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Sammanfattning 
 
Varor som köps och säljs är ett resultat av ett komplext nät av relationer mellan 
företag. Effektivisering av dessa relationer sker till stor del genom att information om 
affärshandlingar börjar överföras elektroniskt. 
 
Stora företag har en annan makt och styrka än småföretag och kan tvinga de små att 
införa olika tekniska lösningar. Sådana påtryckningar kan leda till att införandet sker 
utan någon genomtänkt strategi och därmed uteblir fördelarna av teknologin. 
 
Syftet med denna uppsats är att visa vilka attityder som finns i stora företag till 
affärsrelationer och informationsutbyte med småföretag och hur dessa attityder på-
verkar affärsrelationerna. 
 
Datainsamlingsmetoden är en fallstudie som bygger på intervjuer gjorda i tre företag 
som alla har ett stort antal affärsrelationer med småföretag. Fallstudien undersöker 
stora företags attityder till affärsrelationer med småföretag och vilka konsekvenser 
detta leder till. Resultatet visar att även om attityderna till småföretag är de samma i 
de tre företagen får det olika konsekvenser i form av påtryckningar till elektronisk 
handel. 
 



Abstract 
 
Buying and selling merchandise is the result of a complex net of relations between 
companies. Streamlining of these relations is largely done by the introduction of 
electronic exchange of business transactions. 
 
Large companies have a power and authority that smaller companies do not possess 
and are able to force the smaller companies to implement different technological 
solutions. Pressure of this kind may lead to the implementation of these solutions 
without a thought through strategy and therefore the benefits and advantages of the 
said technology will stay absent. 
 
The purpose of this essay is to show the different attitudes that exists in large compa-
nies about business relations and information exchange with smaller companies and 
how these attitudes affects the business relations. 
 
The method of collecting data is a case study built on interviews made in three com-
panies which each has a large number of business relations with small companies. 
The case study investigates large companies’ attitudes to business relations with the 
smaller companies and what consequences this leads to. The result shows that even if 
the attitudes are the same in all three companies it leads to different consequences in 
the form of pressure to manifest electronic commerce. 

 



Förord 
 
Denna uppsats ingår som en del av ett examensarbete på 10 poäng för filosofie 
magisterexamen i Systemvetenskap vid Institutionen för industriell ekonomi och 
samhällsvetenskap, Avdelningen för systemvetenskap på Luleå tekniska universitet. 
 
Resultatet är ämnat att vara en vägledning till hur stora företag kan få så bra affärs-
relationer som möjligt med småföretag.  Det kan även vara till hjälp för småföretag 
som vill öka sina kunskaper i hur de kan nå en större nytta av en affärsrelation med 
ett stort företag. 
 
Vi vill passa på att tacka några personer som hjälpt oss med denna uppsats: tack till 
vår handledare Dan Harnesk, för att du hjälpte oss tillbaka på spåret när vi virrade 
bort oss och tack för tips på litteratur. Tack även till övriga handledare och alla 
studenter som kommit med kritik och förslag, det har varit till god hjälp. 
 
Stort tack till de personer som ställde upp på att bli intervjuade, utan er hade detta 
arbete inte varit möjligt. Tack för att vi fick ta upp er tid och för att ni ville dela med 
er av era tankar! 
 
Stort tack även till våra respektive, samt till barn, vänner och husdjur som har stått ut 
med oss under denna tid! 
 
 
Luleå januari 2005 
 
Ida Krekula – Lena Öhman 
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  Inledning 
 

1  Inledning 
 
Detta första kapitel inleds med en bakgrund till undersökningen, en sammanfattning 
av vår tidigare forskning inom området samt en problembeskrivning. Efter detta en 
förklaring av syftet med uppsatsen och den frågeställning undersökningen har som 
mål att besvara. Därefter förklaras de avgränsningar som gjorts och slutligen en 
disposition över resterande kapitels innehåll. 
 
 

1.1  Bakgrund 
 
Våren 2004 gjorde vi i vår C-uppsats en undersökning av småföretag som hade infört 
Electronic Data Interchange (EDI) mot en större handelspartner. EDI innebär att in-
formation om inköp och försäljning sker elektroniskt mellan två olika organisationers 
informationssystem. Uppsatsen fick titeln ”Framgångsrikt användande av EDI – 
kritiska faktorer för småföretag”.  Syftet med undersökningen var att få svar på hur 
viktiga småföretagens inneboende möjligheter eller resurser är för att införandet av 
EDI ska generera ett framgångsrikt användande av teknologin. 
 
Vi undersökte småföretagens nytta av EDI utifrån tre faktorer; de förväntade fördelar 
företaget såg att EDI skulle medföra, den teknologiska mognadsgrad företaget hade 
innan införandet och om de utsatts för externa påtryckningar till införandet från sin 
större handelspartner. Dessa tre faktorer utgör det lilla företagets potential för att 
införa och använda EDI på ett vinstgivande sätt (Iacovou, Benbasat och Dexter, 
1995). De menar att de externa påtryckningarna påverkar företagets vilja att adoptera 
EDI medan de andra två faktorerna, Förväntade fördelar och Teknologisk mognads-
grad påverkar såväl adoption som viljan att integrera EDI med övriga informations-
system. 
 
Undersökningen visade att småföretagen inte såg någon nytta med EDI eftersom det 
inte medfört några fördelar för deras del. Precis som teorierna förutsåg (Whiteley, 
2000) hade samtliga företag i undersökningen infört EDI efter krav från det större 
företaget. Inget av företagen använde heller EDI integrerat med övriga system. 
Undersökningen visade också att ingen av de fyra småföretagen var medvetna om de 
fördelar som integrerad elektronisk handel kan medföra. På grund av en bristande 
strategi vid införandet, bristande kunskaper och påtryckningar från den större 
handelspartnern uteblev alla fördelarna med systemet för småföretagen (Krekula & 
Öhman, 2004). 
 
 

1.2  Problembeskrivning 
 
Mycket av forskningen idag handlar om Interorganisatoriska informationssystem 
(IOS), alltså informationssystem mellan företag, och hur IOS kan effektivisera den 
interorganisatoriska värdekedjan mellan företag. Forskningen fokuseras dock kring 
förhållanden som gäller för stora företag, mycket liten del har ägnats åt små-
företagen. Små och stora företag skiljer sig åt på många sätt vilket medför att det som 
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fungerar bra för stora företag kanske inte fungerar alls för ett småföretag. Småföretag 
är till exempel ofta svaga vad gäller finansiering, planering, kontroll, undervisning 
och informationssystem på grund av en kronisk brist på resurser (Blili & Raymond, 
1993). 
 
Varför är det då viktigt för oss att undersöka hur värdekedjan påverkar små-
företagen? Att de är små betyder inte att de är få. Inte mindre än 99 procent av 
Sveriges dryga 700 000 företag hör till gruppen ”Småföretag”, det vill säga att 
antalet anställda är under 50 personer. Inom resten av Europeiska Unionen (EU) 
råder samma förhållande. Småföretagen svarar för mer än hälften av både syssel-
sättningen och omsättningen i den privata sektorn inom EU (EU-upplysningen, 
2004). Därför borde det vara av stor vikt att genom forskning hjälpa småföretagen att 
få ut mer fördelar av samarbetet med sina större handelspartners. 
 
Effektivisering av den interorganisatoriska värdekedjan sker till stor del genom att 
företagen börjar överföra information om affärshandlingar elektroniskt, det vill säga 
någon form av elektronisk handel (e-handel). Här ligger småföretagen efter, det är 
fortfarande ovanligt med småföretag som använder sig av integrerade informations-
system. Småföretagen brister dessutom i vision och medvetenhet om de fördelar som 
Interorganisatoriska informationssystem kan medföra. (Morrell & Ezingeard, 2002)  
 
Stora företag har en annan makt och styrka än småföretag, just beroende på sin 
storlek. Stora företag kan tvinga de små att börja med tekniska lösningar (exempelvis 
EDI). Sådana påtryckningar kan leda till att införandet sker utan någon genomtänkt 
strategi och genom en sådan realisering uteblir fördelarna med teknologin (Lee, Pak 
& Lee, 2003). Småföretag har dåliga kunskaper om Informationsteknik (IT), vilket 
ofta leder till att de inte förstår hur de ska använda tekniken på bästa sätt. När de 
inför e-handel mot större företag ser de det som ett krav på fortsatt handel, och väljer 
oftast att inte integrera e-handeln med övriga affärssystem vilket leder till att företa-
gets interna värdekedja blir mindre effektiv på grund av dubbelarbete (Krekula & 
Öhman, 2004). 
 
Varför väljer då stora företag att utsätta småföretag för påtryckningar till att införa 
nya tekniska lösningar när det inte genererar några fördelar för småföretagen? Är det 
på grund av stora företags okunskaper om de svårigheter och brister som småföretag 
har? Kan stora företags attityder till affärsrelationer med småföretag ha betydelse för 
om de utsätter småföretag för påtryckningar? Vi anser att det är viktigt att undersöka 
vilka attityder stora företag har till sina mindre handelspartners i värdekedjan. 
 
Ordet attityd förklaras i Svenska akademiens ordlista som ”inställning till något”. 
Nationalencyklopedin har följande förklaring: ”Inom socialpsykologin och andra 
vetenskaper används termen attityd i dag vanligen för en varaktig inställning som 
har byggts upp genom erfarenheter och kommer till uttryck i att man är för eller 
emot något.” 
 
Ett företags attityder till småföretags svårigheter och möjligheter borde kunna av-
spegla sig i de beslut som det stora företaget tar när de inleder affärsrelation. Om de 
stora företagen förstår hur de kan bidra för att småföretag ska få ut fördelar av affärs-
relationen så tror vi att de stora företagen kan vara till stor hjälp för småföretagen. Vi 
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vill veta om attityderna skiljer sig hos de företag som påtvingar småföretag till e-
handel mot de företag som väljer att inte göra det. Finns det ett samband mellan 
likartade attityder i stora företag och de konsekvenser det får för affärsrelationen och 
införandet av elektronisk handel? 
 
Vi tror att om de småföretag som deltog i vår undersökning hade fått hjälp när affärs-
relationen inleddes hade de säkert varit mer positiva till relationen och realiserat fler 
fördelar av den. Iacovou et al. (1995) anser att större företag kan underlätta processen 
med att inleda en affärsrelation som innefattar elektronisk handel med småföretag 
genom att känna till kritiska faktorer som finns hos småföretag och hur de övervinns. 
Iacovou et al. menar vidare att hjälpen kan vara i form av utbildning om de fördelar 
som IOS kan ge i affärsrelationen eller i form av teknologisk support för att små-
företaget ska klara av att hantera den nya teknologin. En annan form av hjälp kan 
vara en finansiell hjälp för att kunna integrera det nya systemet med organisationens 
eget informationssystem. 
 
Vad vinner de stora företagen på att hjälpa småföretagen i partnerskapsprocessen? 
Stora företag behöver effektivisera inte bara sin interna värdekedja utan även arbeta 
på att analysera och effektivisera hela den interorganisatoriska värdekedjan 
(Whiteley, 2000). Ett företags styrka beror inte bara på kvalitén och effektiviteten 
hos företaget internt eller kvalitén på de produkter som skapas, utan också på kvali-
teten hos dess samarbetspartners menar Whiteley. En kedja är aldrig starkare än sin 
svagaste länk är ett uttryck vi har hört förut, samma sak gäller den inter-
organisatoriska värdekedjan. Alla parter i kedjan måste effektivisera sina egna 
processer (Iacovou et al. 1995), det gäller även småföretagen. Genom att små-
företagen blir effektivare blir även deras större handelspartners effektivare och det 
har skapats en vinna-vinna-situation. 
 
I partnerskapsprocessen räknar vi med att det finns kritiska faser, precis som teorier 
skriver, och vi vill undersöka om de stora företagen är medvetna om dem, och om de 
anser sig kunna göra något som kan vara till hjälp för småföretagen i dessa faser. Vi 
tror att den hjälp som stora företag ger småföretag i partnerskapsprocessen kan 
påvisa ifall det stora företaget även skulle hjälpa småföretaget när det ska införa 
elektronisk handel. Vi tror att det är stora företags attityder till småföretag som avgör 
ifall småföretagen får någon hjälp i partnerskapsprocessen och vid införandet av 
elektronisk handel. 
 
 

1.3  Syfte 
 
Syftet med arbetet är att genom en fallstudie undersöka hur stora företag inleder och 
realiserar affärsrelationer med småföretag samt hur informationsutbyte sker. Vi vill 
utvärdera tre olika områden:  
 

• Vilken attityd har stora företag till småföretag i partnerskapsprocessen? 
• Vilken attityd har stora företag till kritiska faktorer för småföretag? 
• Samt vilken attityd har stora företag när det gäller småföretag och elektronisk 

handel? 
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Vi vill även jämföra de stora företagens uppfattningar om småföretag med vad 
teorierna säger om småföretags speciella svårigheter och möjligheter. Slutligen vill vi 
undersöka om, och i så fall hur, de stora företagens attityder påverkar sättet att över-
föra affärsinformation. 
 
Resultatet av vår undersökning kan ses som en vägledning för stora företag om hur 
de kan utveckla bättre affärsrelationer med småföretag.  Det kan även vara till hjälp 
för småföretag som vill öka sina kunskaper i hur de kan nå en större nytta av en 
affärsrelation med ett stort företag.  
 
 

1.4  Forskningsfråga 
 
Vilka attityder har stora företag till affärsrelationer med småföretag och vilka slags 
konsekvenser får attityderna för informationsutbytet mellan företagen? 
 
 

1.5  Avgränsningar 
 
För att en mer långsiktig affärsrelation ska finnas mellan två företag menar vi att det 
krävs att två företag handlar med varandra på kontinuerlig basis. Vi avser därför 
endast att undersöka stora företag som handlar med ett småföretag återkommande 
och där det finns ett fast avtal mellan parterna. 
 
Som ”Stora företag” benämns företag med över 250 anställda, medan ett ”Små-
företag” har mellan 10 och 49 anställda (Sveriges Riksdag, 2004). Enligt denna defi-
nition skall småföretag även vara oberoende utifrån ägarförhållandena. De företag 
som har färre än 10 anställda definieras som ”Mikroföretag”. 
 
 

1.6  Disposition 
 
Kapitel två utgör studiens teoretiska referensram och innehåller teorier om värde-
kedjan, partnerskapsprocessen och informationsutbyte mellan företag och vilka 
kritiska faktorer som sägs ligga till grund för småföretag i en affärsrelation. 
 
I kapitel tre beskrivs forskningsprocessen och de metoder som använts i denna 
rapport, såväl datainsamlingsmetod som analysmetod. Vidare diskuteras varför dessa 
metoder valts och hur de använts. 
 
Följande avsnitt, kapitel fyra, beskriver resultaten av den empiriska studien, företag 
för företag. I kapitel fem sker en analys av den empiriska studien och empiri jämförs 
med teorier. Det slutliga resultatet av hela undersökningen presenteras som slutsatser 
i kapitel 6.  
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Rapporten avslutas med kapitel 7 där vi diskuterar arbetet och hur våra val av 
metoder kan ha påverkat resultatet. Vi kommer även med förslag för framtida forsk-
ning. 
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2  Teoretisk bakgrund 
 
Kapitlet inleds med en förklaring av vad Värdekedjan och Supply Chain Manage-
ment är och den roll stora företag respektive småföretag har i värdekedjan. Därefter 
visar vi på resultat av tidigare forskning om interorganisatoriskt samarbete, där vi 
fördjupar oss inom tre områden; partnerskapsprocessen, kritiska faktorer för små-
företag och informationsutbyte mellan företag. 
 
 

2.1  Värdekedjan 
 
Varor som säljs i affärer och köps för att användas i organisationer är ett resultat av 
ett komplext nät av relationer mellan tillverkare, leverantörer, grossister, åter-
försäljare och den logistiska infrastrukturen som länkar ihop samtliga företag. Denna 
kedja av relationer brukar kallas för ”Supply chain” (leverantörskedjan) eller ”Value 
chain” (värdekedjan). Varje länk i kedjan adderar värde till produkten innan den 
skickas vidare, medan varje förflyttning av produkten längs med kedjan innebär 
kostnader (Whiteley 2000). Vidare säger Whiteley att det är detta gränssnitt mellan 
kedjans länkar som kräver utbyte av information och att e-handelsteknologin kan 
effektivisera många av dessa gränssnitt så att konkurrensfördelar kan uppnås. 
 
För att företag ska överleva och nå positiva ekonomiska resultat krävs en ständig 
utveckling. Whiteley (2000) menar att kommersiella organisationer bara överlever 
om de är konkurrenskraftiga. Att dra fördelar av de möjligheter som den nya tekno-
login kan erbjuda kräver fantasi såväl som affärssinne, enligt Whiteley. 
 
 

2.1.1  Supply Chain Management 
 
Supply Chain Management (SCM) handlar om effektivisering av värdekedjan. Målet 
med SCM är att skapa sömlösa integrerade flöden av information och varor mellan 
företagen i värdekedjan (Soliman & Janz 2004). Det är ett område som är i fokus 
inom många branscher eftersom det kan leda till stora operativa såväl som strategiska 
fördelar (Morrell & Ezingeard, 2002). 
 
Ursprungligen kommer SCM ifrån distribution och transport, men på senare tid har 
SCM börjat fokusera allt mer på bättre relationer mellan parter som är involverade i 
flödet av varor. Briscoe, Dainty och Millett (2001) anser att relationer bör bestå av 
mer än utbyte av varor och tjänster för ett visst pris, utan också andra tjänster som 
design, distribution, marknadsföring, kunskapsutbyte och specialistservice.  
 
Hela tiden måste värde adderas snabbare än kostnader, för att det ska vara effektivt 
(Briscoe et al. 2001). Patterson, Grimm och Corsi (2003) skriver att organisationer 
som förstår de konkurrensfördelar som genereras av en effektiv värdekedja integrerar 
Supply Chain-strategin med organisationens egen affärsstrategi. 
 

