umeå. 

Respondenten från var ansvarig för IT-verksamheten på plats i Obbola. Med det inkluderas 

bland annat att denne är ansvarig för systemen som driver produktionen och automationen 

av fabriken. Respondenten hade över 30 års erfarenhet på företaget. 

Forskningsfråga 1: Hur kan framgångsfaktorer för en köpares anammande av en e-

marknadsplats karaktäriseras? 



 

 

 

 

Hos SCA har man en klar åsikt gällande ägarskapet av marknadsplatsen. Ägaren av e-

marknadsplatsen är viktig för att det ska bli ett driv bakom den. För att e-marknadsplatsen 

ska kunna fungera krävs det att den är neutral för att alla leverantörer ska känna sig trygga 

med att använda den. Respondenten menar att det skulle lätt kunna bli en misstankar 

bakom en e-marknadsplats om en stor aktör ägde plattformen och att det därför skulle 

kunna repellera viktiga spelare som är konkurrenter till ägaren. Det är alltså viktigt att e-

marknadsplatsen inte har någon bias åt varken leverantörer eller köpare för att det ska 

fungera. 

När det gäller samarbetet med nya leverantörer drivs samarbetet av de behov som SCA har. 

En policy hos SCA i Obbola är att använder lokala företag för möjligheten att stå nära till sina 

leverantörer. Å andra sidan är förtroendet för nya leverantörer något som växer fram under 

upphandlingsfasen om SCA ser att leverantörer kan leverera. Referenser är jätteviktigt för 

att man ska få upp ögonen för en leverantör. Respondenten menar att långsiktiga relationer 

byggs på erfarenhet, om det visar sig att en leverantör inte har fungerat bra får de inte 

förlängt förtroende. Så länge det finns någon leverantör som kan erbjuda en lösningar så är 

de är väldigt öppna för nya samarbeten och är särskilt uppmuntrade mot regionella 

leverantörer. 

När kritiska massan i en e-marknadsplats kommer på tal så tycker respondenten det handlar 

om att hitta nya leverantörer. Just nu hittar man nya leverantörer genom hörsägen och 

samarbeten med andra fabriker. Framgångsrika leverantörer på andra pappersbruk får 

definitivt genomslag på andra pappersbruk menar respondenten. Det viktiga är alltså inte 

antalet leverantörer på en e-marknadsplats utan bara att den ger möjligheten att hitta nya 

leverantörer och respondenten ser inget hinder att delta på en e-marknadsplats som ej ännu 

uppnått en kritisk massa. Han menar att det kommer nog ta en viss inkörningsperiod innan 

allt rullar igång och att det därför krävs tålamod från alla parter involverade i e-

marknadsplatsen. Dock så är det viktigt att det i början finns trovärdiga leverantörer för att 

höja statusen på e-marknadsplatsen. Det måste finnas leverantörer som SCA är intresserade 

av annars så tycker respondenten att det kommer bli svårt att vara motiverad att delta i e-

marknadsplatsen. 

I dagsläget är dock användningen av e-marknadsplatser inom organisationen väldigt 

begränsat. Respondenten har egentligen inga exempel på en e-marknadsplats de använder i 

nuläget och han menar att det finns inga bra inom hans ämndesområde som SCA vill delta 

på. Det är fortfarande mycket pappersarbete inom produktionsstyrning och automation. 

Internet används inte heller i någon stor omfattning för inköp av produkter utan används 

mest som ett hjälpmedel för utvärdering. Det finns alltså ingen integrering mellan någon 

sorts inköpsfunktion med deras värdekedja utan de är beroende av den centrala 

inköpsfunktionen. Dock så har dem en överblick över vad det är de köper. 



 

 

 

 

Möjligheten att integrera plattformen för e-marknadsplatsen med dess nuvarande system 

anser respondenten inte är möjligt i nuläget och heller ingenting som kommer att ske i en 

nära framtid. Den absolut största hindret mot att detta ska ske är helt enkelt säkerheten. 

Genom att integrera SCA’s system mot en plattform som är online öppnar upp nya risker och 

hotbilder. Att leverera data utåt från SCA’s sida är något som är helt ok men att ge tillgång 

till deras IT-system för leverantörer är något som inte kan ske just nu. Respondenten menar 

att det kommer kanske i framtiden bli en integration så länge man löser säkerhetsbiten, men 

att han personligen inte hoppas att det sker så länge han är ansvarig för IT. Han ser helst att 

det finns en testmiljö för alla deltagare på e-marknadsplatsen för att testa leverantörernas 

lösning. Slutsatsen enligt respondenten är att fullständig integration mellan e-

marknadsplatser och deras system är intressant men att det inte kan ske i nuläget. 

Den tekniska kompetensen inom organisationen är absolut inget problem enligt 

respondenten. De inlärningskostnader som skulle uppkomma i samband med införandet av 

en e-marknadsplats är obetydliga. Även kompatibiliteten mellan gamla system och nya 

system är heller inget problem. Deras inställning till nya teknologier är ses dock med 

försiktighet. De tar små steg och ser att det fungerar. Det viktigaste är att driften är stabil. 

Respondenten tycker personligen att ny teknologi alltid är roligt men att det av 

underhållningsskäl och driftskäl så är man oerhört petig med att implementera nya system 

och nya lösningar. Så länge man inte kan motivera en ny teknologi som något värdeskapande 

är det därför svårt att få stöd att implementera det. Respondenten stryker under åter igen 

att en stabil drift är det som är det absolut viktigaste. 

Från ledningens håll finns det dock absolut stöd. Faktum är att VD:n själv tog initiativet med 

att uppmuntra möjligheten med en e-marknadsplats. Det finns även ett finansiellt stöd i 

form av kostnadsunderlag för arbetet med denna typ av satsning i form av utredningar och 

arbetstid. Tyvärr är själva arbetet med e-marknadsplatsen inte särskilt prioriterat just nu på 

grund av andra åtaganden men respondenten menar att det finns ett tydligt mål inom SCA 

för deltagande på denna typ av e-marknadsplats. 