- 6 - 



  Teoretisk bakgrund 
 
För att skapa nära relationer mellan företag i den interorganisatoriska värdekedjan 
har forskningen lagt mer och mer fokus på ”Partnering” (partnerskap). Briscoe et al. 
(2001) har gjort en undersökning i småföretag för att se om nuvarande kunskaper, 
färdigheter och attityder räcker till för att skapa en bättre integration av värdekedjan. 
De nuvarande kunskaperna och attityderna värderas utifrån om de skapar barriärer 
för effektivt partnerskap i värdekedjan i framtiden. 
 
 

2.1.2  Småföretag i värdekedjan 
 
I över ett decennium har stora företag använt sig av Supply Chain Management 
(SCM) för att effektivisera sin värdekedja. Småföretag har tyvärr inte lyckats ta del 
av de fördelar som sådana system medför (Morrell & Ezingeard, 2002). För att 
effektivisera värdekedjorna krävs både tekniska och finansiella resurser, något som 
småföretag har brist på (Blili & Raymond, 1993). Hoffmann och Schlosser (2001) 
påpekar att småföretag som saknar en klart formulerad strategi har sämre förut-
sättningar för att dra nytta av en affärsrelation. 
 
Fillis, Johannson och Wagner (2004) menar att småföretag verkar vara medvetna och 
de direkta fördelarna med e-handel i värdekedjan, som till exempel mindre pappers-
användning, men de brister i kunskap om indirekta och strategiska fördelar. Exempel 
på indirekta och strategiska fördelar är snabbare tillgång till information och kortare 
produktions- och transaktionstider (Iacovou et al. 1995). Detta medför oftast att kost-
naden för integration ses som större än de direkta fördelarna och företagen väljer att 
inte integrera (Krekula & Öhman, 2004). 
 
 

2.1.3  Stora företags roll i värdekedjan 
 
Ett företags styrka beror inte bara på kvalitén och effektiviteten hos företaget internt 
eller kvalitén på de produkter som skapas, utan också på kvaliteten hos dess sam-
arbetspartners menar Whiteley (2000). Enligt Iacovou et al. (1995) skulle större 
företag tjäna mycket på att öka potentialen för sina mindre handelspartners eftersom 
hela den interorganisatoriska värdekedjan blir mer effektiv. ”Business-to-business”, 
förkortat ”B2B” är ett begrepp som innefattar handel mellan företag. Briscoe et al. 
(2001) menar att om B2B-relationer ska lyckas krävs förtroende, öppenhet och 
ärlighet, egenskaper som tyvärr oftast är en bristvara. Det har visat sig finnas väldigt 
negativa attityder hos småföretag, vilka måste övervinnas om framgångsrika rela-
tioner ska kunna byggas, menar Briscoe et al. 
 
Teorier berättar om vikten av att stora företag ger strukturerad hjälp till småföretag 
för att även de ska uppnå vinst av e-handel, och att det krävs integrerade informa-
tionssystem för att komma dit (Lee et al. 2003). Iacovou et al. (1995) menar att små-
företagen behöver motiveras genom att få undervisning i de fördelar som IOS kan ge 
och kunskap om vikten av att integrera IOS med andra affärssystem.  
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2.2  Interorganisatoriskt samarbete 
 
Interorganisatoriskt samarbete, alltså samarbete mellan två eller flera fristående 
företag har blivit ett allt viktigare sätt för företag att öka sin konkurrensförmåga 
(Hoffmann & Schlosser, 2001). Hoffmann och Schlosser säger vidare att samarbete 
mellan företag hjälper till att överbrygga gapet mellan en organisations nuvarande 
resurser och dess förväntade framtida behov. 
 
Samverkan kan, enligt Hoffmann och Schlosser (2001), ge tillgång till externa 
resurser, ge upphov till synergieffekter och befrämja lärande mellan företag. Lee et 
al. (2003) säger att handelspartners endast kan realisera maximal utdelning från B2B-
nätverk om de delar med sig av information och ökar sitt beroende för sina handels-
partners. 
 
Kumar och van Dissel (1996) menar att ju närmare samarbete som råder mellan två 
företag, desto större skada kan företagen åsamka varandra, avsiktligt eller oavsiktligt. 
De säger vidare att ett flyktigt samarbete kan styras av strukturerade regler men att 
ett nära samarbete inte kan planeras i förväg utan det måste anpassas allt eftersom 
samarbetet framskrider. Dessa komplexa koordinationsmekanismer ökar risken för 
konflikter, menar Kumar och van Dissel. Ju mer direkt kontakt mellan människor, 
desto större blir riskerna att drabbas av mänskliga fel och missförstånd, menar de 
vidare. 
 
Briscoe et al. (2001) har tagit fram ett antal krav som de anser är av betydelse för om 
samarbetet i värdekedjan ska vara effektivt: 
 

• Full kommunikation mellan handelspartners 
• Samarbete (istället för att försöka utnyttja varandra) 
• Dela med sig av information och kunskaper (ofta med gemensamma IT-

system) 
• Uppriktighet utan att dölja planer och mål 
• Snabba svar på frågor och önskemål om hjälp 
• Möjliggöra för handelspartners att utföra uppgifter (ge den utbildning 

till handelspartners som krävs) 
• Teamwork och ömsesidigt beroende 
• Söka kontinuerlig förbättring genom samverkan 
• Villighet att förändra för att anpassa sig till partnern 
• Öppen bokföring och betalningar i tid 
• Dela vinster på vinna-vinna basis 
• Gemensamma intressen i att ge kundtillfredsställelse 

 
Briscoe et al. (2001) menar att betoningen bör ligga på full och öppen kommu-
nikation och ett behov av att arbeta tillsammans snarare än motsatsen. Det finns ett 
behov av informationsdelning och kunskapsdelning som ofta involverar utbytet av 
elektronisk data och användning av gemensamma IT-system. Inom en relation finns 
inte utrymme för hemligheter och att avsiktligt hålla inne med nyckelinformation i 
försök att få ett övertag i partnerskapet. Tonvikten bör ligga på att möjliggöra för 
handelspartnern att få ut maximal effektivitet, med detta menas en villighet att ge 
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klara svar på frågor om hjälp och information. Handelspartnernas intressen är 
beroende av varandra och de måste arbeta som ett team, snarare än som oberoende 
organisationer med helt olika mål (Briscoe et al. 2001). 
 
Fiala (2004) menar att partnerskap i värdekedjan ökar informationsflödet, reducerar 
osäkerheten och ger en mer produktiv värdekedja. Samarbetet är baserat på kontakter 
och formella överenskommelser. Informationsutbyte är ett väldigt viktigt ämne för 
att koordinera handlingar för enheter. Nya affärsrutiner och informationsteknologi 
gör koordinationen ännu bättre. 
 
För att sådana affärsrelationer ska fungera bra måste det ske en förändring i före-
tagens attityder till partnerskap. Crane, Felder, Thompson, Thompson och Sanders 
(1997) har tagit fram en modell för partnerskapsprocessen som kan ses som en guide 
för hur företag steg för steg kan skapa framgångsrika partnerrelationer. Barriärer för 
partnerskap handlar ofta om brist på förtroende. Utbildning av personal i koncept och 
mål med relationen är en viktig del av partnerskapsprocessen. Andra forskare har 
också visat på vikten av informationsdelning, integritet, öppenhet, engagemang och 
en gemensam vision såväl som tillit i partnerrelationer (Briscoe et al. 2001). 
 
 

2.2.1  Partnerskapsprocessen 
 
Modellen för partnerskap som Crane et al. (1997) har framställt innefattar fem faser 
som måste efterföljas om en organisation vill skapa ett framgångsrikt partnerskap 
(Figur 2:2). Den första fasen handlar om att initiativtagarorganisationen definierar 
sina affärsmål och fastställer vilka aktiviteter som de har kompetens till att utföra 
själva och vilka tjänster som behövs från partnern. Interna hinder för partnerskap 
måste elimineras. Crane et al. påstår att partnerrelationer kan ta många olika former 
och företag kan inte förvänta sig att få fördelar utan att gå igenom processen för att 
utveckla rätt partnerrelation för sin företagskultur. Ett företag som investerar tid för 
att utveckla den bäst passande formen av partnerskap för sin affärskultur kommer att 
uppleva maximala fördelar av partnerskapet. 
 
I den andra fasen i modellen av Crane et al. (1997) eftersöks en partner utifrån en 
detaljerad lista av valkriterier som baserats på behoven av de värdeadderande tjänster 
som identifierades i fas ett. I fas tre inriktar sig initiativtagaren och den nyvalda 
partnern på sin relation genom att utveckla gemensamma affärsmål. Fas tre ger ett 
ramverk för att arbeta med fas fyra, projektinriktning. Denna fas i partnerskaps-
processen är lik den föregående, skillnaden är att den koncentrerar sig på specifika 
projekt. Precis som inriktningen av partnerrelationen måste stödja initiativtagarens 
affärsmål, måste projektets inriktning stödja relationens mål. 
 
Den sista fasen i modellen är arbetet med processinriktning, det handlar om kommu-
nikationen mellan parterna ner till detaljnivå. Det är på den nivån som konflikt-
lösningsprocessen ska börja. Anställda behöver bli utbildade i partnerskap och känna 
att de är en värdefull och nödvändig del av processen. De behöver förstå målen för 
relationen när de relaterar det till sitt arbete (Crane et al. 1997). 
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Figur 2:1. Partnering Process Model (Crane et al. 1997, s. 58. Översättning: Egen) 
 
 
 

2.2.2  Kritiska faktorer för småföretag 
 
Som vi beskriver i det inledande kapitlet hör hela 99 % av alla företag i både Sverige 
och EU till gruppen ”Småföretag”. Den europeiska stadgan för småföretag från år 
2000 menar också att småföretagen är ryggraden i Europas ekonomi. Stadgan ska 
vara en övergripande ram för företagspolitik inom EU och säger bland annat att: 
”Spridningen av den tekniska kunskapen till småföretagen ska stärkas, bland annat 
genom tekniskt samarbete mellan europeiska företag och genom effektivare forsk-
ningsprogram.” (EU-upplysningen, 2004). 
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Småföretag är speciella på många sätt, och detta kan leda till specifika problem för 
deras relationer till stora företag. Småföretagen kan ses som en förlängning av entre-
prenörens egen personlighet vilket medför att företagets strategi härstammar direkt 
från företagets ägare enligt Blili och Raymond (1993). De menar också att besluts-
processen har visat sig vara mer intuitiv och baserad på gissningar än på information 
och formella beslutsmodeller. De strategiska beslutsvägarna är ofta kortsiktiga och 
fokuserar på reaktion snarare än på förutseende och bristen på planering leder till 
speciella problem vid införande och användning av IT (Blili & Raymond, 1993). 
Junghagen (1998) menar att Informationsteknikens betydelse för företagens strategi 
är mindre självklar i småföretag och att detta är skälet till teknikens låga spridnings-
grad. 
 
 
Brister i IT-kunskaper 
Brist på kunskap och erfarenhet gör att småföretagen ofta lever med en hög grad av 
osäkerhet när det gäller Informationsteknik (IT) och möjligheten att använda IT till 
strategiska ändamål som ökar konkurrenskraften (Blili & Raymond, 1993). 
Skillnader i IT-kunskaper är oftast väldigt stor mellan stora företag och deras mindre 
handelspartners säger Briscoe et al. (2001). Småföretagen saknar oftast kapacitet till 
att själva utveckla och underhålla sina informationssystem utan behöver hjälp för 
detta från leverantörer eller konsultföretag (Blili & Raymond, 1993). Fillis et al. 
(2004) menar att genom att utveckla småföretags e-handelsexpertis kan de få ett 
ihållande konkurrensövertag. 
 
Bristande IT-kunskaper innebär ett stort handikapp för att forma effektiva relationer 
mellan företag (Briscoe et al. 2001). Om parterna är av olika storlek och styrka 
menar författarna att de stora företagen drar större fördelar av samarbetet. I teorier 
betonas ofta att småföretag tvingas in i e-handelslösningar och inte alltid är så 
positivt inställda till dem (Junghagen, 1998; Raymond & Blili 1997; Whiteley, 
2000). De inför e-handel mot större företag när de ser det som ett krav på fortsatt 
handel, men väljer att inte integrera e-handeln med övriga affärssystem vilket leder 
till att företagets interna värdekedja blir mindre effektiv på grund av dubbelarbete 
(Krekula & Öhman, 2004). 
 
 
Förtroende 
Som Crane et al. (1997) visar i sin undersökning är det mycket viktigt med förtro-
ende i partnerrelationer, men många undersökta företag visste inte hur de kan 
utveckla och underhålla förtroendet. En del ville att förtroende skulle komma 
naturligt under partnerskapet medan andra höll utbildningar och team-byggande 
övningar. Andra sätt som var framgångsrika var att skapa en särskild avdelning för 
de anställda på varje företag som arbetade med partnerskapet och sponsra sociala 
aktiviteter för att uppmuntra tillit mellan anställda på de två företagen. Hoffman och 
Schlosser (2001) å andra sidan menar att ett gott förhållande mellan företagen 
visserligen är en förutsättning för att inleda ett samarbete, men att det inte är någon 
kritisk faktor för att nå framgång. 
 
Det finns en grundläggande brist på förtroende hos företagsledare i småföretag mot 
potentiella partners. Många småföretag tycker att deras större handelspartners ut-
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nyttjar dem för att de är finansiellt svagare när de håller inne med betalningar 
(Briscoe et al. 2001). Fastän de flesta av de småföretag som Briscoe et al. intervjuade 
i sin undersökning tyckte att partnerskap erbjöd en betydlig potential för en mer 
effektiv värdekedja, var de väldigt försiktiga med sina förväntningar på realiseringen 
av ett sådant koncept. 
 
Organisationen måste försäkra sig om att partnern förstår deras långsiktiga mål och 
förväntningar på relationen. På samma sätt måste organisationen försöka förstå 
partnerns mål och ambitioner. Att misslyckas med att investera nog med tid och 
resurser i de första stegen av relationen är identifierat i forskning som en signifikant 
barriär för framgång med partnerskap. En del företag använde en innovativ strategi 
genom att dela med sig av affärsstrategier och information för att etablera förtroende. 
(Crane et al. 1997) 
 
 
Rangordning av kritiska faktorer vid partnerskap 
Eftersom de flesta ägare av småföretag vill fortsätta som fristående företag kan sam-
verkan vara ett bra sätt för dem att överleva. Hoffmann och Schlosser (2001) har i en 
undersökning fastställt vilka kritiska faktorer som gäller specifikt för småföretag som 
startar affärsrelationer. Av 24 variabler i hela processens livscykel beräknades som 
de mest kritiska: 
 
1. Exakt definition av rättigheter och skyldigheter 
2. Bidragande av specifika styrkor och sökande efter kompletterande 
3. Etablering av nödvändiga resurser 
4. Realistiska förväntningar om tidsåtgång 
5. Ömsesidiga beroendeförhållanden mellan parter 
6. Samarbetsrelationer härledda från affärsstrategin 
7. Skapa förtroende 
8. Snabb implementering och snabba resultat 
 
I samma undersökning rangordnade företagsledarna i småföretagen själva vilka 
faktorer som de ansåg vara mest kritiska för en framgångsrik affärsrelation. Högst 
upp på listan hamnade helt andra faktorer än de som Hoffmann och Schlosser (2001) 
matematiskt beräknat utifrån företagens framgångsfaktor. Enligt företagsledarnas 
åsikter var faktorerna “Betona potentialen för samarbetets värdeskapande”, “Över-
enskommelse om klara och realistiska mål”, “Stöd från ledningen” och “Bidragande 
av specifika styrkor och söka efter kompletterande” de mest kritiska. En jämförelse 
mellan framgångsrika och mindre framgångsrika företag visade att de kritiska fakto-
rerna undervärderades i mycket högre grad av företag som inte nått framgång 
(Hoffmann & Schlosser, 2001). 
 
Hoffmann och Schlosser (2001) menar att resultatet visar att ledarna i småföretagen 
kraftigt underskattar de kritiska faktorerna och att detta beror på bristande kunskap 
och erfarenhet. Företagsledare bör dra kunskap från tidigare framgångsrika sam-
arbetsallianser för att skapa värde. Detta menar Hoffmann och Schlosser kräver pro-
fessionell styrning och relationsledning. 
Ovilja mot samverkan 
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De småföretag som inte har börjat med partnerskap med större handelspartners är 
väldigt skeptiska mot att sådana arrangemang ska bli lyckade. En annan potentiell 
barriär i attityder är oviljan att dela med sig av information och kunskaper (Briscoe et 
al. 2001). Detta på grund av att de är rädda att en sådan informationsdelning ska 
försvaga deras förhandlingsposition med deras handelspartners. 
 
De flesta av dessa företag insåg att ett fullständigt deltagande i partnerskapets över-
enskommelser skulle involvera förändringar i attityder i den egna organisationen. 
Även om det uppfattades som att den större förändringen låg hos den större parten. 
De trodde att småföretagen skulle behöva involvera sig mer i projektet genom att 
investera mer i resurser för designarbete och även söka förbättringar i tillverkningen. 
Sådana förändringar skulle inte bara kräva utveckling av nya kunskaper utan också 
ett behov av förändringar i attityder i den egna arbetsstyrkan för att samarbeta med 
den nya partnern. 
 
 
Behov av förbättring 
Enligt Briscoe et al. (2001) var IT- och finansiella kunskaper de områden där det 
framtida utbildningsbehovet ansågs vara störst i småföretagen. Många av företags-
ledarna har endast en begränsad kunskap inom dessa områden och eftersom det ses 
som viktigt för att täcka framtida behov, är det logiskt att de identifierar det som det 
främsta utbildningsbehovet. Problemet med kunskapsbristen är inte tillgången till 
kurser utan viljan hos speciellt småföretagen, till att investera i utbildning. För små-
företag med relativt låga vinstmarginaler ses investeringar i utbildning som en 
oacceptabel kortsiktig kostnad som producerar osäkra långsiktiga vinster. Sådana 
företag investerar förmodligen bara i korta kurser som förmedlar specifika produkt- 
eller tjänstekunskaper, men de är ovilliga till att vara med i längre program som 
fokuserar på mjukare kunskaper och ledning. (Briscoe et al. 2001). 
 
Junghagen (1998) refererar till en undersökning av Swan & Newell från 1995 som 
menar att komplexitet kan reduceras av branschorganisationer som verkar i det lilla 
företagets miljö. Det borde vara intressant för dessa branschorganisationer att öka 
kunskapen om informationsteknik bland småföretag för att stimulera spridningen av 
den. 
 

2.2.3  Informationsutbyte och elektronisk handel 
 
När två företag handlar med varandra finns det vissa typer av informationsutbyte 
som är ständigt återkommande. Fredholm (2002) beskriver detta med ett scenario 
som visar hur information flödar mellan säljare och köpare. (Figur 2:1) 
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Inköpsorder 

Ordererkännande

Orderbekräftelse

Figur 2:2. Scenario för informationsflöde (Fredholm, 2002)  s. 177. 
 
Alla typer av meddelanden måste inte användas, utan parterna definierar tillsammans 
vad som är nödvändigt för att uppnå den funktion som eftersträvas (Fredholm, 2002). 
Traditionellt har dessa informationsflöden gjorts med hjälp av telefon, fax eller 
utskrivna på papper och levererade med posten. 
 
Genom partnerskap förändras informationsutbytet på grund av en informations-
centralisering vid användning av informationsteknologi. Resultatet blir ett ömsesidigt 
fördelaktigt vinna-vinna partnerskap som skapar en synergieffekt i värdekedjan då 
hela kedjan är effektivare än summan av de individuella parterna. Partnerskap i vär-
dekedjan leder till ökade informationsflöden, reducerad osäkerhet och en mer 
produktiv värdekedja. (Fiala, 2004) 
 
 
Elektronisk handel 
Elektronisk handel (e-handel) är ett generellt koncept som inbegriper varje form av 
affärstransaktion eller informationsutbyte som sker med hjälp av informationsteknik 
(Whiteley, 2000). För att ett företag ska vilja ta till sig en ny innovation måste det 
kännas som en fördelaktig problemlösare (Junghagen, 1998). 
 
I mitten av nittiotalet ansågs nyttan med elektronisk handel främst vara de rationali-
seringar av pappersdokument som kunde göras. Effekterna visade sig dock bli 
mycket större än så (Wigblad, 1997). Fördelarna med elektronisk handel kan delas 
upp i direkta fördelar och indirekta fördelar. Vissa författare särskiljer även strate-
giska fördelar (Jiménez-Martinez & Polo-Redondo, 2004), andra menar att dessa hör 
till gruppen indirekta fördelar (Iacovou et al.1995). 
 
De direkta fördelarna gäller lägre pappersanvändande, minskad mänsklig hantering 
av dokument och därigenom lägre behov av administrativ personal. De direkta för-

Leveransavisering 

Ändringsbekräftelse

Orderändring 

Avvikelsebesked
Köpare Säljare 
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delarna är de lättaste att identifiera och värdera eftersom de är direkt relaterade till 
besparingar av resurser (Iacovou et al. 1995). 
 
De indirekta fördelarna härrör sig ifrån ett minskat antal fel gjorda av människan, 
kortare produktions- och transaktionstider, undvikande av produktionsstopp och -
förseningar samt lägre lagerkostnader. Dessa fördelar är svårare att värdera i pengar 
eftersom de hänger ihop med effektiviseringar i processerna både inom och utanför 
den egna organisationen (Iacovou et al. 1995). 
 
Till de strategiska fördelarna hör en närmare kontakt med andra företag, en ökad 
kundlojalitet, bättre kvalitet på informationen och en snabbare tillgång till data. 
Elektronisk handel kan också vara ett viktigt vapen för att enklare hitta nya affärs-
kontakter (Jiménez-Martinez & Polo-Redondo, 2004). De strategiska fördelarna är de 
svåraste att mäta och värdera eftersom dessa fördelar oftast inte märks förrän en tid 
efter införandet (Lee, Han & Park, 2000). 
 
 
Strategier vid införande av elektronisk handel  
När ett företag inför elektronisk handel kan detta göras på olika sätt. De val som görs 
vid införandet medför olika möjligheter och begränsningar. Om en organisation inför 
elektronisk handel för att endast ersätta traditionell kommunikation som post och fax, 
kommer inverkan av B2B-handeln bli begränsat för organisationen. Om företaget 
implementerar B2B-handeln för att i första hand kunna ta emot och sända order över 
det elektroniska nätverket i ett försök att öka hastigheten och tillförlitligheten för 
order mellan företagen, kommer de misslyckas med att få ut betydelsefulla fördelar 
med nätverket (Lee et al. 2003). 
 
Interorganisatoriska nätverk erbjuder dramatiska förbättringar endast om nätverket 
används för att skapa nya kollaborationer, eller samarbetsformer, med affärspartners 
enligt Lee et al. (2003). Lee et al. förklarar det med att i det kollaborativa nätverket 
behöver inte köpare längre placera orders hos leverantörerna. De skickar istället 
information om sin försäljning och lagernivåer genom nätverket. Med den informa-
tionen kan fabrikerna förutse kvantitet och tid för leveranser som behövs och hålla 
rätt nivåer på lager.  
 
Fredholm (2002) menar att långsiktiga partnerskap där elektroniska affärer görs, 
innebär att samarbetet mellan köpare och säljare går smidigare än förut, men också 
att det innebär starkare bindningar mellan företagen, ökad lojalitet och lägre priser. 
Ett företag kan inte uppskatta behovet av e-handelsstrategier eller medföljande för-
ändringar i affärsstrategin utan en klar föreställning om vad e-handel verkligen 
omfattar (Pires & Aisbett, 2003). Enligt Pires och Aisbett måste alla medlemmar av 
värdekedjan dela fördelar, kostnader och kostnadsbesparingar. Ingen ensam medlem 
borde få majoriteten av fördelarna eller bära den största kostnaden själv. Stora före-
tag har en annan makt och styrka än småföretag, just beroende på sin storlek. Stora 
företag kan tvinga småföretag att börja med tekniska lösningar (exempelvis EDI). 
Sådana påtryckningar kan leda till att införandet sker utan någon genomtänkt strategi 
och genom en sådan realisering uteblir fördelarna med teknologin (Lee, Pak & Lee, 
2003).   
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  Teoretisk bakgrund 
 
Studier visar att småföretags benägenhet till interorganisatorisk samverkan är 
markant mindre än vad som gäller för större företag. Bland företag med 10-19 an-
ställda har endast 2 procent integrerade informationssystem, medan 26 procent av 
företagen med 500 anställda eller fler har integrerat (SCB, 2003). Hoffmann och 
Schlosser (2001) menar att det betyder att småföretagen inte till fullo förstår nyttan 
av samverkan för att öka sin konkurrenskraft.  
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3  Metod 
 
I detta kapitel beskrivs hur den empiriska undersökningen har planerats och hur den 
är tänkt att genomföras. Vi förklarar vald forskningsansats, undersökningsansats 
samt vilka metoder som valts för datainsamling och analys. Detta har som syfte att 
ge läsaren en möjlighet att bedöma utredningens tillförlitlighet. 
 
 

3.1  Forskningsprocessen 
 
Oavsett vilket ämne som ska undersökas finns ett antal steg som måste genomföras. 
Enligt Patel och Davidson (1994) innehåller en typisk forskningsprocess följande 
steg: 
 

1. Identifiera problemområde 
2. Skaffa sig kunskap genom befintlig litteratur 
3. Precisera problemet 
4. Bestämma undersökningsgrupp, undersökningsupplägg och val av tekniker för 

att samla information 
5. Genomförande 
6. Bearbeta/analysera 
7. Redovisa/rapportera 

 
I verkligheten sker arbetet inte i avgränsade steg utan flyter in i varandra och över-
lappar varandra till viss del. En anledning till detta är att forskarna under arbetets 
gång får ny kunskap som tillförs undersökningen (Nyberg, 2000; Patel & Davidson, 
1994). Hartman (2004) beskriver undersökningen som iterativ, att förfarandet 
upprepas flera gånger och att tidigare resultat påverkar den fortsatta planeringen.  
 
Rapportskrivningen sker heller inte som sista steg i genomförandet, utan skrivandet 
inleds tidigt i processen och pågår hela tiden, parallellt med övrigt forskningsarbete. I 
vårt fall skedde rapportskrivningen under hela forskningsprocessen. Från början 
byggde vi upp en tänkt modell, ett ”skelett” för hur rapporten skulle se ut och hur de 
olika avsnitten skulle hänga ihop. Detta underlättade arbetet väsentligt och är något 
som vi kan rekommendera.  
 
 

3.1.1  Val av forskningsprojekt 
 
Idén till denna undersökning kom till efter den C-uppsats som vi själva skrev under 
våren 2004. Widerberg (2002) menar också att idén till ett forskningsprojekt kan 
komma från saker som forskaren själv tänkt på länge, läst om, sett, hört talas om eller 
erfarit. Ens eget tidigare arbete kan också ge upphov till teman att utforska närmare. 
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3.1.2  Litteraturgranskning 
 
Att skaffa kunskap genom att studera befintlig litteratur är ett arbete som ofta är både 
svårt och tidskrävande. I vårt fall till stor del beroende på att det valda problem-
området inte är klart avgränsat utan finns beskrivet i ett stort antal olika ämnes-
områden. Vi kommer att använda oss av böcker, tidskrifter och artikeldatabaser som 
vi får tillgång till genom Universitetets bibliotek. 
 
Granskning av befintlig litteratur har som syfte att ge en översikt över den tidigare 
kunskapen inom området och indikera problemområden (Backman, 1998; Nyberg 
2000). Samtidigt leder teoristudierna också till en allt större förståelse för ämnet. 
 
 

3.2  Forskningsansats 
 
När problemområdet har begränsats menar Nyberg (2000) att det är dags för att 
precisera vilka frågeställningar forskaren behöver söka svar på och utifrån detta 
avgöra vilken forskningsansats och vilka metoder som krävs för att besvara frågorna. 
Våra val beskrivs i följande avsnitt. 
 
 

3.2.1  Deduktion – induktion 
 
Arbetet med att producera teorier kan göras på olika sätt. Om en forskare arbetar 
deduktivt följer han eller hon bevisandets väg. Från befintliga teorier dras slutsatser 
om enskilda företeelser som sedan prövas empiriskt (Patel & Davidson, 1994). Ordet 
”deduktiv” betyder i detta sammanhang ”logiskt härledd” (Hartman, 2004) och 
kommer ifrån att slutsatser härleds från en hypotes. Det omvända förhållandet råder 
vid induktiv forskning där forskaren följer upptäcktens väg. Forskaren studerar då 
forskningsobjektet utan att ha förankrat det i tidigare teorier och utifrån den insam-
lade informationen skapa en teori (Patel & Davidson, 1994). Risken med induktiv 
forskning är att ledas till att formulera fel slags teorier, eftersom slutsatserna inte 
följer logiskt ur premisserna (Hartman, 2004).  
 
Vår forskning i denna undersökning kommer att ske på ett deduktivt sätt, det vill 
säga att vi utgår från tidigare forskares teorier och prövar dem genom vår empiriska 
studie för att se ifall dessa teorier överensstämmer med verkligheten. Vi anser att det 
deduktiva arbetssättet är mest lämpligt för studenter utan större vana av forskning. I 
kapitlet Resultat redogör vi för om vår empiri bekräftar eller bestrider teorierna. 
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3.2.2  Positivism - hermeneutik 
 
Det finns två olika vetenskapliga skolbildningar, positivism och hermeneutik. Positi-
vismen härstammar från naturvetenskapen och är en vetenskapsteori där vetenskaplig 
kunskap utgörs av teorier som bygger på mätbara företeelser (Hartman, 2004). Her-
meneutik betyder tolkningslära och har som grund att varje människa uppfattar sig 
själv och sin situation på ett speciellt sätt (Patel & Davidson, 1994). Kunskap om 
människans ”livsvärld” fås inte genom mätningar utan genom att tolka människans 
beteende och försöka leva sig in i deras föreställningar om världen (Hartman, 2004). 
Forskaren är alltså inte intresserad av hur världen är, utan hur den uppfattas och 
tolkas, enligt Hartman.  
 
Detta forskningsarbete kommer att göras i enlighet med den hermeneutiska skolan 
eftersom vi vill undersöka människors attityder till vissa fenomen och försöka se om 
dessa attityder klart påverkar de val som görs. Av denna anledning menar vi att her-
meneutiken är mest lämplig. 
 
 

3.2.3  Kvalitativ – kvantitativ  
 
Eftersom undersökningen till stor del kommer att kretsa kring frågor som ”hur” och 
”varför” anser vi det mest lämpligt att genomföra en kvalitativ undersökning. Dessa 
frågor anser vi skulle vara omöjliga att besvara lika bra i en kvantitativ under-
sökning. Den kvalitativa forskningen söker efter fenomenets mening medan den 
kvantitativa forskningen söker efter förekomst och frekvens (Widerberg, 2002). 
Kvalitativa metoder handlar om att hitta en karaktär, det vill säga framträdande drag 
och egenskaper (Repstad, 1999). Backman (1998) menar att en kvalitativ forsknings-
process är flexibel och dynamisk och att problemformulering ofta sker samtidigt och 
fortlöpande med datainsamlingen. Frågorna kan ofta vara vaga och diffusa från en 
början men preciseras under arbetets gång.  
 
 

3.3  Datainsamlingsmetod 
 
För att få svar på vår forskningsfråga kommer vi att bryta ner den i ett antal delfrågor 
enligt de olika teoribilder som vi anser vara relevanta för vår undersökning. Dessa 
teorier är de samma som vi beskriver i kapitel 2. Dessa frågor sammanställs till en 
intervjuguide som vi avser att ha som underlag för den empiriska fallstudien. 
Frågorna är tänkta att ge svar på hur det stora företaget arbetar med att inleda och 
underhålla affärsrelationer med småföretag, vilka faktorer som anses vara kritiska för 
småföretag i affärsrelationer, samt hur informationsutbyte med småföretag sker. 
Intervjuguiden med frågor samt en inledande presentation av vår undersökning åter-
finns som bilaga (Bilaga 1). 
 
Backman (1998) menar att verkligheten är en individuell, social och kulturell kon-
struktion som alla människor uppfattar subjektivt. Många av intervjufrågorna 
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kommer att vara av typen ”hur” och ”varför” eftersom målet är att få fram respon-
dentens egna åsikter och värderingar. 
 
 

3.3.1  Val av respondenter 
 
Syftet med arbetet är att undersöka vilka attityder som finns hos stora företag vad 
gäller affärsrelationer och informationsutbyte genom elektronisk handel med små-
företag. Målet är därför att få intervjua någon eller några personer som har med-
verkat ett flertal gånger när ett stort företag har beslutat att starta en affärsrelation 
med ett småföretag. Vi kommer att försöka få tag i företag som arbetar i olika 
branscher för att nå spridning i vårt material. För att nå ytterligare spridning vill vi 
intervjua personer i stora företag, där det stora företaget återfinns såväl på kund- som 
leverantörsposition i syfte att jämföra om attityderna skiljer sig mellan olika 
branscher, respektive roller. Vi kommer också att sträva efter att hitta företag som i 
dag använder sig av olika sätt för att överföra affärsinformation till sina kunder 
respektive leverantörer, även detta för att undersöka ifall attityderna skiljer sig av 
denna anledning. 
 
Undersökningen kommer att göras i form av en fallstudie, vilket innebär en under-
sökning på en mindre, avgränsad grupp (Patel & Davidson, 1994). Trost (1993) säger 
att valet av hur många kvalitativa intervjuer som ska göra beror på omständigheterna, 
bland annat med tanke på hur mycket tid som finns till förfogande. Trost menar 
vidare att antalet intervjuer bör begränsas till ett mycket litet antal eftersom 
materialet annars kan bli ohanterligt och svårt att överblicka. Av denna anledning har 
vi planerat att göra tre stycken fallstudier med respondenter från tre olika företag där 
alla tre hör till gruppen ”Stora företag”, med över 250 anställda. Vår avsikt är att 
dessa tre företag ska representera både en kund-leverantörrelation och en leverantör-
kundrelation och att företagen ska använda sig av olika grad av informationsteknik 
för informationsutbyte. 
 
Som Svenning (2000) påpekar väljs deltagarna till en fallstudie oftast ut genom ett 
selektivt urval. Respondenterna väljs inte slumpmässigt utan för att de har vissa 
kvalitéer, i vårt fall ska de ha en stor kännedom om att inleda affärsrelationer med 
småföretag. Att respondenterna inte kommer att väljas genom någon slags statistiskt 
urval innebär att resultaten inte kommer att vara generaliserbara, enligt Patel och 
Davidson (1994). Bell (1995) menar att det inte är troligt att ett begränsat projekt kan 
skapa grund för generaliseringar men att de resultat som nås kan vara utgångspunkt 
för andras reflektioner. 
 
Före intervjutillfället, när vi har fått kontakt med en, som vi hoppas, lämplig 
respondent och avtalar om en tid för intervju kommer vi att kort beskriva vad under-
sökningen handlar om och i stora drag vilka områden vi har som avsikt att ställa 
frågor om. Detta kommer att göras i antingen på telefon eller med hjälp av 
korrespondens i form av e-post. 
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3.3.2  Intervjuer 
 
Vårt mål är att få göra intervjuerna ansikte mot ansikte eftersom vi känner att det är 
den bästa metoden, då vi förutom de verbala svaren även kan iaktta respondentens 
kroppsspråk och utifrån detta kanske bättre analysera de svar som ges. Eventuellt 
kommer vi inte att kunna göra samtliga intervjuer på plats, på grund av stora avstånd. 
I sådana fall kommer vi att intervjua på telefon, något som såväl Nyberg (2000) som 
Patel och Davidson (1994) menar kan göras när omständigheterna så kräver. Nyberg 
säger att telefonintervjuer kan ge mer utförliga svar än vad som kan fås genom att 
använda frågeformulär. 
 