SCA’s motiv för att delta i e-marknadsplatsen är starkt knuten till deras filosofi om nya 

leverantörer. De provar gärna att delta i början för att se hur det går och som tidigare 

påpekats så gäller det att ha tålamod för att den ska komma igång. Även effektivitetsvinster 

inom organisationen var viktigt. De ser inte utökad konkurrenskraft inom industrin som 

något som är viktigt för dem då respondenten menar att det inom pappersbruksbranschen 

inte är ett stort konkurrenstryck utan de samarbetar väldigt mycket med varandra. 

Respondenten ser inte i nuläget någon teknisk eller finansiell risk med e-marknadsplatsen. 

Han menar att det inte behöver göras några investeringar av infrastruktur för att 

implementera en e-marknadsplats och det är heller inte kostsamt att bidra med den tekniska 

kompetensen på lång sikt. Dock så påpekar han att den åsikten kan bero på otillräcklig 



 

 

 

 

kunskap om hur den här e-marknadsplatsen egentligen ska se ut och vilka funktioner som 

kommer att finnas på den. Men i nuläget ser han absolut inga övervägande risker med 

projektet. 

Forskningsfråga 2: Hur kan mervärdet av en köpares deltagande i en e-marknadsplats 

karaktäriseras? 

Respondenten tror absolut att en e-marknadsplats kommer bidra med en ökad effektivtet 

inom deras organisation och värdekedja. Det kommer bli lättare att implementera nya 

system för ”vardagsbekymmer” som Respondenten uttrycker det. Däremot kommer det bli 

mycket arbete i början och att starten för e-marknadsplatsen kommer bli trög. 

När det gäller transaktionskostnader är respondenten lite skeptisk till om det kommer bli 

värt kostnaden att hitta nya leverantörer. Han ser att det är viktigaste är att kunna 

kategorisera tjänster och leverantörer. Genom att man skulle kunna söka bland leverantörer 

utifrån SCA’s behov skulle det definitivt underlätta för att hitta nya leverantörer och minska 

transaktioskostnader. Han menar att SCA vet oftast vad de vill ha när de letar nya lösningar 

och därför vore en e-marknadsplats för leverantörer ett bra alternativ till andra sätt att hitta 

nya leverantörer.  

Vid samarbetet med nya leverantörer är SCA mån om att det är dem som ska anpassa sig till 

SCA’s krav. De är en köpares marknad och SCA är helt enkelt kravställare. Respondenten 

menar att de letar inte nya leverantörer för att det är kul utan för att de har identifierat ett 

behov eller en idé de får. Det är alltså leverantörerna själva som måste hitta ett sätt att 

anpassa deras lösningar efter SCA. En e-marknadsplats tror inte Respondenten skulle inte 

bidra med närmare  samarbeten med leverantörer, eller bättre anpassning av produkter och 

tjänster helt enkelt för att det är ett grundläggande krav från SCA att leverantörer måste 

anpassa sig efter dem. Däremot hoppas Respondenten att en e-marknadsplats underlättar 

arbetetsgången med nya leverantörer när det gäller att samarbeta. Men de ser definitivt e-

marknadsplatsen som ett bra fordon för identifierandet av nya, och seriösa, leverantörer. 

Respondenten menar att priser inte är något man kan bortse från i det initiala skedet. Dock 

så är  den tekniska lösningen det absolut viktigaste och att SCA erhåller en bra lösning. 

Huruvida en e-marknadsplats skulle bidra med bättre priser tycker respondenten är 

irrelevant då dem inte skulle säga nej till en bra lösning som tillfredställer det behov som 

dem har. 

  



 

 

 

 

6. Analys 
Under detta kapitel kommer empirin som presenteras att analyseras gentemot 

teori och referensramen. Först kommer en enskild analys av företagen att göras 

och sedan kommer en jämförelse för att se huruvida det finns några signifikanta 

skillnader. 

6.1  Boliden AB 

Forskningsfråga 1 

Ägare 

För Boliden är det inte viktigt vilken ägarform som e-marknadsplatsen tillämpar så länge det 

finns en långsiktig plan för den. Detta kan bero på stor del av deras inställning till deras 

eventuella leverantörernas deltagande. De menar att de helst ser att e-marknadsplatsen 

bidrar till att stärka deras nuvarande IT-system som levereras av ABB, och att de ser att de 

helst finns redan etablerade aktörer som deltar i e-marknadsplatsen. Deras syfte är därför 

inte att hitta nya och okända leverantörer utan Boliden lutar snarare till att se på e-

marknadsplatsen som en partisk form där köparen (det vill säga Boliden) har den största 

makten. Denna syn på e-marknadsplatser är i linje med Wang & Archer (2007) som menar 

att det är oftast stora aktörer som utnyttjar sin makt genom att välja och vraka bland 

leverantörer. Detta medför enligt Bruun et al. (2002) att små leverantörer kan slås ut av 

konkurrensen. 

Förtroende 

Förtroende för nya leverantörer är tyvärr lågt hos Boliden när det gäller projekt och 

produkter till produktionsdriften. Leverantörer som i det initiala skedet är okända för 

Boliden förpassas till projekt som anses mindre kritiska. Då syftet med den tilltänkta e-

marknadsplatsen är att matcha leverantörer som har svårt att ta sig förbi höga trösklarna 

inom branschen är detta negativt. Davila et al. (2003) menar dock att att det kan vara svårt 

att säkerställa att leverantörer håller en hög klass utan industristandarder. Det enda 

problemet är att om man inför industristandarder så höjs trösklarna för små leverantörer 

igen. 

Kritisk massa 

Det finns tvivel om e-marknadsplatsens legitimitet om det inte finns ett tillräckligt stort urval 

av leverantörer från Bolidens håll. Samtidigt så menar dem att de ändå skulle delta om deras 

huvudleverantörer hade någon sorts närvaro i e-marknadsplatsen. 

IT-beredskap 

E-marknadsplatser används inte i stor utsträckning inom produktionsdriften inom Boliden. 

Subba Rao (2007) menar att det krävs en hög IT-beredskap för att organisationer ska kunna 



 

 

 

 

hantera webbaserade inköp påett optimalt sätt och att det är en inlärningskostnad. 

Resultatet är en minskad risk med e-marknadsplatser (ibid). Boliden har dock insett detta 

och vet att nya teknologier och plattformar kräver en inlärningsperiod vilket nämns under 

framgångsfaktorn för teknologi. 

Integration 

Integration mellan e-marknadsplatsen och IT-systemet är viktigt för Boliden och de hoppas 

kunna realisera den visionen. De har i nuläget en bra integration inom värdekedjan vilket de 

ser som en stor tillgång vilket är i enligthet med Bruun et al. (2002). 

Teknologi 

Teknologi ses inte som ett hinder för Boliden, varken ny eller gammal. De hoppas kunna 

utnyttja sina gamla system till sin förra potential med hjälp av e-marknadsplatsen. Boliden är 

väldigt nyfikna på nya lösningar så länge de kan tillämpas på sina nuvarande system. Det är 

nog väldigt kostsamt att byta system och de ser nog e-marknadsplatsen som en möjlighet att 

hitta leverantörer som kan hjälpa dem utveckla lösningar till sitt nuvarande system. 

Stöd från ledningen 

Boliden saknar dock stöd från ledningen men kanske viktigast av allt så saknas det även ett 

rent finansiellt stöd. Då ledningens stöd är en viktig pusselbit när man deltar i e-

marknadsplatser kan detta vara negativt. Inom Boliden så vill man först se om e-

marknadsplatsen tillför något värde. Uteblivet stöd från ledningen kan bidra till negativa 

konsekvenser.  (Büyüközkan, 2004) Konsekvenserna av detta kan bidra till att man inte har 

något tålamod med denna satsning utan går ur tidigt i projektets stadie. Särskilt då Boliden 

har ett stort fokus på sina huvudleverantörer kan de kanske anse att detta projekt smakar 

mer än vad de kostar och det viktigaste för dem är ändå att behålla relationer med 

nuvarande leverantörer och inte nödvändigtvis hitta nya. Dock verkar inte ett uteblivet stöd 

från ledningen påverka deltagandet i e-marknadsplatsen vilket talar emot referensramen. 

Motiv 

Det huvudsakliga motivet för Boliden att delta i e-marknadsplatsen är att stärka sin 

konkurrenskraft. Detta går helt i linje med vad ett optimalt motiv borde vara för en köpare 

enligt Rask & Kragh (2004).  

Upplevda risker 

Det finns en risk med denna e-marknadsplats vilket uttrycker sig om det tekniska. De vill inte 

att plattformen som e-marknadsplatsen ska ligga på ska konkurrera ut eller försöka byta ut 

en del av deras nuvarande system. Boliden fokuserar väldigt mycket på att få e-

marknadsplatsen ska leverera tekniska lösningar som passar dem. Deras ”risk” är egentligen 

inte en risk utan snarare ett önskemål från deras sida och säkert någonting som påverkar 

deras attityd till ett deltagande i e-marknadsplatsen. 



 

 

 

 

Forskningsfråga 2 

Boliden tror att e-marknadsplatsen kommer att hjälpa dem med att köpa rätt lösningar och 

därmed bidra till att öka effektiviteten i värdekedjan. Dock så tror de inte att 

transaktionskostanderna kommer att minska eller att priserna kommer att nämnvärt sänkas. 

Det tycker inte heller att de två faktorerna är viktiga. Det viktigaste för dem var 

anpassningen av produkten eftersom de ständigt förbättrar och utvecklar sina lösningar vill 

de ha en bra dialog med leverantörer.   

6.2  SCA 

Forskningsfråga 1 

Ägare 

Ägandet av e-marknadsplatsen var viktig för SCA vilket överrenstämmer med teorin om att 

en neutralt ägarskap är optimal för att starta en e-marknadsplats. Utifrån deras perspektiv 

handlar den neutrala ägarskapet om att inte stänga ute eventuella leverantörer vilket även 

enligt Brunn et al. (2000) är ett viktigt argument för en neutral e-marknadsplatsen. Det är 

viktigt att eventuella leverantörer ska känna att de konkurrerar på samma villkor och inte att 

någon har övertaget. 

Förtroende 

Förtroende mellan olika parter är viktigt inom teorin. Det är extra viktigt inom e-handel 

eftersom det ibland inte sker någon fysisk kontakt i det inituala stadiet av upphandling. På 

SCA var man väldigt öppen för nya leverantörer och man kör på en filosofi där man kan 

”prova på” nya lösningar och leverantörer. Då en e-marknadsplats enligt Büyüközkan (2004) 

är tänkt för att underlätta matchningen mellan köpare och leverantörer är det därför positivt 

att SCA ställer sig som väldigt öppna för samarbete vilket är en framgångsfaktor för detta 

företaget.  

Kritisk massa 

När det gäller en e-marknadsplats’ kritiska massa menar teorin att köpare får mest ut av en 

e-marknadsplats när det finns många leverantörer att välja mellan (Bruun et al., 2002). SCA 

menar att det i det initiala stadiet inte är viktigt för dem utan att de kan ha tålamod med 

utvecklingen av e-marknadsplatsen. SCA’s attityd gentemot den kritiska massan är alltså att 

det inte behövs för att de ska vara intresserade. Detta kan positivt bidra med att öka e-

marknadsplatsens attraktion om andra köpare ser att det finns aktörer som är villiga att  

delta trots en eventuell avasknad av leverantörer i det initiala stadiet.  Teorin om den kritiska 

massan ligger alltså inte i linje med SCA’s attityd. 

IT-beredskap 

Inom SCA’s organisation så är dock IT-beredskapen väldigt låg. De använder inte i nuläget 

någon form av e-marknadsplats värd att nämna och på respondentens avdelning används 



 

 

 

 

inte internet överhuvudtaget för att göra inköp. Subba Rao (2007) menar att en låg it-

beredskap leder till en negativ attityd gentemot e-marknadsplatser. Trots den låga IT-

berdskapen är SCA positiv till just denna satsning vilket även det talar emot teorin. 