Vid intervjutillfället kommer vi båda två att vara delaktiga i samtalet. Den ena 
kommer att ställa de frågor som vi har gjort upp på förhand medan den andra ställer 
följdfrågor där vi anser att det behövs och är av intresse. Denna metod menar 
Thomsson (2002) kan passa bra om de två intervjuarna känner varandra bra och inte 
har några problem med maktförhållandet sinsemellan. 
 
Våra intervjuer kommer att vara semistrukturerade, vilket innebär att vi har några 
frågeområden som vi vill ha svar på, men frågorna är på inget sätt statiska. Enligt 
Repstad (1999) är det naturligt att ett svar på en fråga leder till nya uppföljnings-
frågor och att de intervjuer som görs ser olika ut på grund av att nya problem eller 
frågeställningar dykt upp. 
 
Alla våra intervjuer kommer att utgå från en och samma intervjuguide men vissa 
frågor är följdfrågor till andra och utgår därför i vissa fall. Säkert kommer vi att få 
utökade svar på frågor som inte direkt håller sig inom frågeguiden. I denna del 
hamnar kommentarer som känns som utanför vår huvudfråga men som kan vara 
viktiga för att öka förståelsen. 
 
Intervjuerna kommer delvis att vara av retrospektiv art, det vill säga att respon-
denterna får se tillbaka på hur det var när de inledde en affärsrelation och hur 
processen gick till. Detta medför att vissa felkällor kan uppstå. Människor glömmer 
händelser och inte minst känslor och åsikter som de hade förr och de återskapar det 
som har hänt genom ett filter av tankar och känslor som uppkommit långt senare. Det 
finns en tendens att minnen från förr omformas så att de stämmer med det respon-
denten tycker i nuläget. (Repstad, 1999) Av denna anledning är syftet att försöka 
hitta ett större företag som har startat en ny affärsrelation med ett småföretag under 
de senaste två åren, allt för att respondenten förhoppningsvis ska kunna komma ihåg 
vilka förväntningar och farhågor som de kände innan. Förhoppningsvis kan vi även 
återkomma till respondenten med följdfrågor som uppstår efter att själva intervjun är 
avslutad. 
 
 

3.3.3  Dokumentation 
 
Vi kommer, om respondenten tillåter det, att spela in våra intervjuer på band vilket 
Repstad (1999) säger att de flesta erfarna forskare rekommenderar. Om forskaren 
antecknar svaren kan denne inte på samma sätt koncentrera sig på vad respondenten 

- 21 - 



  Metod 
 
säger och det är även svårare för att hinna ställa följdfrågor. Om någon eller några av 
respondenterna inte tillåter oss att spela in intervjuerna kommer den ena av oss att 
anteckna svaren på frågorna medan den andra kan koncentrera sig på frågor och 
följdfrågor till fullo. 
 
Repstad (1999) menar också att det är viktigt att hinna uppfatta icke-verbala budskap 
såsom gester och ansiktsuttryck, något som kan vara problematiskt när svaren 
antecknas. Kort tid efter varje intervjutillfälle ska samtalet transkriberas ner till 
skriven text på dator. Det är en stor fördel att ha en ordagrann återgivning av inter-
vjuerna, eftersom det annars lätt händer att en del av informationen filtreras bort, 
anser Repstad. 
 
 

3.3.4  Etiska aspekter 
 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), har fyra huvudkrav på 
forskning: informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nytt-
jandekravet (HSFR: s etikkommitté, 1999). Vi har som avsikt att försöka leva upp till 
dessa krav genom att allt deltagande ska vara frivilligt och respondenternas uppgifter 
ska behandlas konfidentiellt. Konfidentialitet innebär också att i möjligaste mån 
bevara informanternas integritet. Utifrån nyttjandekravet ska respondenterna bli 
informerade om studiens begränsade användningsområde.  Nyttjanderätten är till-
godosedd på så sätt att vi efter sammanställning av intervjuerna raderar dem från 
kassettbanden. Respondenterna kommer ej heller att namnges i denna rapport. 
 
 

3.4  Analysmetod  
 
Att analysera handlar om att granska, kategorisera och kombinera data för att söka 
svar på en studie och varje undersökning bör inledas med en analytisk strategi av vad 
som ska undersökas och varför (Yin, 1994). Syftet med kvalitativa undersökningar är 
att skaffa en djupare kunskap än den som kvantitativa undersökningar kan ge 
(Backman, 1998). Utifrån ett litet material försöker forskaren tränga djupt in i 
problematiken (Svenning, 2000). Målet är att föröka förstå och analysera helheter 
(Backman, 1998). Backman menar vidare att det kvalitativa perspektivet söker 
likheter och/eller skillnader mellan individer för att försöka hitta mönster. Analys-
skedet underlättas av att en grov strukturering görs innan insamlingen av data inleds. 
Den huvudsakliga analysen sker dock efter datainsamlingen avslutats, säger 
Backman. 
 
I ett kvalitativt projekt är det vanligt att de olika faserna glider in i varandra, att 
problem formuleras samtidigt med datainsamlingen och att analysen påbörjas i 
samma stund som data börjar samlas in (Repstad, 1999). Thomsson (2002) liknar 
hela undersökningen vid en process som böljar fram mot en ökad förståelse i en fråga 
som vi vill försöka förstå. 
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I vår undersökning inleds analysarbetet redan när arbetet med att framställa intervju-
frågorna startar. De delfrågor som vi anser oss behöva få svar på för att kunna 
besvara forskningsfrågan grupperas in i frågeområden. Dessa frågeområden ska 
sedan dela upp empirin i olika avsnitt och samma uppdelning kommer också att 
göras i analyskapitlet, allt med syfte att förbättra rapportens struktur, skärpa och läs-
barhet. 
 
Analysen kommer att bestå av tre olika moment. I det första momentet kommer vi att 
arbeta med att gruppera svaren på de individuella intervjuerna. Hartman (2004) 
menar att materialet ska kategoriseras eller kodas för att reducera mängden material 
och gruppera de stycken som hör ihop. Kodning innebär, enligt Svenning (2000) att 
etiketter sätts på begrepp och att kategorier skapas där begreppen hör hemma. 
Svenning menar vidare att kodningen är en cyklisk process där materialet läses om 
och om igen och där varje ny läsning ger nya infallsvinklar. 
 
I det andra steget i analysen övergår vi till att jämföra intervjuerna mot varandra. All 
analys går ut på att hitta mönster, menar Svenning (2000). Hartman (2004) säger att i 
det andra analyssteget ska materialet tolkas genom att forskaren söker efter den 
mening som finns i de företeelser som undersökts. I vår undersökning kommer vi att, 
efter att ha kodat materialet, att arbeta med att försöka hitta mönster av likheter och 
skillnader mellan svaren från de olika respondenterna. 
 
Svenning (2000) säger att analysen inte går att automatisera, och att den tar form i 
forskarens eget huvud när hon arbetar med sitt material. Varje ny genomläsning och 
varje ny sortering lägger till en ny aspekt, menar Svenning vidare. Av denna anled-
ning menar vi att analysen måste få ta tid, att det inte är någonting som kan jäktas 
fram och att det är bra ifall vi kan lägga intervjuerna åt sidan några dagar för att 
sedan återuppta dem när de fått ”mogna” lite. 
 
Till sist, i det tredje steget, kommer empirin att kopplas till relevanta teorier med 
avsikt att hitta likheter och skillnader mellan respondenterna och teorierna. Yin 
(1994) kallar detta för ”mönstermatchning” och menar att empirin jämförs med tidi-
gare teorier. För att försöka göra rapporten lätt att följa kommer vi att strukturera upp 
den så att vi i både empiri- och analyskapitlet grupperar enligt de indelningar som 
gjordes till intervjuguiden. Det slutliga resultatet av hela undersökningen kommer 
därefter att presenteras som slutsatser i kapitel 6.  
 
 

3.5  Tillförlitlighet och giltighet 
 
Enligt Nationalencyklopedin (2004) betyder validitet ”den utsträckning i vilken ett 
mätinstrument mäter det som man avser att mäta”. Inom tolkande undersökningar ses 
validitet som frågan om forskarna verkligen studerar de fenomen som avsetts att 
studeras och om forskarna verkligen tolkar det de tänkt sig tolka. Kunskap som är 
valid är giltig, hållbar och välgrundad. 
 
Reliabilitet beskrivs i Nationalencyklopedin som ”ett mått på ett tests precision”. För 
att försöka nå så hög reliabilitet som möjligt har vi valt att inkludera vår intervju-
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guide som bilaga till rapporten. På detta sätt skulle det vara möjligt att försöka åter-
skapa samma undersökning i framtiden. Detta motsägs dock av Thomsson (2002), 
som menar att den personlighet och erfarenhet som varje människa bär på gör att två 
personer aldrig kan uppnå samma resultat. 
 
Reliabilitet och validitet är begrepp som passar bättre i den kvantitativa under-
sökningen (Thomsson, 2002). I en kvantitativ undersökning talas istället för relia-
bilitet om tillförlitlighet och istället för validitet används begreppet giltighet. Tillför-
litlighet är ett mått på i vilken utsträckning ett visst tillvägagångssätt ger samma 
resultat vid olika tillfällen under lika omständigheter. Giltighet är ett mått på om en 
viss undersökning verkligen mäter eller beskriver det forskaren vill att den ska mäta 
eller beskriva (Bell, 1995). 
 
Syftet i en kvalitativ undersökning är inte att forskaren ska vara utbytbar eller att det 
på förhand är bestämt vad som ska mäta. Däremot måste även den kvalitativa 
forskaren vara saklig och tillförlitlig (Widerberg, 2002). Detta kan göras, enligt 
Widerberg, genom att fortlöpande dokumentera sina val och tolkningar under forsk-
ningsprocessens gång. Genom att grundligt motivera och redogöra för val av metoder 
och hur undersökningen gjorts kan läsaren värdera såväl forskningens utförande som 
resultat. 
 
Ökad tillförlitlighet kan uppnås också genom att, som i vårt fall, vara två observa-
törer som närvarar vid varje intervjutillfälle, samt att ”lagra” verkligheten genom att 
spela in samtalen på band. I och med detta kan intervjun tas i repris så många gånger 
som behövs för att försäkra oss om att allt är korrekt uppfattat (Patel & Davidson, 
1994). 
 
För att göra analysens tolkningar mer tillförlitliga föreslår Nyberg (2000) att två 
(eller flera) personer oberoende av varandra ska läsa igenom svaren och utifrån det 
hitta de kategorinamn som ska användas. Även kategoriseringen av svaren tycker 
Nyberg ska göras av personerna var för sig innan gemensamma lösningar diskuteras 
fram. Vi kommer att sträva efter att utföra den inledande delen av analysen på detta 
sätt. 
 
För att öka arbetets giltighet, att verkligen undersöka det vi ämnade undersöka, 
kommer vi att utgå från forskningsfrågan när vi formulerar intervjufrågorna. Forsk-
ningsfrågan bryts ner i delfrågor med syfte att genom svaren på delfrågorna till-
sammans besvara forskningsfrågan. Detta arbete kommer att utföras i ett så sent 
skede av forskningsprocessen som möjligt, eftersom vi tycker att det är av största 
vikt att ha hunnit läsa in sig ordentligt på teoriområdet först. 
 
I kapitel 7 diskuterar och värderar vi valda metoder och beskriver hur de kan ha 
påverkat resultatet av vårt arbete. 
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4  Empiri 
 
I detta kapitel redovisar vi de resultat som fallstudien gav. Vi börjar med att kort 
presentera de medverkande företagen för att därefter beskriva de fakta som framkom 
vid intervjuerna. 
 
 

4.1  Fallstudie 
 
Den empiriska undersökningen bygger på intervjuer som har gjorts i tre företag 
under vecka 50 år 2004. Företagen är Plannja, LKAB samt ICA, i rapporten 
benämnda A, B och C. Samtliga företag har affärsrelationer med småföretag antingen 
som kund eller leverantör. Av de företag som intervjuades var det bara ett som hade 
elektronisk handel mot småföretag. 
 
Plannja är ett dotterbolag till privatägda Svenskt Stål Aktiebolag (SSAB). Plannja 
förädlar tunnplåten till bland annat takplåt, takavvattningssystem och väggplåt och 
säljer främst inom Sverige och till övriga Norden. I Plannja ingår fem tillver-
kande/säljande bolag, Plannja AB i Luleå, Plannja Siba AB i Järnforsen Småland, 
Plannja AS i Ålborg Danmark Plannja Oy Ab i Finland och Plannja sp.zo.o. i Polen. 
Plannja har ungefär 450 anställda och omsätter ca 1,2 miljarder kronor per år. 
 
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) är en högteknologisk mineral-
koncern, en av världens ledande producenter av högförädlade järnmalmsprodukter 
till stålindustrin och en växande leverantör av industrimineraler. Verksamhet bedrivs 
på fem orter i norra Sverige och Norge. Gruvor och malmförädlingsverk finns i 
Malmberget och Kiruna, pelletsverk i Svappavaara och utskeppningen sker från egna 
hamnar i Luleå och Narvik. Koncernkontoret finns i Luleå. LKAB grundades år 1890 
och är sedan 1976 helägt av svenska staten. LKAB har omkring 3500 anställda. 
 
ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med drygt 
40 000 medarbetare och 3 000 butiker i Skandinavien och Baltikum. I gruppen ingår 
operativa dotterbolag, dels med ett stort nätverk av butiker, dels med distribution till 
restaurang- och storkök och servicehandel. ICA erbjuder också finansiella tjänster till 
de svenska ICA-kunderna genom ICA Banken. ICA AB ägs till 40 procent av ICA 
Förbundet Invest AB och till 60 procent av holländska Royal Ahold N.V. Genom 
Royal Ahold är ICA AB en del av ett världsomspännande detaljhandelsnät. Den 
totala butiksomsättningen år 2002 uppgick till cirka 77 miljarder kronor. 
 
 

4.2  Företag A 
 
Företag A är leverantör till många småföretag där de har utarbetat partnerrelationer. 
Respondenten på företag A är distriktschef med ansvar för ett stort antal kunder från 
Sundsvall i söder till Kiruna i norr. Han har stor erfarenhet av att inleda och driva 
affärsrelationer där partnern hör till gruppen småföretag. 
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4.2.1  Partnerskapsprocessen 
 
Respondent A menar att de inte alltid är initiativtagaren till att inleda en ny affärs-
relation utan att det kan vara ömsesidigt. Respondenten sa att ”Det kan dels vara jag 
som känner att jag har en vit fläck på kartan någonstans, eller det kan vara så att de 
närmaste återförsäljarna, närmast en vit fläck, de känner att de får konkurrens från en 
konkurrent som finns på en ort där inte vi finns etablerade. Som håller på att knapra 
åt sig marknadsandelar på våra befintliga marknader. Det kan göra att vi tycker att nu 
behöver vi hitta en partner på den orten eller i den regionen”. Men även nystartade 
verksamheter kan ta initiativ till att inleda en affärsrelation med Företag A. De ny-
startade företaget gör då en lista på de leverantörer som de tycker är bäst. Och 
respondenten menar att de är marknadsledande inom sitt segment, så därför hör kun-
derna av sig till dem. 
 
När de sedan etablerat en kontakt med en ny partner går Företag A in för att bygga en 
långsiktig relation och inte för att täcka upp ett kortsiktigt behov enligt respondenten. 
En relation som respondenten tycker ska vara lönsam för båda parter. ”Man vill 
gärna känna på varann, och kanske hellre låta det gå ett år, eller ett halvår, eller gå en 
tid i alla fall och träffas några gånger först. Jag eller vi berättar om hur vi ser på 
möjligheterna och de får berätta om sin verksamhet och vad de har för idéer. Men 
sen när man kommer ett steg närmare, då måste man börja prata avtal. Vilka priser 
ska man ha och så vidare.” 
 
Respondenten menar att de diskuterar fram något som är bra för båda parter. De vill 
inte ge för stora rabatter för att de ska kunna ha så bra marginaler som möjligt på det 
de säljer, samtidigt kan de inte ge kunden ett för högt inköpspris för då blir det svårt 
för kunden att i sin tur sälja produkten på marknaden. De lägger fokus på att bygga 
en relation med sina återförsäljare genom att inte bara diskutera produkt och pris. De 
försöker hjälpa sina kunder att göra bra affärer och sälja deras produkter. Respon-
denten uttrycker det som; ”Jag ska vara en coach eller ett stöd i hans process, mot 
hans slutkund.”. 
 
Respondenten menar att det handlar mycket om utbildning, att stå till förfogande för 
utbildning av återförsäljarens personal. ”Vi har ett bra koncept, ett helhetspaket som 
inte bara innefattar produkten och ett lågt pris utan även helheten och ett bra säljstöd, 
utbildning och support. Det vet vi funkar. Det är attraktivt. Det är inte så enkelt som 
att bara ha en produkt och ha det lägsta priset”. Företag A utbildar sina kunder i pro-
dukten och marknadsföring av produkten. De träffas också för att hjälpa kunden med 
nya idéer och även träffa slutkunder för att sprida sin kunskap. 
 
”Vi erbjuder även våra kunder olika programvaror som de gratis kan hämta från vår 
webbplats för att kunna hjälpa sina kunder. Det ger dem kunskap som bara vi annars 
skulle sitta på, och ger mycket värde för slutkunden i form av service. Men det 
handlar om datormognad och framför allt att då måste vi vara med och utbilda. Men 
vi vill lära kunden att göra så mycket av det här jobbet själva för att om jag sitter på 
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kammaren och gör det, och faxar iväg ett svar då blir inte de duktigare, utan de bara 
slussar vidare.” 
 