Integration 

En eventuell integration av e-marknadsplatsen är i nuläget inte möjlig tror man på SCA. 

Detta beror på risker inom säkerhet och drift. Meningen med e-marknadsplatsen var att 

lösningar skulle kunna distribueras genom en gemensam plattform och teorin säger att 

möjligheten till integration är en framgångsfaktor för att e-marknadsplatsen ska frodas. 

(Bruun et al. (2002). Även om respondenten trodde att framtiden ser annorlunda ut, kan 

motvilligheten till integration negativt påverka framgången för e-marknadsplatsen. SCA 

tycker dock inte att en integration är viktig för att e-marknadsplatsen ska fungera. 

Teknologi 

SCA säger att de tar små, små steg med ny teknologi. Det hör ihop med att de är väldigt 

måna om att inte störa sin drift i onödan. IT-systemen är så komplexa så en liten miss skulle 

bli ödesdigert. De är dock öppna för ny teknologi, men det är kanske inte den som kör igång 

den först utan väntar och ser hur det går. 

Stöd från ledningen 

Att stöd från ledningen är otroligt viktigt för att en organisation ska implementera en e-

marknadsplats är enligt Büyüközkan, 2004 väl underbyggd faktor. SCA har stöd från absoluta 

toppen vilket är väldigt positivt. Vilket i enlighet med teorin är stark bidragande faktor till att 

en e-marknadsplats blir framgångsrik. 

Motiv 

Angående motivation till att delta i en e-marknadsplats menar teorin att köpare får ut mest 

av sitt deltagande om de deltar för att utöka sin inre effektivtetet. (Rask & Kragh, 2004) 

SCA’s fall så fanns det är det nästan så. Deras motivation  handlade om att prova på och 

huruvida de själva tjänar på det rent effektivitetsmässigt. 

Upplevda risker 

För att en e-marknadsplats ska upplevas som värdeskapande måste det inte finnas några 

överväldigande risker med implementeringen. (Subba Rao, 2007). På SCA såg man inte 

någon risk i nuläget med denna e-marknadsplats. Det kan dock bero på okunskap eller 

oförmåga från SCA’s sida att uppskatta det arbete som krävs eller det engagemang som 

krävs för att det ska bli en framgång. 

Forskningsfråga 2 

SCA tror att deras värdekedja påverkas positivt av en e-marknadsplats. Dock när det gäller 

transaktionskostnader så tror SCA att det kanske inte blir ett realiserat värde om det inte 

finns specifika funktioner. Katalogisering var en viktig faktor för att det skulle bli mindre 



 

 

 

 

transaktionskostnader. De ser även inte att samarbetet påverkas i någon grad då de redan 

ställer höga krav på sina leverantörer. Slutligen så anser de inte att priser är en attraktiv del 

av en e-marknadsplats då de hellre ser produkten eller tjänstens kvalité som det viktiga.  Det 

enda som stämmer överens med teorin är alltså bilden av effektivitetsvinster i värdekedjan. 

De övriga faktorerna var inte alls viktiga för SCA som en del av en e-marknadsplats 

värderbjudande. 

6.3  Jämförelseanalys 
Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa två företag och som egentligen ligger till grund för 

deras syn på framgångsfaktorer är deras åsikt om e-marknadsplatsens nytta. Boliden anser 

till exempel att e-marknadsplatsen ska fungera som en kanal där dem kan stärka sina redan 

nuvarande produkter i form av system som levereras av ABB. SCA å andra sidan hoppas att 

e-marknadsplatsen ska bidra med att nya och okända leverantörer förhoppningsvis kan slå 

sig in och konkurrera med större aktörer. Detta synsätt skiljer sig avsevärt från varandra och 

det är därför intressant hur det har påverkat företagens syn på vilka framgångsfaktorer som 

anses vara kritiska för framgången av e-marknadsplatsen. 

6.3.1 Forskningsfråga 1  

I tabell 10 kan respondenternas svar angående framgångsfaktorer för en e-marknadsplats 

läsas  i en sammanfattad form. 

Tabell 10: Jämförelse mellan företagens svar (författarens egna) 

 Boliden SCA 

Ägare Ej relevant Neutral 

Förtroende Skepsis mot nya 

leverantörer 

Öppna för nya 

leverantörer 

Kritisk massa Inte viktigt om 

huvudleverantörer 

deltar 

Inte nödvändigt för 

deltagande 

IT-beredskap Använder i nuläget inga 

e-marknadsplatser 

Använder i nuläget 

inga e-

marknadsplatser 

Integration Ser hoppfullt på den 

möjligheten 

Anses inte möjlig i 

nuläget 

Teknologi Inget hinder Inget hinder 

Ledningsstöd Nej Ja 

Motiv Konkurrensfördelar Prova på 

Upplevd risk Teknisk Ingen 

 



 

 

 

 

Ägare 

En av de stora skillnaderna mellan de två fallen är åsikten om vilket ägarskap som e-

marknadsplatsen ska tillämpa. SCA menar att en neutral är det enda alternativet som 

fungerar om man ska ge nya leverantörer en chans vilket enligt Bruun et al. (2002) gäller för 

att inte partiska ägare ska trycka ut andra leverantörer. Boliden å andra sidan har inte en 

uttalad åsikt om ägarskapet förutom att det ska vara en långsiktig ägare. Dock så påpekar 

dem att de helst ser att deras huvudleverantörer deltar i e-marknadsplatsen och att nya 

leverantörer inte är en kritisk faktor.  