Han känner inte att det råder en brist av förtroende för småföretagens sida gentemot 
dem. Han tror att varumärket inger förtroende. I branschen uppfattas de som rejäla, 
duktiga och långsiktiga enligt respondenten. ”Så att det kanske är lite annorlunda om 
det kommer in ett nytt företag som man aldrig har hört talas om, med en glassig 
stockholmare med bakåtkammat hår som glider in med kostym och Porsche och ska 
kränga på en pall med grejer. Då kanske man funderar en gång extra. Det har nog 
med det att göra.”. 
 
Respondenten säger att de ser till att ha regelbundna träffar med kunderna i olika 
forum. Ett utav forumen är där de viktigaste återförsäljarna i hela Sverige träffas, de 
samlas två gånger per år. De träffas först för att berätta om nyheter inför året och hur 
de har tänkt jobba. I slutet av året har de en avslutning, där de samlas och går 
igenom: ”Vad sa vi i våras och hur blev det, blev det som vi sa, och hur ska vi säga 
nästa år. Vad var bra och vad var dåligt? Och det är jätteuppskattat, att de får komma 
till tals med saker som har varit bra och framför allt saker som har varit mindre bra, 
som vi kan ändra på till nästa år. Och nästa år kan vi säga att: I fjol tyckte ni det här, 
så nu presenterar vi det här. Hur känns det? Det är jättebra.” Han säger att forumet 
vilar på fyra hörnstenar, som är utbildning, erfarenhetsutbyte, marknadsföring och 
trevlig samvaro. ”Tar inte vi initiativet till att stärka och bygga vidare på den här 
relationen så finns det garanterat någon annan konkurrent som kommer att göra det.” 
 
Processen att inleda en ny relation skiljer sig om det handlar om ett småföretag än 
med ett större företag enligt respondenten. Det handlar ofta om stora avtal med stora 
kunder och de kräver långa förhandlingar enligt respondenten. De måste förhandla 
fram ett avtal som fungerar i praktiken och har bra återkoppling ner på lokal nivå. 
”Det är stora avtal, och handlar om väldigt mycket pengar så då blir det naturligt att 
det är mera bakslughet, och mera politik. Det som jag tycker är det roliga i mitt jobb, 
är att göra avtal med lokala återförsäljare”. 
 
När vi frågade om respondenten försöker arbeta fram gemensamma mål med sina 
handelspartners så svarade respondenten: ” Jo, naturligtvis är det så. Om jag står med 
pekpinnen och säger att nu ska ni sälja så…  Det måste ju matcha uppfattningen hos 
partnern också. Först när man nickar tillsammans, är vi överens om det här, tror vi 
verkligen på det här? Jo, vi kan försöka. Då funkar det. Men om jag säger att nu ska 
du sälja för 15 miljoner, och han vet att han har sålt för 5 miljoner året innan, då tror 
han ju att det blir svårt. Så fungerar det inte. Man måste alltid vara överens. Eller det 
faller sig naturligt att man är överens, eller ganska överens om var målen ska vara 
någonstans”. 
 
 

4.2.2  Kritiska faktorer för småföretag 
 
Respondenten kan se att det ibland råder en viss kunskapsbrist hos småföretagen. ”Är 
det en liten företagare, så kan den ju vara ganska novis när det gäller de delarna. Men 
samtidigt är det mera raka puckar; ”Får vi börja sälja dina grejer, och när kan vi köra 
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igång?” Vi har ett antal stora riksavtal, med kedjor, där har vi centrala avtal med 
kedjan och där ska då varje medlem i kedjan använda sig av de avtalen. Och det gör 
det ju lättare. Den lille på orten får hjälp av sin organisation, att vara proffsig och att 
till exempel ha genomfakturering via EDI. Det är ju kanske såna system som den lilla 
bygghandlaren på orten inte skulle vara den första att tänka på. Det är de här för-
delarna som man får genom att vara med i en stor kedja.” 
 
På frågan om småföretag skiljer sig när det gäller att ha forumlerade strategier svarar 
respondenten: ”Nej, den enskilda entreprenören är ju oftast en duktig affärsman som 
har det liksom inom sig. Som har affärsidén och marknadsplanen innanför pannbenet 
lite grann. Och det ska man ju inte underskatta på nåt sätt, men det är klart räknar 
man med de stora kedjorna, så har de ju en marknadsgrupp som sitter och tar fram en 
sån här, så det är klart att den ser proffsig ut när de lägger upp den”. 
 
Respondenten anser att det finns olikheter i hur bra affärsrelationer är, och att mycket 
beror på personkemi. Han menar att det handlar om människor och då är person-
kemin viktig. Det gör att med vissa kunder fungerar det bättre och med andra mindre 
bra. Fast han tror att det har en del med resultatet att göra också; ”De som det går bra 
för och som tycker att det är kul att jobba med våra produkter, de som är duktiga, de 
tycker vi att det är kul att uppmuntra också, belöna kanske någon gång. Samtidigt 
som det är viktigt, att de som det går mindre bra för… det kanske är där jag får lägga 
fokus på att försöka finnas på plats, och lyssna och ställa mig frågan, hur skulle vi 
kunna göra på nåt annat sätt för att få det att snurra. Men i grund och botten handlar 
det ju alltid om människor.” Respondenten på företag A menar dock om att även om 
personkemin är viktig, gäller det att hela tiden komma ihåg varför de umgås med sina 
kunder. ”Risken blir att om man har trevligt med någon, så kanske man har för trev-
ligt och glömmer bort affärerna”. 
 
Respondenten menar att de måste vara mer lyhörda när de har en affärsrelation med 
ett småföretag och att de verkligen arbetar för att uppnå ett vinna-vinna samarbete. 
”Det finns ju inget annat, för om bara den ena parten tjänar på det så blir det ju inget 
bra. Så ingen är intresserad av att blåsa den andra.” 
 
 

4.2.3  Informationsutbyte och elektronisk handel 
 
Företag A använder i dagsläget elektronisk fakturering mot vissa företag. Order-
hanteringen sker via telefon, fax eller e-post. De ställer inga krav på att kunder måste 
använda sig av elektronisk fakturering men större kedjor som de handlar med har det 
som krav för att minska antalet ton papper och antalet personer som hanterar faktu-
rorna. ”Där är det mer ett krav för att komma in, att få vara med i en sån upphandling 
om ett sånt treårsavtal till exempel, då ska vi uppfylla de och de kriterierna. Och det 
kan mycket väl vara så att nästa gång vi sitter i en sån förhandling så kanske frågan 
ställs, eller kravet ställs att nu vill vi även kunna göra beställning elektroniskt. Det är 
klart att det går ditåt.” 
 
Respondenten menar att företaget förbereder sig internt på att klara kommande krav 
på att börja med mer elektronisk handel. ”Men vi jagar väl kanske inte på kunderna 
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för, inte åtminstone de små kunderna, på att testa, utan det blir ofta i projektform 
med de stora kedjorna.” Respondenten säger att han inte har någon uppfattning om 
vilken inställning företagets mindre kunder ha till elektronisk handel, de har inte stött 
på att något litet företag själv velat börja med elektronisk handel. Han menar också 
att hur en kund än vill handla så är det något som de bör göra allt för att  möta, ”Om 
de så vill beställa via trumma”. 
 
I nuläget kommer de flesta beställningar via telefon. ”Det är nog svårt att jag går ut 
till mina kunder och säger; Skulle ni inte kunna faxa lite oftare? För de har så mycket 
att göra, de som sitter i telefon. För det får vi höra ibland, ”Ni är ju alltid upptagna 
när man ringer och ska beställa hos er”. Det borde vara lättare, men det finns mycket 
tradition och många är små egna företagare som har jobbat i tre decennier kanske. 
Och då jobbar man på samma sätt. Datorn står och samlar damm i ett hörn, avstängd. 
Men man märker ju att det är generationsväxling även här. Yngre generationen tar 
över och då skaffas det Internet och bredband och börjar mailas. Men det känns som 
om den här branschen inte liksom ligger i spjutspetsen när det gäller att testa ny 
teknik, hos de enskilda små i alla fall. Där är det som sagt nog svårt att få dem att 
faxa ibland.” 
 
I de fall där småföretaget är med i någon affärskedja anser respondenten att det är 
vanligt att krav på teknik kommer från kedjan, och menar att det är ”såna system som 
den lilla bygghandlaren på orten inte skulle vara den första att tänka på”. 
 
Respondenten anser att det i dagsläget är ett ganska ineffektivt system att ta emot 
beställningar via telefon. ”Det sitter någon i ena änden och läser upp rader och någon 
annan sitter och skriver eller knackar in.” Men han ser det som en risk att effekti-
visera också; ”Risken är att man inför det och säger: Men fint, hur många kan vi säga 
upp på kundservice för att spara in för att betala systemkostnaderna. Sen har man ju 
hört att systemet ska effektivisera och då ska man kunna ha färre personer som gör 
jobbet. Men då har man ju inte vunnit nånting tycker jag, utan det är ju först när man 
kan frigöra de här duktiga medarbetarna som vi har som sitter på en massa kunskap 
och vet en massa om produkterna. Kunna frigöra dem till att vara mera rådgivare på 
telefon istället för att vara bara orderknackare, då har man vunnit nånting. Återigen, 
det handlar om att lyssna på kunden, finnas tillgänglig och kunna ge, både lyssna och 
kunna ge svar och ge besked. Det är någon sorts vision.” 
 
Vi nämner möjligheten att integrera två företags affärssystem med varandra. Genom 
automatisk åtkomst till kundens lagersaldo skulle företag A kunna säkerställa att 
kunden alltid har rätt mängd varor i lager. Detta kommenterades av respondenten: 
”Lite grann jobbar vi så redan i dag hos vissa. Där man har kommit så långt i rela-
tionen så att man är partners. Som jag sa tidigare, det handlar om att jag ska hjälpa 
mina kunder att tjäna pengar, och att sälja våra grejer och när jag är nere och kunden 
kanske är fullt upptagen med att sälja eller har människor i butiken så kanske jag går 
en loop på lagret och kollar hur det ser ut på hyllan och kan göra en beställning åt 
kunden i samråd med honom. Det är ju väldigt manuellt, men det är ju samma tanke 
där. När man har kommit så långt i relationen då funkar det bra, då är man liksom 
betrodd. Han vet att jag inte försöker sälja på honom en pall med extra grejer som 
han inte blir av med, för då får jag ju ett väldigt ilsket samtal. När man har förtroende 
och litar på varann, då är det roligt.” 

- 29 - 



  Empiri 
 
 
 

4.3  Företag B 
 
Företag B är kund till många småföretag där de har utarbetat partnerrelationer. 
Respondenten som besvarade våra frågor arbetar sedan lång tid som inköpare på 
företaget och har många gånger varit med om att starta nya affärsrelationer med olika 
småföretag. 
 
 

4.3.1  Partnerskapsprocessen 
 
I Företag B varierar det vem som tar initiativet till en ny affärsrelation. Ibland är det 
den blivande affärspartnern som kommer med förslaget. Andra gånger är det företag 
B själva som tar kontakt med olika leverantörer om de har något speciellt intresse 
men ibland kan de inleda en ny typ av relation med redan etablerade leverantörer. Då 
har det oftast som syfte att leverantören ska ta över helheten av en tjänst, så kallad 
”outsourcing”. Företaget arbetar med något som de kallar mervärdeskapande tjänster 
där de försöker hjälpa till att utveckla företag i närområdet, ibland genom att bilda ett 
gemensamt bolag där alla intressenter är delägare i bolaget. 
 
De har ingen standard om hur processen för att bilda en ny affärsrelation går till utan 
respondenten menar att det är beroende på vilken typ av företag det handlar om och 
hur affärsrelationen ska se ut. Det som är det som tar längst tid i processen är att 
arbeta fram ett gemensamt avtal. ”Avtalet ska ju gagna båda parter, vi försöker ju 
alltid hitta det där vinna-vinna förhållandet som man säger. Båda två måste ju se för-
delarna med ett sånt där avtal, det ska ju vara bra både för oss som kund och för leve-
rantören” säger respondenten. 
 
Eftersom företaget arbetar med partnerrelationer där det skapas nya bolag, blir oftast 
personalfrågor en stor process där fackliga förhandlingar förekommer. Det handlar 
om personalen ska gå över till det nya bolaget och om de vill de eller inte. ”Det är det 
som är en jättelång process. Och det är ju också en känslig process, samtidigt som vi 
ju aldrig säger upp nåt folk utan det är alltid frivilligt. Vill man gå över så, vill man 
inte gå över så får man stanna kvar men själva tjänsten flyttas ju över. De som då inte 
vill följa med får ju vara beredd på att de erbjuds ett annat jobb.”. 
 
Vid affärsrelationer med småföretag handlar det i stort sett om att företaget känner ett 
internt behov av att upphandla varor eller tjänster. De går då ut med en förfrågan och 
sedan kommer anbuden in. Därefter väljs några anbud som de vill gå lite djupare 
med. ”Alltså träffar, börja diskutera med dem och se vart kan en affärsrelation hamna 
med det här företaget. Ska vi teckna ett avtal med dem, hur ska avtalet se ut, vilken 
typ av avtal och så vidare.” 
 
Vid val av leverantör är det många olika faktorer som spelar in beroende på vilken 
typ av produkt eller tjänst det handlar om. ”Ska vi köpa ett datasystem eller ett 
produktionssystem eller en produktionsanläggning, då blir det helheten som blir 
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avgörande. Vi har ju alldeles nyligen upphandlat ett affärssystem och det är ju då ett 
som man säger väldigt komplext system där det finns kanske 5 stora leverantörer i 
hela världen. Och då får man sitta och jämföra bit för bit i hela det är affärssystemet, 
sätta pengar på vad de olika bitarna är värda för oss. För alla investeringar ska vi ju 
kunna räkna hem.” 
 
Förtroende för leverantörer är en mycket viktig faktor för att Företag B ska inleda en 
ny affärsrelation. ”Hur mycket tror vi på det här företaget? Har vi några tidigare 
relationer med det här företaget? Vi söker ju alltid efter referenser. Vi gör en eko-
nomisk bedömning av företaget, som vi säger en riskanalys av företaget. Om vi 
satsar en massa pengar i ett system så vill vi också tro på företaget, att det ska över-
leva en längre tid, såna investeringar kanske man ska leva med i tio år. Så då 
kommer man in på de bitarna. Sen finns det ju det med support-biten, service-biten. 
Närheten till företaget. I slutänden är det ju en helhetsbedömning man gör. Väljer vi 
den här leverantören, då tror vi att det blir rätt, att vi gör rätt val, att vi får mest för 
pengarna.”. 
 
”Vi försöker ju att ha en bra affärsrelation med alla leverantörer, det ligger i våran 
policy att samtidigt som vi vill handla så billigt som möjligt så vet vi ju att leveran-
törerna måste också leva. Och har man ett bra samarbete, en bra relation med en 
leverantör så får man ju också hjälp många gånger. Vi hamnar ju ibland i den sitsen 
att någonting havererar i vår anläggning, att vi behöver snabbt få tag i reservdelar för 
att det kostar ju jättepengar varje minut som det blir stopp i vår produktionsapparat. 
Och då är det ju ofta bra med de här relationerna som man har med många leveran-
törer, även om det är lördag kväll så kan man få tag på dem och de hjälper till och 
man får fram delar så fort som möjligt. Sen är det ju, det blir ju ganska naturligt, 
precis som i alla andra, prioriteringar. Jag vet inte hur många tusen vi har i vårt leve-
rantörsregister som är leverantörer till oss. Vi hinner ju inte med att vårda alla leve-
rantörer, utan det blir ju en prioritering.”. 
 
För att vårda sina relationer har företaget varje år något som de kallar för leveran-
törsdag. Alla stora leverantörer till företaget får en inbjudan att komma in och lyssna 
på dem under den dagen, och ställa frågor. De får en massa information om vad som 
är på gång på företaget, hur företagets framtidsplaner ser ut. ”Det är mycket envägs 
information, det är vi informerar leverantörerna. Och eftersom det kan sitta flera 
hundra leverantörer och lyssna, frågor som kommer är ofta mot den information som 
de får. Det är ju inte det här utbytet att någon leverantör vid det tillfället tar upp och 
börjar informera om vad de kan bidra med.” 
 
Ibland går de ut med förfrågan då de kanske inte riktigt själva vet vad de vill eller de 
kanske vet vad de vill, men de vet inte riktigt vad leverantörerna kan leverera för 
nånting, vilken typ av lösning och så vidare. ”Då kan vi ställa en förfrågan lite 
”luddigt specad” om man säger så. Och då får vi in olika lösningsförslag från leve-
rantörerna. Då bjuder man in alla leverantörer som har kommit med det vad vi kallar 
för ett Seriöst anbud, då får de komma och presentera sitt anbud, och presentera sin 
lösning och samtidigt gör de ju en liten företagspresentation och talar om vad de kan 
och vad de är duktiga på, och vad de kan hjälpa oss med.” 
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4.3.2  Kritiska faktorer för småföretag 
 
När det gäller partnerrelationer med småföretag anser respondenten att person-
kännedom är en viktig del. ”I och med det så vet man också vilken kompetensnivå de 
har” säger respondenten. Företag som de inte har kännedom om är väldigt svåra att 
bedöma kunskapsnivån på enligt respondenten. Då är referenser viktiga, men även 
det är svårt att bedöma. Respondenten har erfarit att både småföretag och stora 
företag skickar fram personer med extra stor kompetens när de vill sälja in någon-
ting. När sedan avtal är påskrivna så får företaget inte längre arbeta mot de 
personerna som de uppfattade hade rätt kompetens. ”Därför är det viktigt med 
personkännedom. Har man då en relation sen tidigare med ett företag, så självklart så 
vet man ju att de har den här kompetensen, inte bara på de 2-3 som är duktigast, utan 
man kanske vet att skickar de fram någon annan så vet man att de har de här bakom 
ryggen som vi har erfarenhet av, att de ställer alltid upp och hjälper till”. 
 
Respondenten gav ett exempel, där de stod i valet mellan två små leverantörer och 
där deras interna beställare trodde att det var Företag A de måste välja. ”Då visade 
det sig att Företag B när de skulle göra en slutpresentation av sin lösning, använde en 
av de här specialisterna som visade hela deras lösning. Och så fick ju våran interna 
beställare liksom upp ögonen. – Ja men systemet klarar ju av det och det och det, 
vilket vi har behov av. Så att vi kan ju välja Företag B. Men då sa ju vi, att om vi 
väljer Företag B, så måste den här personen vara med i hela införandeprojektet. Och 
då knöt vi fast den personen.”. 
 
På frågan om det är mer kritiskt att arbeta med småföretag än större så svarade 
respondenten: ”Nej, det där med små och stora företag, det har man ju sett genom 
åren… Ibland brukar jag själv ställa frågan; Är det bättre att vara en stor kund hos en 
liten leverantör, eller vara en liten kund hos en stor leverantör? Och många gånger så 
får man ju fundera och tänka till, Vad är bäst? För vi har ju sett, att vi har haft väldigt 
många affärer genom åren med stora företag. Vi har köpt system som har driftats, 
och efter några år så har ju de personerna bytt jobb. De är inte kvar i det stora före-
taget längre, och de nya som kommer in, de vill ju inte börja jobba med gamla 
system, utan de vill ju vara med och utveckla de nya systemen. Så då har vi ju sett, 
att de har haft svårt att upprätthålla kompetens, på de system som vi har köpt.”. 
 
När det gäller mindre leverantörer som är mer beroende av sin stora kund och som 
har behållit sin personal har det enligt respondenten kunnat fungera väldigt bra. Men 
respondenten anser att det inte är bra att vara en så stor kund till leverantören att 
företaget står och faller med dem som kund, småföretagen måste vara så pass stora 
att de har andra ben att stå på. Företag som står och faller med en kund upplevs som 
en osäker leverantör. Han nämner också att när småföretag har ekonomiska problem 
skulle de som stor kund ibland på egen hand kunna sätta de små i konkurs, men att 
de inte vill ha det på det viset eftersom ingen är betjänt av det. 
 
Respondenten menar att småföretagen är ofta mer specialiserade på en nisch, och att 
de inom sin nisch har goda kunskaper medan de större företagen har en annan bredd. 
Respondenten menar att de ofta söker en helhetslösning och då arbetar de hellre med 
större företag som kan ta på sig hela uppdraget för då har de bara en leverantör att 
arbeta med. Om de väljer att arbeta mot ett småföretag som måste de samarbeta med 
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andra företag för att täcka upp helhetslösningen. ”Det kan bli till en nackdel om det 
är fem-sex företag inblandade, en leverantör med underleverantörer av vissa bitar till 
exempel. Sen blir det problem med en av de här små leverantörerna på något sätt, då 
fallerar hela projektet” menar respondenten. 
 
 

4.3.3  Informationsutbyte och elektronisk handel 
 
Företagets externa informationsutbyte sker utan någon form av elektronisk handel i 
dagsläget. ”Man har pratat om det ett tag på företaget, ja säkert i 5-6 års tid. Redan 
när vi införde det befintliga inköps och förrådssystem som vi har idag, då pratade 
man om EDI, men det är inget som har blivit av. Nu det nya systemet som kommer 
att införas, det är samma där. Man pratar om det, man nämner det, men det har inte 
slagit så väl ut hos leverantörerna, vi har inte kört hårt på den linjen och vi vet ju att 
vi har ju många leverantörer, och om vi skulle kräva av dem att vi ska kunna handla 
på det viset, då skulle de ju ställa upp på det. Men vi har inte gjort det.”. 
 
Respondenten har några egna tankar om vad det kan bero på att de inte har någon 
form av elektronisk handel i dagsläget. ”Jag har ju varit med och infört ett antal 
system på företaget under åren, det är väldigt hög medelålder på personalen och vi 
stöter ju alltid på motstånd när ett nytt system ska införas eller när ett befintligt 
system ska bytas ut. Och vi ser ju att, det är samma sak med typ EDI eller göra 
beställningar på ett visst sätt. Det tar tid att genomföra det i våran organisation.”. 
 
När någon ska göra ett inköp på företaget idag får de göra en inköpsanmodan i något 
av företagens inköpssystem. Att företaget har flera inköpssystem beror på att det  
tidigare har varit olika företag i företaget historiskt sett. Trots att det finns flera in-
köpssystem finns det personer som skriver en pappersanmodan och skickar till in-
köpsavdelning enligt respondenten. ”Det är inget lätt jobb att införa nya system. Det 
är ju för att de flesta ser ju bara till att det är ju ett merjobb för dem själva, och det är 
det ju alltid i början när ett nytt system ska in. Vinsterna de kommer ju längre fram, 
när man har lärt sig systemet. Men det som är viktigt, det ser vi ju när vi ska in med 
ett system, det är att systemet skall vara användarvänligt. Det ska ha ett bra gräns-
snitt, mot användarna. Det är ju liksom prio ett.”. 
 
På frågan om respondenten har stött på någon inställning till elektronisk handel hos 
de mindre leverantörerna svarar han: ”Jag har aldrig varit i diskussion med ett företag 
som har tagit upp frågan att de skulle vilja ha e-handel på nåt sätt. Eller, helt sant är 
det inte riktigt. Dataföretag, som vi har att göra med, föreslår ibland att vi kan gå in 
via deras hemsida och in på deras lager och beställa varor, och se hur mycket som 
finns och så vidare. Utifrån den informationen har vi ibland sagt att våra beställare 
kanske skulle ha de möjligheterna hos en del leverantörer när det gäller olika typer 
av reservdelar och så vidare. Att kunna gå in och se: Finns den här på hyllan hos den 
här leverantören?”. 
 
Men respondenten menar på att allt som har med Data/IT att göra medför inve-
steringar och investeringar måste kunna räknas in på en pay-off tid på ett till två år. 
Frågan om vad man tjänar på investeringen kommer alltid upp, och det är svårt att ha 
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förståelsen om vad som tjänas på en sådan investering. ”Även om man räknar lång-
siktigt så måste man peka på; Var tjänar man in pengarna? Vi har nyligt byggt ut 
vårat IT-nät, men hur kan vi visa på att om vi höjer kapaciteten på nätet och all per-
sonal får en snabbare access på allt de kör: Vad tjänar vi på det? Det är ingen som 
kan säga att vi tjänar X antal miljoner på att göra det. Såna investeringar är alltid 
tuffare att driva igenom. Speciellt om det finns ett visst motstånd också, till att införa 
nya datasystem”. 
 
 

4.4  Företag C 
 
Företag C är kund till många småföretag där de har utarbetat långsiktiga partner-
relationer. Respondenten som intervjuades medverkar regelbundet i processen för att 
inleda nya affärsrelationer. Denna respondent arbetar som Director i Support & 
Development. 
 
 

4.4.1  Partnerskapsprocessen 
 
Företaget arbetar efter att hela tiden utveckla sitt sortiment och börja samarbeta med 
nya leverantörer. De har därför tagit fram ett antal krav på sina leverantörer och de 
produkter som levereras till dem. De finns riktlinjer för kvalité, miljö, hälsa och etik. 
De vill att nya leverantörer ska analysera det sortiment som redan finns på mark-
naden och bedöma vad eventuella nyheter tillför innan de kontaktar dem för att 
inleda en ny affärsrelation. 
 
Vem som tar initiativ till en ny affärsrelation varierar i hög grad beroende på vilken 
typ av relation det är, ofta är det en leverantör som har en produkt som de vill få in 
på marknaden och då kontaktar leverantören dem. I andra fall till exempel när det 
gäller egna märkesvaror är det oftare men inte alltid så att det är de som kontaktar 
leverantörer. 
 
I den ordinarie processen när en leverantör vill presentera en ny produkt för företag 
C finns det en standardprocedur via en applikation på webben. Där finns mallar och 
kontaktvägar för leverantören. Sedan kan detta gå vidare till att leverantören kommer 
till företaget och presenterar produkten ifråga. Respondenten anser att den typ av 
standardisering via applikationen på webben som de har genomfört gör det enklare 
för småföretagen att få samma möjligheter som de stora. ”Sedan kan det ju finnas 
andra orsaker som gör det svårare för en liten leverantör än en stor, 
vårt företag agerar på en Nordisk marknad och måste ha en mix av lokala, nationella 
och europeiska leverantörer.”. 
 
Företag C försöker hjälpa sina leverantörer, stora som små genom att införa webb-
lösningar som är kostnadseffektiva och enkla. De har även tagit fram en 
leverantörshandbok som beskriver vad de kräver av leverantören så att de på ett tidigt 
skede kan förbereda sig. Leverantörshandboken innehåller bland annat information 
om företaget, krav på produkter, rutiner vid förändringar i sortimentet, marknads-
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aktiviteter, logistikflöden och fakturering. Leverantörens storlek anses inte 
principiellt sett viktig, det är produkten och den kundnytta den kan föra med sig som 
är intressant enligt respondenten. Det finns även fall där de tittar på leverantörens 
finansiella position innan de beslutar om att bli handelspartners. 
 
De har regelbundna träffar med sina leverantörer vid årsförhandlingar och andra till-
fällen, de har bland annat en årligt återkommande leverantörsträff där de bjuder in 
leverantörer och berättar om vad som händer på företaget. 
 
 

4.4.2  Kritiska faktorer för småföretag 
 
Företag C ser att det finns brister hos de mindre leverantörerna i kunskap, teknik, 
pengar och strategi i varierande grader. Men han menar att pengar är den mest 
begränsande faktorn. De försöker stötta sina leverantörer så mycket de kan enligt 
respondenten genom att de ger råd ifråga om vilken typ av webblösning företagen 
kan välja för EDI och tipsar om serviceproviders och liknande för hur de ska komma 
i gång. Kunskap och kostnader är två trösklar som deras leverantörer måste ta sig 
över för att kunna börja med elektronisk handel. Men respondenten anser inte att 
detta gäller uteslutande för småföretag. 
 
Eftersom företaget vill använda elektronisk handel mot sina leverantörer frågade vi 
om det hände att småföretag hoppade av samarbetet på grund av det. Respondenten 
svarade att det inte var företag som hade avböjt samarbete på grund av krav på elek-
tronisk handel. ”Däremot kan det bli fördröjningar på grund av att de måste anpassa 
sina affärssystem, men vår känsla är att responsen är väldigt god från de små före-
tagen och tack vare de enkla och billiga webblösningar som finns idag så är de små 
nästan mer positiva än de större företagen. I dagsläget hör vi knappt några negativa 
kommentarer alls från de mindre” säger respondenten.  
 
 

4.4.3  Informationsutbyte och elektronisk handel 
 
Företag C använder idag EDI eller mailfax mestadels för orderläggning. Cirka 40 % 
av de fakturor de får är idag elektroniska. Den inställning de möter hos småföretagen 
angående elektronisk handel är mycket varierande, men respondenten anser att det 
oftast blir en positiv reaktion när de har förklarat de möjligheter som finns med 
tekniken. De vill att de ska kunna föra över information elektroniskt till så många 
leverantörer som möjligt eftersom det sparar kostnader för båda parter i form av 
effektivitet och lägre materialkostnader. Men att integrera informationssystemen är 
enligt respondenten en annan sak och en mycket större fråga. 
För att underlätta kontakterna mellan företaget och dess leverantörer erbjuder de en 
Internettjänst kallad Levnet. Tjänsten ska vara en kanal för information där leve-
rantören själv kan finna information utan att behöva kontakta företaget. Sidan inne-
håller nyheter som berör företaget samt information om olika avdelningar och kon-
taktpersoner. 
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För att leverantörerna ska få aktuell information om hur försäljningen av deras 
produkter till slutkund ser ut har företag C tagit fram POS-data (Point Of Sales) som 
finns på Levnet. Där finns information om vad som säljs totalt på artikel- och dag-
nivå, vilket företaget anser ger en bra bild av vad konsumenterna efterfrågar. Infor-
mationen kan användas av leverantörer för att till exempel analysera nyhets-
lanseringar och kampanjer samt för att få underlag för produktionsplanering.  
 
Inom Företag C flödar mängder av information som ska skickas till kunder, leveran-
törer, distributörer och andra berörda. Informationen rör bland annat order, fakturor 
och leveransaviseringar. Eftersom de hanterar varor som omsätts i snabb takt är det 
mycket viktigt att informationsflödet är så snabbt och enkelt som möjligt. EDI är ett 
hjälpmedel för att effektivisera detta informationsflöde för företaget. 
 
Varuanskaffning till Företag C sker på två sätt; antingen via inköpsorder eller via 
VMI (Vendor Managed Inventory – leverantörsstyrd påfyllning). När det gäller 
inköpsorder beställer företaget varor genom att på fasta orderdagar lämna en inköps-
order till leverantören via e-post, fax eller telefon. En del order går dock som så 
kallade leverantörsorder, vilket är en affärsuppgörelse mellan leverantör och enskild 
butik. Företag C rekommenderar att leverantörer använder sig av EDI-order istället 
för att skicka skriftliga leverantörsorder. Kostnaden för skriftliga leverantörsorder 
debiteras leverantören löpande med 150 kronor per ordersedel. 
 
Varuanskaffning genom VMI innebär att leverantören ansvarar för att fylla på före-
tagets lager. Leverantören får information från företaget om lagersaldo och order från 
butik. Utifrån denna information ansvarar leverantören för påfyllningen av lager. 
VMI styrs av ett särskilt avtal och informationsutbytet görs via EDI. 
 
Respondenten menar att småföretags strategi för elektronisk handel inte lika väl 
utvecklad som hos de större på grund av att det är svårare att räkna hem invester-
ingen och se nyttan med det. De försöker utbilda leverantörerna i de fördelar som 
elektronisk handel medför. På frågan om vad de får ut av att hjälpa leverantörerna 
svarar respondenten: ”De fördelar vi får är naturligtvis att vi får och ger information 
och olika typer av dokumentation på ett enhetligt sätt oavsett storlek på leverantör, 
en faktura är lika dyr att hantera manuellt oavsett storlek på företag.” 

- 36 - 



  Analys 
 

5  Analys 
 
I denna del presenteras analysen av de resultat som intervjuerna gav. I analysen 
görs även en återkoppling till teorierna för att se ifall resultaten av intervjuerna 
bekräftar teorierna eller om det finns motsägelser mellan resultat och teori. 
 
 

5.1  Partnerskapsprocessen 
 
För att starta en ny affärsrelation krävs att ett företag upptäcker att det har en sorts 
behov av något slag och en förståelse för att det behöver arbeta tillsammans med ett 
annat företag för att täcka det behovet med hjälp av externa resurser (Crane et al. 
1997; Hoffmann & Schlosser, 2001). Detta är den första fasen i partnerskaps-
processen, beskriven av Crane et al. 
 
Företag A beskriver detta som att de har ”en vit fläck på kartan någonstans” eller att 
de vill starta ett samarbete för att motverka konkurrens. Företag B säger att de tar 
kontakt med olika leverantörer när de ”har något speciellt intresse”, eller ”ett internt 
behov av att upphandla varor eller tjänster”. Men båda företagen menar också att 
förhållandet kan vara omvänt, det vill säga att småföretag kontaktar dem för att de 
vill inleda en affärsrelation. I Företag C är det ofta en leverantör som inleder rela-
tionen då de anser sig ha en produkt som de vill få in på marknaden. 
 
Den andra fasen i Partnerskapsprocessen handlar om att välja bästa tänkbara partner 
utifrån det behov som affärsrelationen är tänkt att uppfylla (Crane et al. 1997). 
Utifrån en detaljerad lista av valkriterier söks den partner som uppfyller kraven 
optimalt.  
 
Företag A väljer ett passande företag när de tycker sig behöva hitta en partner på en 
viss ort för att hålla nere konkurrerande verksamhet. Respondenten på Företag B 
menar att det är många olika faktorer som ska tas hänsyn till när det gäller att välja 
leverantör, och att ”man får sitta och jämföra bit för bit”. Efter att har valt ut några 
anbud som de vill gå vidare med träffas företagen och ”man börjar diskutera med 
dem för att se var en affärsrelation kan hamna med det här företaget”. Företag C har 
tagit fram ett antal krav på sina leverantörer och de produkter som levereras till dem. 
De finns riktlinjer för kvalité, miljö, hälsa och etik som alla leverantörer måste följa. 
 
Crane et al. (1997) menar vidare att det krävs tid för att utveckla den bäst passande 
formen av partnerskap för sin speciella affärskultur. I detta instämmer respondenten 
på Företag A som menar att det inte går att stressa sig in i en affärsrelation utan att 
det måste få ta tid att hinna ”känna på varann”. Företag B beskriver processen som 
unik för varje samarbete och att det beror på vilken typ av företag det handlar om och 
hur affärsrelationen ska se ut. Företag C försöker hjälpa sina leverantörer i processen. 
De har tagit fram en leverantörshandbok som beskriver vad de kräver av leverantören 
så att de på ett tidigt skede kan förbereda sig. 
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I fas tre ska de bägge företagen, enligt Crane et al. (1997) arbeta på att utveckla 
gemensamma affärsmål, mätningsmetoder och belöningssystem. Företag A beskriver 
det här som att företagen träffas några gånger, berättar om sina respektive verksam-
heter och vad de har för idéer. Han menar att det är viktigt med gemensamma mål för 
att samarbetet verkligen ska fungera, att det inte skulle gå om han som representant 
för det stora företaget skulle ”stå med pekpinnen” och ta beslut för småföretagets 
räkning. 
 
Fas fyra har som syfte att specificera projekt mer detaljerat och i fas fem fortsätter 
arbetet med etablering av gemensamma projektmål och planering för kommu-
nikationen mellan företagen på detaljnivå. 
 
Företag A säger att när de har kommit ett steg närmare är det dags att ”prata avtal”; 
vilka priser varorna ska ha på, vilka rabatter som ska finnas, och att det gäller att 
diskutera avtal som är bra för båda parterna. Det som Företag B anser tar längst tid i 
processen är att arbeta fram ett gemensamt avtal. ”Avtalet ska ju gagna båda parter, 
vi försöker ju alltid hitta det där vinna-vinna förhållandet som man säger. Båda två 
måste ju se fördelarna med ett sånt där avtal, det ska ju vara bra både för oss som 
kund och för leverantören” säger respondenten. Företag C har klara riktlinjer i sin 
leverantörshandbok om vad ett avtal ska innehålla och vilka krav de ställer på leve-
rantören när de tar in deras produkt i sortimentet.  
 