Det är uppenbart att Boliden redan har starka band med vissa utvalda leverantörer som 

uttryckligen tar sig form i ett nära samarbete och förtroende. Dessa strukturer mellan 

köpare och säljare som alltså existerar innan e-marknadsplatsen har alltså en överväldigande 

chans att fortsätta om samma aktörer deltar i e-marknadsplatsen. Resultatet är att den 

relationen återigen blir prioriterad och därför trycker ut nya leverantörer och åter igen 

bygger inträdesbarriärer för leverantörer som söker att försöka slå sig in. Om en av dessa 

huvudleverantörer till Boliden skulle stå som ägare till e-marknadsplatsen så skulle det 

påverka andra leverantörers förmåga att komma in på e-marknadsplatsen 

Förtroende 

Återigen kan man se att Boliden är väldigt fokuserade på redan etablerade relationer med 

sina leverantörer. De menar att för dem okända leverantörer endast får bidra till projekt som 

inte anses som kritiska till driften. Det finns en överväldigande risk att stora företag har en 

större köpkraft än små företag och därför kan styra och ställa mer. White et al. (2007) menar 

dock att man måste se till att alla deltagre i e-marknadsplatsen får chans till samma 

möjligheter vilket leder till att e-marknadsplatsen kan frodas. En del i att skapa detta 

förtroende ges genom att ägarstrukturen är mer neutral än partisk och därmed bidrar till en 

trygghet för små leverantörer (ibid) SCA vill dock se fler okända leverantörer komma in i e-

marknadsplatsen. 

Kritisk massa 

Båda företagen ser inte avsaknaden av en kritisk massa som en faktor som hindrar dem från 

att delta i en e-marknadsplats. De skiljer sig orsaken till den inställningen. SCA menar att 

man i det initiala skedet av e-marknadsplatsen måste ha tålamod och låta den växa innan 

man utvärderar den. Det är såklart viktigt för SCA att man har tålamod då man har som syfte 

med sitt deltagande i e-marknadsplatsen att hitta nya leverantörer.  Boliden å andra sidan 

menar att de kan delta i en e-marknadsplats som saknar ett stort urval av leverantörer så 

länge deras huvudleverantörer deltar.  

IT-beredskap 

Ingen av företagen som deltog i studien använder e-marknadsplatser i större utsträckning. 

Det är dock viktigt att på denna punkt stryka under att respondenterna från företagen i allra 



 

 

 

 

största mån tänker på sin avdelning först och främst och därför inte har en stor inblick i 

andra avdelningars eller affärsområdens användning av e-marknadsplatser. Till exempel 

nämnde SCA att inköpsavdelningen använder ett system för till exempel kontorsmaterial.  

Båda respondenterna tror dock att IT är viktigt för inköp men att just deras avdelningen inte 

använder det. Detta kan bero på att produktionsdrift och automation är en väldigt 

avancerade område med komplexa lösningar och produkter som kanske inte lämpar sig för 

e-marknadsplatser. Om denna e-marknadsplats kommer att införas kommer det dock 

säkerligen innebära att inköp ochproduktionen för vissa svårigheter att hantera till exempel 

ansvar och projektägande inom värdekedjan då dem inte har erfarenhet av det. Subba Rao 

(2007) menar att organisationer som inte har en infrastruktur för e-handel inom 

organisationen kommer att få problem om de väljer att delta i en e-marknadsplats. Då båda 

respondenterna aldrig tidigare arbetat med en e-marknadsplats saknar de erfarenhet och 

denna brist på erfarenhet leder till en övertro på sin egen organisations kapacitet att hantera 

ett nytt system. 

Integration 

För SCA är säkerhet otroligt viktigt tillsammans med att driften ska hållas stabil. Därför vill de 

inte integrera en e-marknadsplats med sina IT-system utan vill hålla det lite på avstånd. 

Bruun et al. (2002) menar dock att en e-marknadsplats har störst chans att lyckas om den 

kan integreras med organisationen. Problem med Bruun et al. (2002) slutsatser är väl att de 

inte tagit så pass komplexa system i åtanke och den ekonomiska risken om dessa system 

slutade att fungera. Teorin överensstämmer inte i detta fall och det är nog bra. SCA är dock 

positivt inställda till att integrera sina system med e-marknadsplatsen. Deras vision är kunna 

smidigt implementera nya funktioner och tjänster. Jag antar dock att Boliden också 

prioriterar sin drift framför allt annat och att respondenten kanske svarat lite väl visionärt på 

frågan om integrering i intervjun. 

Teknologi 

Båda företagen ser inget hinder med teknologin. Boliden ser dock att det kommer ske en 

inlärningsperiod medans SCA är mer optimistiska. Teorin menar att det alltid är en 

inlärningsperiod vid anskaffandet av ny teknologi. SCA underskattar nog den tid som måste 

läggas ner, kanske på grund av okunskap eller att de inte är tillräckligt insatta i projektet. 

Ledningsstöd 

SCA är det enda företaget som har ett uttalat stöd från ledningen och även en budget 

tilldelad till projektet. Boliden å andra sidan har inget stöd från ledningen i nuläget då 

ledningen inte har ett konkret värdeerbjudande på vad e-marknadsplatsen kan bidra med. 

Skillnaderna i stödet förklaras av skillnaden i optimismen och entusiasmen i de båda 

företagen. Boliden går in i detta projekt med en viss skepsis och är någonting som drivs på 

en nivå bland de lägre cheferna. De lägre cheferna måste sedan sälja in idén om den visar sig 

vara bra för Boliden. SCA har redan bestämt sig för att detta kan vara en bra idé. 



 

 

 

 

Motiv 

Rask & Kragh (2004) upptäckte i sin studie att e-marknadsplatser används till stor del av 

köpare för att exploatera potentiella leverantörer och att den främsta orsaken till varför 

köpare väljer att delta i en e-marknadsplats är möjligheten för sänkta priser. SCA menar dock 

att de drivs främst i ett utforskande syfte på jakt efter nya leverantörer och Boliden drivs av 

att stärka sin konkurrenskraft. SCA är inte i en sån konkurrensutsatt bransch enligt dem 

själva; utan det finns stort samarbete mellan pappersmassafabrikerna vilket påverkar 

aggressiviteten i deras motiv. Boliden däremot verkar vara väldigt kostnadsdrivna och vill 

gärna att leverantörer stångas mot varandra för att få erbjuda sina produkter. 