Briscoe et al. (2001) menar att relationer bör bestå av mer än utbyte av varor och 
tjänster för ett visst pris, att även andra tjänster som design, marknadsföring, kun-
skapsutbyte och specialistservice bör ingå i en relation. Företag A är inne på samma 
tankegång när han beskriver sin roll i samarbetet som en coach som ska utbilda och 
hjälpa till med kunskap och marknadsföring. De tycker också att det är viktigt att ta 
till sig förslag om produktutveckling från sina kunder. Respondenten på Företag B 
berättar om att de ibland kan ställa en ”luddigt specificerad” förfrågan till sina leve-
rantörer och få fram olika lösningsförslag från dem. 
 
Alla tre företagen menar att det är viktigt att ”vårda” sina relationer genom att 
anordna träffar där de informerar om nyheter och hur de kommer att arbeta. Företag 
A beskriver sitt kundvårdande program som vilande på fyra hörnstenar: utbildning, 
erfarenhetsutbyte, marknadsföring och trevlig samvaro. Crane et al. (1997) säger just 
att regelbundna möten kan leda till öppen kommunikation och förbättra relationens 
utveckling.  
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Tabell 5:1 Jämförelse mellan teorier och fallstudiens företag, vad gäller partners-
kapsprocessen 
 

Teori Företag A Företag B Företag C 
 
Partnerskaps-
processen är av-
görande för fram-
gången. (Crane et 
al.  2000) 

 
Samtliga företag lägger stor vikt vid partnerskapsprocessen 
     
Alla företagen fastställer kriterier på sina affärspartners innan 
de väljer en partner. 

 
Regelbundna möten 
kan leda till öppen 
kommunikation och 
förbättra relationens 
utveckling. (Crane 
et al.  2000) 
 

 
Alla tre företagen menar att det är viktigt att vårda sina rela-
tioner.  
För kundföretagen sker kommunikationen mest i envägs-
kommunikation.  
För leverantörsföretaget är det viktigt att ha dialog med små-
företagen. 

 
Relationer bör bestå 
av mer än utbyte av 
varor och tjänster 
för ett visst pris.  
(Briscoe et al. 
2001) 

 
Hjälper små-
företag med kun-
skap och mark-
nadsföring.  

 

 
 
Hjälper småföretag 
med kunskap. 

 
Ett lyckat partner-
skap kräver förtro-
ende, öppenhet och 
ärlighet. 
(Briscoe et al. 
2001)  

 
Två företag betonar personkemins bety-
delse för väl fungerande affärsrelationer, 
ett av dem understryker speciellt vikten 
av förtroende i inledningsfasen.  

 

 

 
 

5.2  Kritiska faktorer för småföretag 
 
Blili och Raymond (1993) menar att beslutsprocessen i småföretag har visat sig vara 
mer intuitiv och baserad på gissningar än på information och formella besluts-
modeller. De strategiska beslutsvägarna är ofta kortsiktiga och fokuserar på reaktion 
snarare än på förutseende. Både respondent A och B tycker att det är skillnad på att 
inleda en affärsrelation med ett litet företag jämfört med att starta en relation med ett 
stort företag. Företag A beskriver det som att småföretagen vill ”börja sälja” på en 
gång.  
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Blili och Raymond (1993) menar att småföretagen kan ses som en förlängning av 
entreprenörens egen personlighet, vilket innebär att företagets strategi härstammar 
direkt från dess ägare. Respondent A beskriver det som att den ”enskilde entrepre-
nören är en duktig affärsman som har affärsidén och marknadsplanen innanför skall-
benet”. Han jämför det med det stora företaget som har en speciell marknadsgrupp 
som arbetar med affärsrelationer på heltid. 
 
För att effektivisera värdekedjorna krävs både tekniska och finansiella resurser, något 
som småföretag har brist på (Morrell och Ezingeard, 2002). Fillis et al. (2004) menar 
att småföretag verkar vara medvetna och de direkta fördelarna med e-handel men 
brister i kunskap om indirekta och strategiska fördelar.  
 
Respondenten på företag A menar att bristande kunskap ibland råder hos små-
företagen. Företag B menar att småföretagen oftare har specialiserat sig på en viss 
nisch och att de in den nischen har god kunskap. Däremot saknar de bredd, någonting 
som är lättare att finna hos större företag. Brist på ekonomiska resurser är enligt 
företag B ett stort problem för småföretag. De vill inte ha affärsrelationer med små-
företag som är så beroende av det stora företaget att de ”står och faller” med dem, 
utan de vill att företagen är så pass stora att de ”har ett andra ben att stå på”. Respon-
dent B beskriver vidare att det händer ibland att de skulle ”klara av att sätta dem i 
konkurs”, men att de inte vill ha det på det viset för att ”det är ingen betjänt av”. 
Företag C ser att det finns brister hos de mindre leverantörerna i kunskap, teknik, 
pengar och strategi i varierande grader. Han menar att pengar är den mest begrän-
sande faktorn men tack vare de enkla och billiga webblösningar som finns idag så är 
småföretagen nästan mer positiva än de större företagen.  
 
Briscoe et al. (2001) menar att ett lyckat partnerskap kräver förtroende, öppenhet och 
ärlighet. Tonvikten bör ligga på att möjliggöra för handelspartnern att nå maximal 
effektivitet och att de bägge företagen måste arbeta som ett team snarare än som obe-
roende organisationer. En liknande uppfattning kan ses hos respondent A som anser 
sig själv vara en coach som finns till för att ”hjälpa till med att sälja”. Han berättar 
vidare att de i företag A ”inte är intresserade av att blåsa den andra” och att de verk-
ligen arbetar på att komma fram till lösningar där bägge parter blir vinnare. 
 
Både företag A och företag B betonade personkemins betydelse för väl fungerande 
affärsrelationer och B underströk speciellt vikten av förtroende i inledningsfasen när 
de väljer vilken leverantör de ska starta en affärsrelation med. Hoffmann och 
Schlosser (2001) visar i en undersökning att en del företag höll utbildningar i team-
byggande medan andra ville att förtroende skulle komma naturligt. Respondenten på 
företag A påminner dock om att ”risken blir att om man har trevligt med någon, så 
kanske man har för trevligt och glömmer bort affärerna”. Företag C granskar ibland 
leverantörens finansiella position innan de beslutar om att bli handelspartners, för att 
avgöra om de kan ge leverantören förtroende som handelspartner.  
 
Organisationer måste försäkra sig om att partnern förstår deras långsiktiga mål och 
förväntningar menar Crane et al. (1997). Att dela med sig av affärsstrategier och 
information är ett sätt att etablera förtroende menar Crane et al. vidare. På det viset 
demonstreras tillit till varandra. Detta menar alla tre företag att de gör genom att 
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anordna träffar med kunder respektive leverantörer där de berättar om nyheter och 
hur de kommer att arbeta vidare i det stora företaget. 
 
 
Tabell 5:2 Jämförelse mellan teorier och fallstudiens företag, vad gäller kritiska 
faktorer för småföretag 
 

Teori Företag A Företag B Företag C 
 
Småföretag brister 
i tekniska och 
finansiella 
resurser. 
(Morrell och 
Ezingeard, 2002) 

     
Alla tre företag anser att småföretag brister i finansiella och 
teknologiska resurser. 
Ett företag undviker att arbeta med småföretag som har en så 
osäker ekonomi att det står och faller med dem som kund. 
Ett företag undersöker i vissa fall småföretagets finansiella 
position innan de beslutar om att bli handelspartners. 

 
 

Alla företagen tycker att småföretag ofta har dåliga kunskaper 
inom IT och dess fördelar. 

 

 
Småföretag verkar 
vara medvetna och 
de direkta förde-
larna med e-handel 
men saknar kun-
skap om indirekta 
och strategiska 
fördelar. 
(Fillis et al., 2004) 

   
Ser inte bristen på 
kunnande som något 
hinder för e-handel. 

 
De strategiska be-
slutsvägarna ofta 
är kortsiktiga i 
småföretag och 
fokuserar på 
reaktion snarare än 
på förutseende. 
(Blili och Raymond 
1993) 

Småföretag vill 
”börja sälja” på en 
gång. 
”Strategin innanför 
pannbenet.” 

 

 

 
Småföretag brister i 
strategier. 
 
Småföretag har 
svårare att räkna 
hem investeringen 
och se nyttan med 
det. 

Två företag anser att det är skillnad på att 
inleda en affärsrelation med ett småföretag 
jämfört med att starta en relation med ett 
stort företag. 
 

 Stora skillnader 
mellan småföretag 
och stora företag  
 
(Blili och 
Raymond, 1993; 
Briscoe et al., 
2001; Morrell & 
Ezingeard, 2002 

Viss kunskapsbrist. 
Har en dator – som 
inte används. 

Småföretag oftast 
nischade. Saknar 
bredd, men har 
kunnande i sin 
nisch. Ekonomin 
stort hinder. 

Skiljer mycket i 
kunskap, tekniskt 
kunnande och eko-
nomi. 
Pengar mest begrän-
sande. 
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5.3  Informationsutbyte och elektronisk handel 
 
Att skillnaderna i IT-kunskaper oftast är väldigt stora mellan små och stora företag 
säger Briscoe et al. (2001). Företag A beskriver att deras små affärspartners kanske 
har en dator på företaget, men att den ”står och samlar damm i ett hörn, avslagen”. 
Han menar vidare att om det lilla företaget ingår i en kedja får de hjälp från kedjan 
med att utveckla sin tekniska förståelse, något som den ”lilla handlaren på orten inte 
skulle vara den första att tänka på”. 
 
Bristande IT-kunskaper innebär ett stort handikapp för att forma effektiva relationer 
mellan företag, så kallad ”Business-to-business” (B2B) relationer (Briscoe et al. 
2001). Om parterna är av olika storlek och styrka menar författarna att de stora före-
tagen drar större fördelar av samarbetet. I teorier betonas ofta att småföretag tvingas 
in i e-handelslösningar och inte alltid är så positivt inställda till dem (Junghagen, 
1998; Raymond & Blili 1997; Whiteley, 2000). Respondenten på företag A menar att 
de inte jagar på kunderna för att införa e-handel men att de hela tiden håller sitt 
affärssystem förberett för att kunna starta elektronisk handel mot dem. De anser 
vidare att de små kunderna inte verkar mogna för detta ännu, men att det är en gene-
rationsfråga och att det säkert kommer att förändras i framtiden. 
 
Även Lee et al. (2003) menar att stora företag kan utsätta småföretag för påtryck-
ningar till att börja tekniska lösningar. Enligt dem kan det leda till att införandet sker 
utan någon genomtänkt strategi och då uteblir fördelarna med teknologin enligt Lee 
et al. (2003). Företag C rekommenderar sina leverantörer att använda elektronisk 
handel och ger dem råd i hur den kan få hjälp med att implementera det i sin organi-
sation, men det är inget krav från deras sida.  
 
Studier visar att småföretags benägenhet till interorganisatorisk samverkan är mar-
kant mindre än vad som gäller för större företag. Enligt Hoffmann och Schlosser 
(2001) beror det på att småföretagen inte till fullo förstår nyttan av samverkan för att 
öka sin konkurrenskraft. I Företag A har de ännu inte stött på något litet företag som 
har velat handla elektroniskt. De är av den uppfattningen att hur en kund än vill göra 
sin order så ska det vara möjligt, ”om de så vill beställa via trumma”. Företag B har 
avancerade interna informationssystem men inget ut mot leverantörer. Anledningen 
till det är enligt respondenten att det är svårt att få igenom förändringar i ett stort 
företag där medelåldern dessutom är relativt hög hos personalen.  
 
Enligt Briscoe et al. (2001) var IT- och finansiella kunskaper de områden där det 
framtida utbildningsbehovet ansågs vara störst i småföretagen. Junghagen (1998) 
refererar till en undersökning av Swan & Newell från 1995 som menar att komplex-
itet kan reduceras av branschorganisationer som verkar i det lilla företagets miljö 
genom att öka kunskapen om informationsteknik bland småföretag för att stimulera 
spridningen av det. 
 
Företag C anser att det oftast blir en positiv reaktion från småföretagen när de har 
förklarat de möjligheter som finns med tekniken. Kunskap och kostnader är två 
trösklar som deras leverantörer måste ta sig över för att kunna börja med elektronisk 
handel. Småföretags strategi för elektronisk handel inte lika väl utvecklad som hos de 
större på grund av att det är svårare att räkna hem investeringen och se nyttan med 
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det. De försöker därför utbilda leverantörerna i de fördelar som elektronisk handel 
medför. Genom en Internettjänst kan leverantörerna till exempel få viktig infor-
mation om försäljningen av deras produkter och kan på så vis planera sin produktion 
enklare. Där får de även tillgång till andra nyheter som berör dem samt information 
om kontaktpersoner. 
 
 
Tabell 5.3. Jämförelse mellan teorier och fallstudiens företag, vad gäller informa-
tionsutbyte och elektronisk handel 
 
 

Teori Företag A Företag B Företag C 
 
Inget av företagen tvingar sina handelspartners att använda 
teknologiska lösningar vid informationsutbyte.  

 
Småföretag blir ofta 
utsatta för påtryck-
ningar till att införa 
elektronisk handel från 
sina större handels-
partners. 
(Junghagen, 1998; Lee 
et al., 2003; Raymond 
& Blili 1997; Whiteley, 
2000) 
 

 
E-handel är någonting som kommer i 
framtiden. 
 
Båda dessa företag förbereder hela 
tiden sina egna affärssystem för att 
vara beredda.  
 

Rekommenderar e-
handel och 
utbildar i fördelar 
med elektronisk 
handel, har även 
traditionella 
metoder. 

Om småföretag utsätts 
för påtryckningar till att 
börja tekniska lösningar 
kan det leda till att 
införandet sker utan 
någon genomtänkt 
strategi och då uteblir 
fördelarna med tekno-
login. (Lee et al., 2003). 
 

   
Att utbilda små-
företag i förde-
larna med e-handel 
leder oftast till en 
positiv reaktion 

 
Komplexitet kan redu-
ceras av handels-
partners genom att öka 
kunskapen om infor-
mationsteknik bland 
småföretag för att sti-
mulera spridningen av 
det. 
(Junghagen, 1998)  
 

 
De småföretag 
som är med-
lemmar i någon 
kedja får ofta 
hjälp därifrån.  

 
 
Att utbilda små-
företag i för-
delarna med e-
handel leder oftast 
till en positiv 
reaktion. 
 

5.4  Sammanställd analys 
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Precis som teorierna säger, tycker företagen i fallstudien att det finns skillnader 
mellan stora företag och småföretag, i form av framför allt kunskap och ekonomi. 
Två av företagen håller också med om att småföretag brister i strategier och att de 
verkar ha svårare för att förstå nyttan av informationstekniken. De företag som inte 
använder sig av e-handel mot småföretag menar att det är sällsynt att träffa på små-
företag som vill handla elektroniskt (Tabell 5.4).  
 
De företag som inte använder e-handel menar att det är någonting som de räknar med 
ska komma, även om det är något som ligger i framtiden. De förbereder dock hela 
tiden sina egna affärssystem för att vara beredda att kunna införa e-handel mot små-
företag den dag som småföretag önskar det. Det ena företaget, som är kund till 
många småföretag menar att de skulle kunna kräva e-handel av sina leverantörer men 
att det inte är något som de vill göra i dagsläget. Företaget som använder sig av elek-
tronisk handel tvingar inte någon till det. I dagsläget kommer 40 % av fakturorna in 
elektroniskt. De som inte vill handla elektroniskt måste dock betala en extra avgift 
för varje pappersorder som de skickar in. 
 
De stora företagen menar att småföretagen brister i kunskap och ekonomi framför 
allt. Men vad gör de själva då för att underlätta för småföretagen att uppnå mer lön-
samma affärsrelationer? Företag A som har många småföretag som kunder räknar 
upp hjälp i form av utbildning, säljstöd, support, marknadsföring, tillgång till mjuk-
vara och utbildning för densamma. Företag B som själv är kund hos många små leve-
rantörer menar att de hjälper småföretag med att ibland utveckla specialprodukter 
gemensamt och genom att informera om sina framtidsplaner och samarbeta i öppen-
het. Företag C, som redan använder e-handel mot många småföretag menar att de kan 
hjälpa till genom de utbilda leverantörer i fördelar med e-handel, ge hjälp att hitta 
lämpliga tekniska lösningar och ge tillgång till mjukvara. Företag A menar också att 
de småföretag som är organiserade i kedjor ofta får hjälp därifrån. 
 
Pires och Aisbett (2003) menar att alla medlemmar av värdekedjan ska dela fördelar, 
kostnader och kostnadsbesparingar. Ingen ensam medlem borde få majoriteten av 
fördelarna eller bära den största kostnaden själv. 
 
Samtliga företag anser att det är viktigt att bägge parterna känner sig som vinnare i 
affärsrelationen, A och B menar att det är något som de jobbar aktivt med. Företag C 
säger att e-handel sparar pengar åt bägge parterna och att när småföretagen väl har 
infört elektronisk handel är de positiva. 
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Tabell 5.4. Jämförelse mellan teorier och fallstudiens företag, vad gäller attityder till 
småföretag 
 
 
 

Teori 
 

Företag A 
 

Företag B 
 

Företag C 

 
Stora skillnader 
mellan småföretag 
och stora företag  
 
(Blili och 
Raymond, 1993; 
Briscoe et al., 
2001; Morrell & 
Ezingeard, 2002 

 
Viss kunskapsbrist. 
Har en dator – som 
inte används. 

 
Småföretag oftast 
nischade. Saknar 
bredd, men har 
kunnande i sin nisch. 
 
Ekonomin stort 
hinder. 