Upplevda risken 

Det är en skillnad mellan den upplevda risken. Boliden vill inte att e-marknadsplatsen på 

något sätt ska ersätta deras nuvarande system medans SCA egentligen inte ser någon risk 

med det hela. Skillnaderna lägger väl i att SCA inte har tänkt integrera e-marknadsplatsen i 

sina system och därför inte direkt ser någon teknisk risk. Om det går åt pipan så ligger det 

ändå på helt andra servrar och system än SCA’s interna system. Svaren på denna frågan har 

nog åter igen påverkats av hur respondenterna ser på sin användning av e-marknadsplatsen 

och att det finns en diskrepans där. 

 

6.3.2 Forskningsfråga 2 

I tabell 11 finner man en sammanfattning över respondenternas svar och förväntningar inom 

ramen för forskningsfråga 2. 

Tabell 11: Respondenternas syn på mervärde 

 Boliden SCA 

Mindre 

transaktionskostnader 

Nej Nej 

Effektivisering av 

värdekedja 

Ja Ja 

Bättre priser Nej Nej 

Större möjlighet till 

anpassning av produkter 

Ja Nej 

 

När det gäller e-marknadsplatsens mervärde är företagen mer överens. Båda företag anser 

att en e-marknadsplats inte kommer bidra med mindre transaktionskostnader. En anledning 

till det kan vara för  att dessa stora företag så är det ändå en långdragen process att 

introducera nya leverantörer in i sin organisation då de har stora behov. Detta kallar 



 

 

 

 

(Subramaniam & Shaw, 2002) för en komplex process vilket gör att ett företag inte erhåller 

samma vinster i reducerandet av transaktionskostnader. Ett mindre företag hade nog kunna 

lyckas med det dock. 

Däremot ser båda en möjlighet att förbättra sin värdekedja genom att framförallt göra 

allting enklare. System ska bli lättare att underhålla, att installera om och man ska bli bättre 

på att köpa rätt produkter. 

En ganska väl underbyggd värdeskapare är att e-marknadsplatser bidrar till bättre priser. 

Båda företagen håller dock inte med. Det beror nog på företagens storlek samt ordervolym. 

Komplexa system har egentligen ingen volym och företagen föredrar nog relationsbaserade 

inköp än transaktionsbaserade. Det är lättare att till exempel få support till den inköpta 

produkten.  

Boliden ser dock detta som en bra möjlighet att kunna anpassa sina produkter på ett bättre 

sätt. De har en ständig dialog med de leverantörer som har någon komponent i sina system 

för att ständigt förbättra och de tror att en e-marknadsplats kan göra det lättare för dem att 

uppgradera och liknande. SCA är tvärtemot och menar att de redan innan ingår i 

förhandlingen med eventuella leverantörer talar om vilka behov dem har och så får 

leverantörerna anpassa sig efter dem. 

De värdeskapande aktiviteter som enligt (Subramaniam & Shaw, 2002) och (Büyüközkan, 

2004) pekar på i sina studier övertygar inte dessa företag med undantag för 

värdekedjeeffektiviseringen. Detta kan bero på att företagen är såpass stora så det finns 

egentligen inget mervärde att hämta utan det största mervärdet är kvalitén på produkten 

som leverantörerna tillhandahåller. 

 

 

 

  



 

 

 

 

7. Slutsats 
Här presenteras slutsatsen av studien och svaren på de forskningsfrågor som 

ställdes i inledningen. Slutligen följer rekommendationer för framtida studier 

inom ämnesområdet. 

Syftet med denna studie var att ta få en djupare förståelse för hur företagen ser på 

anammandet av en e-marknadsplats. Det syftet har visat sig vara inte helt enkelt att besvara. 

De två företagen visade upp stora skillnader i hur man ser på sitt deltagande i en eventuell e-

marknadsplats. Det berodde på stor del på vilket mål som företagen hade med sitt 

deltagande på e-marknadsplatsen. SCA ville till exempel hitta nya leverantörer för att 

utveckla sin organisation vilket genomsyrade deras syn på framgångsfaktorer för en e-

marknadsplats.  

Referensramen visade sig inte kunna förklara något samband mellan framgångsfaktorer och 

deltagande i en e-marknadsplats eller att utsikten för ett ökat mervärde skulle influera  

deltagandet i en e-marknadsplats. Däremot har studien definitivt lett till att bevisa att 

företagets egna attityder och värderingar påverkar synen på framgångsfaktorer. 

 

 Forskningsfråga 1: Hur kan framgångsfaktorer för en köpares anammande av en e-

marknadsplats karaktäriseras? 

 

Studien har identifierat ett antal framgångsfaktorer som influerar köparen för att anamma 

en e-marknadsplats. Dessa jämfördes sedan med verkligheten. De framgångsfaktorer och 

aktiviteter som genom denna studie kan bekräftas inom fallstudierna  hittas i tabell 12. 

Tabell 12: Bekräftade framgångsfaktorer hos företagen 

 

 Boliden SCA 

Ägare  X 

Förtroende  X 

Kritisk massa   

IT-beredskap   

Integration X  

Teknologi X X 

Ledningsstöd  X 

Motiv   

Upplevd risk  X 



 

 

 

 

De framgångsfaktorer som identifierats har inte kunna ge ett enhetligt svar på 

forskningsfrågan. Som tabellen utvisar kunde man bland de två företagen bekräfta sju av nio 

framgångsfaktorer för att de ska delta i en e-marknadsplats. Det fanns dock bara en 

framgångsfaktor som båda företagen visade visade ett samband på. Det var att de är öppna 

för ny teknologi. Det visar på att innovation är viktigt och att båda företagen är öppna för att 

ständigt förbättra sina lösningar. 

Det är intressant att två framgångsfaktorer inte fann något stöd alls hos de båda företagen. 