 
Skiljer mycket i 
kunskap, tekniskt 
kunnande och 
ekonomi. 
 
Pengar mest begrän-
sande. 

 
Småföretag är 
reaktiva och tänker 
kortsiktigt. 
 
(Blili och 
Raymond, 1993) 

 
”De vill börja sälja på 
en gång.” 
”Strategin innanför 
pannbenet.” 

 
_ 

 
Småföretag brister i 
strategier. 
 

 
Småföretag förstår 
inte nyttan av IT. 
 
(Fillis et al., 2004; 
Hoffmann och 
Schlosser, 2001) 

 
Har aldrig träffat 
något litet företag 
som vill handla elek-
troniskt. 
 

 
Har träffat på ett enda 
företag som ville 
använda e-handel (ett 
dataföretag). 

 
Har svårare för att 
förstå nyttan av 
tekniken men små-
företag är positiva när 
de väl förstått förde-
larna. 

 
Effektivisering av 
värdekedjan sker 
med hjälp av elek-
tronisk överföring 
av data. 
 
(Morrell & 
Ezingeard, 2002; 
Whiteley, 2000) 

 
Är hela tiden för-
beredd för att e-
handel kommer att 
komma. Men det är 
långt kvar, ”ser det i 
kikaren”. 
 
E-handel väldigt 
mycket en genera-
tionsfråga. 
Kunderna inte mogna 
ännu. 

 
Använder ingen e-
handel vid inköp. 
Pratat om det i 5-6 år.  
Förberedda internt.  
 
Tar tid att genomföra, 
bevisa lönsamhet. 
 
Motstånd från den 
egna personalen. 

 
Eftersom de hanterar 
varor som omsätts i 
snabb takt är det 
mycket viktigt att 
informationsflödet är 
så snabbt och enkelt 
som möjligt. EDI är 
ett hjälpmedel för att 
effektivisera detta 
informationsflöde för 
företaget. 
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Stora företag 
kräver ofta att 
småföretag ska 
börja med e-
handel. 
 
(Junghagen, 1998; 
Lee et al., 2003; 
Raymond & Blili 
1997; Whiteley, 
2000) 

 
Försöker inte påverka 
småföretag till e-
handel. 
 
Väntar med det tills 
kunden önskar e-
handel. 

 
Påverkar inte små-
företag att införa 
elektronisk handel. 
 
Skulle kunna kräva 
det av leverantörerna, 
men vill inte göra det. 

 
Rekommenderar att 
företagen använder 
sig av e-handel. 
 
Extra kostnader för 
dem som inte handlar 
elektroniskt. 

 
Småföretag 
behöver struk-
turerad hjälp. 
 
(Iacovou et al. 
1995) 

 
Ger hjälp i form av 
utbildning, säljstöd, 
support, marknads-
föring, tillgång till 
mjukvara och utbild-
ning för den. 

 
Ibland gemensam 
utveckling av speci-
alprodukter. 
Information om 
framtidsplaner, 
öppenhet. 

 
Utbildar leverantörer 
i fördelar med e-
handel. Hjälp att hitta 
rätta tekniska 
lösningar. Tillgång 
till mjukvara. 

 
Vinna-vinna 
situation. 
 
Alla medlemmar 
ska dela fördelarna 
av samarbetet.  
 
(Pires och Aisbett, 
2003) 

 
Jobbar alltid för lång-
siktiga relationer. 
Viktigt att båda 
vinner på det. 
Gemensamma mål. 
 

 
Försöker alltid hitta 
vinna-vinna förhål-
landen. 
Partnerrelationer 
bygger på person-
kännedom. 

 
Viktigt med val av 
rätt företag. E-handel 
sparar pengar åt båda 
parterna. 
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6  Resultat 
 
I detta kapitel redovisas ett antal slutsatser. Dessa slutsatser bygger på förra 
kapitlets analys av fallstudie kontra teorier. Egna diskussioner av slutsatserna följer 
i nästa kapitel. 
 
 

6.1  Undersökningens syfte 
 
Syftet med arbetet är att genom en fallstudie undersöka hur stora företag inleder och 
realiserar affärsrelationer med småföretag samt hur informationsutbyte sker. Vi vill 
undersöka vilka faktorer som de stora företagen anser vara kritiska för att småföretag 
ska kunna dra nytta av samarbetet och därmed effektivisera sin värdekedja, samt 
vilka konsekvenser de stora företagens attityder får för informationsutbytet mellan 
företagen. 
 
Vi vill även jämföra de stora företagens uppfattningar om småföretag med vad teori-
erna säger (om småföretags speciella svårigheter och möjligheter). Slutligen vill vi 
undersöka om, och i så fall hur, de stora företagens attityder påverkar sättet att över-
föra affärsinformation. 
 
Forskningsfrågan lyder: Vilka attityder har stora företag till affärsrelationer med 
småföretag och vilka slags konsekvenser får attityderna för informationsutbytet 
mellan företagen? 
 
 

6.2  Slutsats 
 

• Alla företag i fallstudien menar att småföretag brister framför allt i kunnande 
och ekonomiska resurser. De säger vidare att småföretag brister i strategier 
och inte förstår nyttan av IT. De menar också att det är ovanligt att små-
företag vill börja handla elektroniskt. 

• Dessa attityder stämde väl överens med vad teorierna säger om småföretag.  
• Trots att attityderna till småföretag är likvärdiga i fallstudiens tre stora företag 

får detta olika konsekvenser för hur informationsutbytet sker mellan före-
tagen. Ett företag påverkar sina små handelspartners att införa elektronisk 
handel. De två övriga företagen menar att småföretagen inte är mogna för e-
handel, och att de av den anledningen inte försöker genomdriva detta.  
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7  Diskussion 
 
I detta kapitel diskuterar vi vårt arbete och vilka tankar det har gett oss. Därefter 
följer en diskussion kring den metod som vi valde att arbeta efter. Kapitlet avslutas 
med några förslag för framtida forskning. 
 
 

7.1  Egna reflektioner 
 
Det har länge talats om den så kallade ”ketchupeffekten” när det gäller elektronisk 
handel, det vill säga att motståndet mot elektronisk handel när som helst kommer att 
minska och att det i och med det kommer att ske en dramatisk ökning av antal 
personer och företag som vill utföra sina affärstransaktioner elektroniskt. 
 
I vår undersökning tycker vi att viljan att handla elektroniskt fortfarande verkar 
saknas i både småföretag och stora företag. Det förvånar oss att de stora företagen 
inte själva kommit längre med elektronisk handel. Av de tre stora företag som vi 
intervjuat är det bara ett som har någon typ av elektronisk handel gentemot små-
företag. Detta företag verkar i livsmedelsbranschen och bekräftar de teorier vi har 
hört om att just livsmedelsbranschen kommit längre än andra branscher när det gäller 
elektronisk handel.  Kanske beror det på att företag i den branschen omsätter ett stort 
antal varor och varje individuell vara köps till ett relativt lågt styckepris. 
 
De andra två företagen i vår undersökning, en grossist inom plåttillverkning och en 
stor leverantör att järnmalm ligger långt efter livsmedelsföretaget när det gäller elek-
tronisk handel med småföretag. Inget av dem använder sig av elektronisk handel i 
någon form mot småföretag, och de säger sig inte heller ha som mål att göra det inom 
närtid. De verkar vänta på att initiativet ska komma från småföretagen, och så länge 
småföretagen inte signalerar att de vill handla elektroniskt, gör heller inte de stora 
företagen något för att påverka dem. 
 
Båda företagen utan elektronisk handel mot småföretag är dock eniga om att det kan 
bära med sig många stora fördelar men att småföretagen i just deras branscher inte 
har någon som helst vilja att börja handla elektroniskt i nuläget. De menar att det är 
en generationsfråga och att när antalet yngre entreprenörer ökar kommer också efter-
frågan på e-handel att öka. Båda två tror att elektronisk handel kommer att slå 
igenom stort, men i en framtid som fortfarande ligger flera år borta. 
 
Det är ovanligt att småföretag inför e-handel på eget initiativ. För att småföretag ska 
komma igång med elektronisk handel och i och med detta kunna effektivisera sin 
värdekedja behöver de ett visst mått av påtryckning och framför allt hjälp med att 
förstå fördelarna med teknologin från en större handelspartner. Företaget som redan 
nu använder handlar elektroniskt med småföretag menar att kunskap och kostnader är 
två trösklar som småföretag måste ta sig över, men har de väl tagit sig över dessa 
trösklar är småföretagen väldigt positiva till elektronisk handel. 
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Det förvånar oss att två av de tre stora företagen i undersökningen gör så lite för att 
påverka småföretagen. Det ena företaget säger att ”kunden är kungen” och hur 
kunden än vill lägga sin order så ska de få det, ”även om det är med trumma.” Ändå 
finns inte något elektroniskt beställningsformulär att använda, trots att det är känt att 
det ofta är svårt att komma fram till ordermottagningen på telefon. Det verkar till och 
med som om de stora företagen själva inte riktigt förstår nyttan av elektronisk över-
föring av affärsinformation även med småföretag, vilket vi tror kommer att göra att 
ketchupeffekten tyvärr fortfarande lär dröja. 
 
Hela denna undersökning har gått ut på att se vilka attityder som finns i stora företag 
och hur detta påverkar affärsrelationerna. Eftersom vi bara har intervjuat företrädare 
för stora företagen är vi medvetna om att vi bara har fått se ”den ena sidan av 
myntet”. Hur småföretagen ser på samma relation vet vi därför ingenting om. 
 
 

7.2  Metoddiskussion 
 
Att använda ett kvalitativt angreppssätt för denna fallstudie anser vi ha varit det bästa 
sättet. Vi ville undersöka vilka attityder som fanns i stora företag till affärsrelationer 
med småföretag och vilka konsekvenser dessa attityder fick för informationsutbytet 
mellan företagen. En kvantitativ undersökning skulle inte ha kunnat presentera 
respondenternas åsikter på samma nyanserade sätt, anser vi. 
 
Vi intervjuade personer på tre olika norrbottniska storföretag. De tre företagen 
använde olika grad av elektroniskt informationsutbyte mot småföretag. Ett företag 
hade inte alls elektroniska överföringar mot småföretag, ett företag hade e-faktu-
rering mot vissa företag medan det tredje använde elektroniskt informationsutbyte i 
hög grad. Antalet undersökta företag anser vi dock för litet för att ligga till grund för 
generaliseringar. Avsikten med undersökningen är i stället att belysa, visa mönster 
och bidra till ökad förståelse. 
 
Vårt mål var att få tillgång till personer som ett flertal gånger varit med om att inleda 
affärsrelationer med småföretag. Detta mål nådde vi, samtliga respondenter hade stor 
erfarenhet av ämnet. Vi lät organisationerna själv avgöra vilka personer som var de 
mest lämpade, och kontrollerade detta själva genom att kort beskriva de fråge-
områden som vi ville intervjua om, när vi ringde och bokade tid för intervjuerna. 
 
Intervjuerna gjordes i tre företag som arbetar i tre skilda branscher. Företag C som är 
i livsmedelsbranschen menar också att just det faktum att de omsätter varor i så 
snabb takt gör det särskilt viktigt att informationsflödet är snabbt. Vi tror att detta är 
en viktig anledning till att företag C ligger så långt framme när det gäller elektronisk 
överföring av affärsinformation, samt att detta är anledningen till att de försöker 
påverka även småföretag till att börja med e-handel.  
 
För att nå ytterligare spridning ville vi undersöka stora företag i såväl på kund- som 
leverantörsposition i syfte att jämföra om attityderna skiljer sig mellan olika roller. 
Företag A har rollen som leverantör till ett stort antal småföretag medan företag B 
och C istället är kunder hos många olika småföretag. Visserligen är alla tre företagen 
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klart medvetna om att deras position leder till speciella begränsningar respektive 
möjligheter. Leverantören beskriver detta som att ”kunden är kungen” och att de 
måste ställa upp på de önskemål som deras kunder har gällande sätt att beställa varor. 
Kundföretagen å andra sidan är medvetna om sin makt. Företag B beskriver att de 
skulle kunna sätta småföretag i konkurs, men att ingen tjänar på det. Företag C 
använder sin makt som kund till att lägga på en extra kostnad för varje order som inte 
görs elektroniskt. Företag C försöker också medvetet att påverka småföretag till att 
inleda elektronisk informationsöverföring. Trots dessa skillnader i bransch, position 
och typ av informationsöverföring kunde vi inte märka några skillnader i de tre stora 
företagens attityder till småföretag. Vi tolkar det som om valet av vilka företag som 
medverkade i undersökningen inte spelade någon större roll för det slutgiltiga 
resultatet.   
 
De tre intervjuerna kom att alla ske på olika sätt. En intervju gjordes ansikte mot 
ansikte på respondentens arbetsplats, en annan på telefon och den tredje med hjälp av 
e-post. Vi ville helst göra alla intervjuer i realtid, antingen ansikte mot ansikte eller 
per telefon, men praktiska omständigheter gjorde att vi var tvungna att acceptera en 
e-postintervju. I efterhand anser vi att de svar som vi fick vid besöksintervjun och 
telefonintervjun kan likställas. I bägge fall fick vi utförliga svar på alla frågeområden 
och kunde följa upp nya intressanta stickspår med följdfrågor. Vi fick gott om tid för 
intervjuerna och varje samtal tog ungefär 90 minuter. Intervjun som gjordes med e-
post blev däremot betydligt torftigare, och även om vi fick följa upp med följdfrågor 
i ett senare brev tycker vi inte alls att svaren blev lika utförliga. Däremot fick vi en 
leverantörshandbok av företaget som innehåller information som vi använt i empirin 
för att få en bredare bild. 
 
Vid besöksintervjun och telefonintervjun var vi båda två medverkande. Att vara två 
intervjuande men bara en respondent kan vara problematiskt då respondenten kan 
känna sig i underläge. I vårt fall upplevde vi inte att så skulle ha varit fallet. Båda 
personerna hade stor erfarenhet i sina roller medan vi visserligen var två men inte 
hade lika stora kunskaper i ämnet. Vid intervjutillfället var de dessutom i en välkänd 
miljö, hemma på sitt respektive kontor. 
 
De två intervjuerna som gjordes i form av samtal spelades båda in på band och tran-
skriberades sedan i sin helhet. Genom detta kunde vi analysera från fullständiga svar 
och vid behov gå tillbaka och kontrollera svaren. Vid intervjun som gjordes via e-
post fick vi svaren skrivna direkt av respondenten själv och behövde inte transkribera 
texten. 
 
Tolkning och analys inleddes med att vi var för sig läste igenom texterna och gruppe-
rade svaren enligt egna mönster för att senare jämföra och diskutera våra resultat. Att 
göra på detta sätt minimerar risken för feltolkningar och ger ett fylligare underlag för 
den slutgiltiga analysen och slutsatserna. 
 
I stort sett är vi nöjda med de metodval som vi gjorde före fallstudien och de resultat 
som det ledde till. Om vi haft möjlighet att göra om undersökningen skulle vi gjort 
annorlunda i ett enda fall, och det är intervjun som gjordes med e-post. Vi skulle ha 
stått på oss mer, och antingen fått till stånd en telefonintervju eller fortsatt leta tills vi 
hittat ett annat företag, som haft möjlighet att intervjuas i realtid. Vi tror också att det 
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hade varit intressant att få se ”båda sidorna av myntet” genom att intervjua små-
företag som de stora företagen i undersökningen har affärsrelationer med. Vi är med-
vetna om att de kanske inte har samma uppfattning om relationen som de stora före-
tagen i undersökningen. Förhoppningsvis kan denna metoddiskussion leda till att 
andra forskare tar till sig av våra lärdomar. 
 
 

7.3  Framtida forskning 
 
Att mäta nyttan av en investering och att därmed kunna värdera nyttan till ett 
ekonomiskt positivt resultat är en förutsättning för ett företags vilja att investera i nya 
informationssystem. Det skulle vara intressant att se en undersökning som handlar 
om hur stora företag mäter och värderar nyttan av elektronisk handel speciellt med 
småföretag. Om denna mätning leder till större vilja hos det stora företaget till att 
införa e-handel mot småföretag och om det samtidigt leder till att det stora företaget 
använder sig av ännu kraftigare påtryckningsmetoder, eller om det istället försöker 
öka kunskapen om nyttan av e-handel i småföretaget.  
 
Ett annat förslag till framtida forskare är att undersöka en affärsrelation genom att 
undersöka båda de deltagande företagen, och se ifall de har samma syn på samarbetet 
eller i vilka punkter åsikterna skiljer sig och varför. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Inledning: Som vi har berättat tidigare vill vi undersöka stora företags syn på 
effektivisering av värdekedjor när det gäller affärsrelationer med småföretag (med 
högst 50 anställda). 
 
Vi tänker oss starten av ett samarbete som en process, som börjar med att ett företag 
på något sätt kommer på tanken om att inleda en affärsrelation med ett annat företag, 
och fram till dess att inköpen ”flyter på”. 
 
Vi vill få reda på hur processen ser ut, vilka faser som ingår i processen och vilka 
faser som ni anser vara särskilt viktiga (eller kritiska) för småföretag. 
 
För att effektivisera värdekedjorna är det vanligt att börja använda sig av elektronisk 
överföring av information om affärerna. Vi vill intervjua lite om vilken syn ni har på 
det, när det gäller affärer med småföretag. 
 
 
Frågeområden: 
 
1. Kan du börja med att berätta lite kort om företaget och din egen roll i företaget? 
 
2. Berätta om processen med att inleda en ny affärsrelation 
    (Vem tar initiativ, varför, vilka faser ingår, i processen och hur arbetar ni med 
dem?) 
 
3. Vilka faser anser du vara speciellt viktiga / kritiska för småföretag? 
    (Varför, vilka brister har småföretag, hur kan ni stötta dem?) 
 
4. Hur ser ni på småföretag och elektronisk informationsöverföring? 
    (Vilken inställning möter ni, vad har de för brister, påverkar ni dem mot e-
handel?)  
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