Det ena var kritiskt massa; det fanns en hel del literatur om hur ett urval av leverantörer är 

viktigt för att attrahera köpare. Ingen av företagen ansåg att så var fallet och skulle 

gladeligen delta i en e-marknadsplats utan kritisk massa. Den andra framgångsfaktorn som 

inte kunde finnas i någon organisation var huruvida det fanns en IT-beredskap inom 

organisationerna. Ingen av de intervjuade respondenterna hade erfarenhet av e-

marknadsplats inom sin organisation.  

Den enda framgångsfaktorn som denna studie kunde karaktärisera hos båda företagen var 

alltså att organisationer är öppna för ny teknologi och att de inte ser nya plattformar eller 

avsaknaden av teknisk kompetens som ett hinder att delta i en e-marknadsplats. 

 

Forskningsfråga 2: Hur kan mervärdet av en köpares deltagande i en e-marknadsplats 

karaktäriseras? 

 

Studien identifierade fyra aktiviteter som resulterade i ett eventuellt mervärde för en köpare 

i en e-marknadsplats. Två av dess aktiviteter fann ej något stöd i någon av organisationerna. 

Den första av dessa var att att priserna skulle bli lägre. Inget företag ansåg att det var viktigt 

och därför får det anses ej vara värdeskapande för företagen. Båda respondenterna 

underströk att det är produkten eller lösningens kvalité som är det viktiga. Den andra 

aktiviteten som inte ansågs tillföra värde var minskningen av transaktionskostnader.  

Studien fann att det bara var en av dessa aktiviteter som båda företagen ansåg skapa värde 

som resultat av att delta i en e-marknadsplatsen. Den aktiviteten var effektivisering av 

värdekedjan. 

Alltså är slutsatsen på forskningsfråga 2 att det enda mervärdet för en köpare kan 

karaktäriseras som en effektivisering av värdekedjan. Denna aktivitet syns i form av 

smidigare installation av lösningar eller att man får rätt produkt på rätt plats. Övriga 

värdeskapande aktiviteter ansågs inte skapa tillräckligt med värde för att anses vara en 

morot för att delta i e-marknadsplatsen. 

 



 

 

 

 

7.1  Diskussion 
Under problemformuleringen påvisades det att e-marknadsplatser var ett komplicerat ämne 

då det finns många faktorer som påverkar definitionen av en e-marknadsplats. Resultatet av 

denna studie bekräftar onekligen att det även för deltagarna är en komplicerad fråga. Trots 

att målet med e-marknadsplatsen är förankrade i båda organisationer så påverkar deras 

egna mål med e-marknadsplatsen deras syn på deltagande. Det fanns egentligen inte hos 

respondenterna en gemensam bild över vad en e-marknadsplats egentligen är. Det påverkar 

deras perspektiv och hur de svarar på frågorna. Komplexiteten i deras synvinkel ligger 

kanske på hur man ska lösa den tekniska integrationen. 

En viktigt aspekt av detta arbetet är att de deltagande respondenterna arbetar inom en 

teknisk del av företagen där deras ansvar är att se till att alla produktionssystem fungerar 

som det ska. De jobbar inte med med frågor gällande inköp och båda respondenter gjorde 

klart vid intervjuerna att de inte kan prata för de ansvariga för inköp. Deras syn på dessa 

framgångsfaktorer kan därför vara färgade av vad de anser vara bra ur ett tekniskt 

perspektiv som inte nödvändigtvis behöver vara samma som för inköpsorganisationen. Det 

hade därför varit intressant att genomföra samma intervjuer med personer som jobbar med 

inköp för att få en bredare förståelse för hur ett företag ser på implementationen av en e-

marknadsplats.   

Detta för oss även in på en annan komplicerad del; klassificeringen av e-marknadsplatsen 

och branschtillhörigheten. Projektets mål är att vara en horisontell e-marknadsplats för 

processindustrin. Ett problem kan dock vara att termen ”processindustrin” är ett alldeles för 

brett branschspektrum för att det ska vara meningsfullt att jobba utifrån. Till exempel finner 

man här uppe i Norrbotten följande branscher som ingår inom processindustrin: stålverk, 

gruvor, pappersmassafabriker och sågverk. Denna studie intervjuade bara företag från två av 

dessa branschen, och urvalet från varje bransch vara bara ett företag. Det gör det svårt att 

generalisera resultatet för varje bransch. Det är mycket möjligt att varje bransch jobbar 

väldigt olika och inte alls är så homogena som man hoppas. Utöver det så kan det till och 

med finna skillnader inom branscherna. Åter igen så visar resultatet av studien att det är en 

komplex fråga att svara på. 

Det är dock intressant att jämföra bakgrunden till examensarbetet och teorin. Projektet 

startades eftersom man förutspådde att det  skulle skapa stort värde inom processindustrin.  

Det är dock inte säkert att organisationerna själva tror att ett mervärde kommer skapas. Om 

man tittar man de svar som erhållits i denna studie inser man att projektet har en lång väg 

att gå om man ska kunna utforma en e-marknadsplats utifrån de perspektiv som finns. 

7.2 Studiens teoretiska bidrag 
Denna studie bekräftar att horisontella e-marknadsplatser möter stora utmaningar i form av 

anpassning av e-marknadsplatsen och värdeerbjudande. Trots att dessa två företag i studien 



 

 

 

 

har buntats under samma paraply (”processindustrin”) tillhör de egentligen olika branscher. 

Därför kan e-marknadsplatsen ses som en horisontell e-marknadsplats. De två fallen i denna 

studie hade bara en framgångsfaktor gemensam. De generella framgångsfaktorer som gäller 

för en e-marknadsplats är därför svåra att realisera därför att företag har olika syn på sina 

relationer med leverantörer. Det är därför väldigt svårt att skapa en e-marknadsplats som 

tilltalar alla deltagares behov.  

Från själva studien består det teoretiska bidraget består mest av att man inte finner stöd för 

teorin och att teorin inte reflekterar företagen som deltog i studien. Den literatur som 

använts som grund för denna studie har i många fall varit gammal och kan vara väldigt 

utdaterad. Enligt resultatet från studien kommer till exempel SCA att dra mest nytta av e-

marknadsplatsen då dem uppfyller mest framgångsfaktorer. Dock är det bara 4/9 

framgångsfaktorer som uppfylls alltså kan det inte ses som att teorin i överlag stämmer 

överens med verkligheten.  Det måste såklart påpekas att urvalet är dock alldeles för litet för 

att kunna dra generaliserande slutsatser utifrån studiens resultat.   

Slutsatsen är helt enkelt att det teoretiska bidraget är att det krävs mer framtida forskning 

på området för att kunna bestämma vilka framgångsfaktorer som är viktiga vid en 

implementation. 

7.3  Rekommendationer för framtida studier 
Den literatur som denna studie har baserats på är i några fall ett decennium gamla. Det har 

helt enkelt inte skett någon forskning inom framgångsfaktorer eller värdeskapande inom e-

marknadsplatser på ett bra tag. E-marknadsplatser har säkerligen utvecklats sedan dessa 

framgångsfaktorer har fastställts. Att genomföra nya utforskande studier om 

framgångsfaktorer hade därför varit intressant för att få ett uppdaterat perspektiv på e-

marknadsplatser. Denna studie har fokuserat på köparsidan på en e-marknadsplats. Det 

finns i nuläget inte så många artiklar som fokuserar på en enskild aktörs perspektiv inom e-

marknadsplatser. Mervärde var även det någonting som inte stämde alls med teorin. Det 

vore därför intressant att se vad det är som driver företag att gå med i en e-marknadsplats 

och vilket värde de hoppas kunna realisera. Utifrån dessa reflektioner föreslås därför dessa 

områden för framtida studier; 

 Uppdaterade framgångsfaktorer för e-marknadsplatser 

 Horisontella e-marknadsplatser och dess komplexitet 

 Jämförelser mellan köpare och säljares faktorer för deltagande i en e-marknadsplats 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
Namn: 
Tjänst: 
År på tjänst: 
År på företaget: 
Beskriv ditt ansvar: 

Forskningsfråga 1: 

Ägare 
1. Vilken betydelse har det för er vem som äger  e-marknadsplatsen? 
2. Vilka fördelar eller nackdelar ser ni med att den är oberoende eller ägd av industrin? 

Förtroende 
3. Vad påverkar er i ert samarbeter ni med nya, okända leverantörer? 
4. I vilken utsträckning är tidigare referenser för okända leverantörer viktiga för er? 
5. Vilka triggers finns det för att ni ska börja titta på nya leverantörer? 
6. Vad är det ni letar efter för att ni ska intressera er för en ny leverantör? 

Kritisk massa 
7. Hur påverkas legitimiteten av en marknadsplats om inte tillräckligt många aktörer 

deltog i den? 
8. Hur ser ni på möjligheten att kunna välja flera olika leverantörer? Är det en viktig 

aspekt? 
9. Hur påverkas ert övervägande av att delta i en marknadsplats även som inte har så 

många leverantörer? 
10.  Hur ser ni på att vara en av de första aktörerna på en e-marknadsplats? 

IT-Beredskap 
11. I vilken utsträckningen använder ni er av e-marknadsplatser för inköp idag? 
12. Hur används IT för inköp i din avdelning i nuläget? 
13. Hur integrerade är era inköpssystem med er värdekedja och dess IT-system idag? 

Integration 
14. Är integrerationen av e-marknadplatsen i era nuvarande system en positiv faktor?  
15. Hur ser ni på samarbetet mellan IT, produktion och inköp i  er värdekedjan? 
16. I vilken utsträckning påverkas ni av möjligheten att integrera plattformslösningar i era 

nuvarande system? 

Teknologi 
17. Vilken kompetens har ni i nuläget för att utnyttja en ny plattform? 
18. I vilken utsträckning klarar era nuvarande system en ny plattform? Är gamla system 

ett hinder? 
19. Hur ser ni på en använda nya teknologier/plattformar i ert arbete? 

Stöd från ledningen 
20. Vilket stöd  från ledningen finns för den här typen av e-marknadsplats? 
21. Hur är det prioriterat i din avdelning? 
22. Vilket finansiellt stöd för denna typ av satsning? 



 

 

 

 

Motiv 
23. Vilka faktorer av dessa ser ni som mest kritiska för er organisation? Om ni skulle delta 

i en e-marknadsplats är det för att: 
a) Ni ser att det rent internt skulle ge effektivitetsvinster 
b) Det skulle ge er utökad konkurrenskraft i industrin 
c) Ni skulle prova på först och erfarenheten skulle besluta huruvida ni fortsätter 

eller inte 
d) Er relation med leverantörer skulle en viktig faktor genom marknadsplatsen  

Upplevd risk 
24. Hur ser ni på den tekniska risk för er organisation i form av kompetens eller 

infrastruktur? 
25. Anser ni att det finns en finansiell risk med denna typ av implementering? 
26. Finns det något i nuläget som skulle påverka ert deltagande i e-marknadsplatsen? 

Forskningsfråga 2:  

Ökad effektivitet 
27. Hur skulle en e-emarknadsskulle kunna påverka i er värdekedja? 
28. Tror ni det skulle underlätta att implementera lösningar ni köper? 
29. Finns det en möjlighet att det skulle det bli bättre, mer robusta lösningar? 

Mindre transaktionskostnader 
30. Hur tror ni att en e-marknadsplats skulle påverka transaktionskostnader? 
31. Om ni ser på hur det skulle påverka ert arbte med att hitta nya levereantörer? 
32. Hur skulle det påverka förmågan att matcha era behov gentemot leverantörer? 

Samarbete, lättare att anpassa erbjudande 
33. Hur skulle en e-marknadsplats påverka ert samarbete med leverantörer? 
34. Hur skulle en e-marknadsplats göra det lättare att samarbeta med leverantörer? 
35. I vilken usträckning skulle en e-marknadsplats leda till att bättre anpassa produkten 

till era behov? 

Bättre priser 
36. Hur ser ni på pressade priser som en viktig faktor i att delta i en e-marknadsplats? 
37. Hur viktigt är priset i relation till andra värdeskapande aktiviteter? 

 


