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E-HANDEL I AUTOMATIONSFÖRETAG
* 

Visar Hoxha 

 

Syfte: Elektronisk handel är ett växande fenomen i affärsvärlden. Att förstå 

företagens avsikt med e-handelsanvändning är viktigt för både akademiker såväl 

som praktiker. Företag, organisationer och till och med kommuner har börjat 

bedriva e-handel för att automatisera, effektivisera och på sikt spara pengar i sina 

verksamheter. Syftet med denna studie är att empiriskt beskriva e-handelns 

utveckling och användning i Sverige och specifikt inom den teknologiska industrin 

som arbetar med automation. 

Metod: Denna studie behandlar e-handel i automationsföretag. Respondenterna 

ombads att validera betydelsen av e-handel genom webbaserade enkäter. Vidare 

undersöker denna studie effekterna av e-handel mellan företag. Resultatet 

bekräftades genom att analysera data och information med hjälp av SPSS. 

Slutsatser: Resultaten visar att e-handel mellan företag ger positiva effekter. En 

betydande del av automationsföretagen var positiva till e-handel och slutsatserna 

kan vara till hjälp för företag vid bedömningen av drivkrafterna och hindren för 

en effektiv driftsättning av e-handel med andra företag. Resultatet av e-handel är 

främst effektivitet i arbetet och reducerad administration. 

Nyckelord: E-handel, Automation, Implementering, Drivkrafter, Hinder. 

*E-commerce in automation companies. An English summary is available in the end of this chapter.  
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ELEKTRONISK HANDEL HAR PÅ SENARE ÅR blivit en framstående faktor för 

utveckling och utformning av företagens framtid (Holsapple & Singh, 2000; 

Lindell & Karagozoglu, 2004). Undersökningar visar att Sverige ligger i framkant 

inom teknologiutveckling, framför allt inom informations- och kommunikations-

teknologi. Statistik presenterad av OECD (Organisation for Economic Co-

operation and Development) har upprepande gånger påvisat att skandinaviska 

länder är i täten när det gäller att bygga IT-infrastruktur (OECD, 2010). En aktuell 

studie gjord av The Economist som rangordnar länderna för deras IT-beredskap 

(E-READINESS) visade att Sverige har lyckats behålla sin ledande ställning i många 

år inom IT-utveckling och användning (Eriksson, Hultman & Naldi, 2008). Trots 

kännedom baserad på utförda empiriska studier om skandinaviska företag som för 

det mesta visar anmärkningsvärt hög IT-beredskap så finns det flera områden som 

ännu är inte så väl studerade. Vissa studier har ett internationellt perspektiv där 

ofta behandlar länder som t.ex. Indien, Kina, Japan etc. Andra studier har en 

speciell typ av företag t.ex. små och medelstora företag (SME). Denna studie och 

andra sidan är en del av ett större forskningsprojekt inom Automation Region 

som siktar att beskriva den aktuella statusen för automationsföretags e-handels-

utveckling och användning i Sverige och därigenom eventuellt bidra till fler 

forskningsstudier som specifikt behandlar denna utveckling, kännedom och 

tillämpning av e-handel i industriella och teknologiska företag. En del av IT-

mognaden berör e-handeln som på senare år har ökat till ett världsomfattande 

fenomen främst bland industriella företag och genererat en ny marknadsplats för 

producenter och kunder att utföra kommersiella ekonomiska transaktioner, trend-

en fortsätter att växa stadigt och utvecklingen leder till stora förändringar för 

företagen. Andra betydande faktorer för företag att införa e-handel är möjligheten 

till en bättre värdekedja, en bättre globalisering, bättre produktivitet, större 

konkurrenskraft samt möjligheten att erövra nya marknader (Laudon & Traver, 

2003; Mullane, Peters & Bullington, 2001). Kalakota och Whinston (1997) 

beskriver i sin artikel e-handeln att vara mycket mer än enbart elektroniskt 

ekonomiska transaktioner för företag. E-handel kan leverera information om 

produkter eller tjänster samt elektroniskt betalning och leverans på flera olika sätt. 

Användningen av e-handel växer exponentiellt där tillämpning av teknologi för 

automation underlättar företagens arbetsflöden och affärstransaktioner. De hinder 

som eventuellt skulle begränsa utvecklingen av e-handel skulle kunna vara själva 

företagens medvetenhet och inställning till e-handel. En bidragande faktor till 

detta är att många företag och organisationer inte har så mycket erfarenhet när det 

gäller e-handel med andra företag, så kallad Business-to-Business (B2B) och 
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därmed inte är så säkra på vad som krävs för att lyckas med ett sådan B2B relation. 

Det brukar alltid finnas ett samband mellan företagsrelationer som kan påverkas 

antigen negativt eller positivt med användningen av e-handel. Om företagen skulle 

lyckas identifiera de positiva effekterna så skulle det skapa ett inre stimulans att 

införa e-handel enligt de egenskaper och förväntande effekter som medföljer. 

Studier om e-handel handlar vanligen om olika länder och länders rankande 

ställning i IT-beredskap och i IT-kännedom så som t.ex. införandet av e-handel 

mellan företag i Kina där Tan, Tyler och Manica (2007) skriver i sin artikel och 

konstaterar att uppfattningen av beredskapsmodellen fungerar någorlunda i Kina 

med tanke på de kulturella aspekter som finns där och som har stor påverkan i 

entreprenörskap enligt de normer och regler som råder där samt även när det 

gäller delning av information och förtroende med andra företag. Berthon et al. 

(2007) skriver och andra sidan att den globala utvecklingen av e-handel är nära 

relaterad till ett lands övergång från överlevnads värden till total självständighet 

där allting bestäms själv. Detta parallellt med övergången av tidigt industrisamhälle 

till efter industrisamhälle som har samband med den ekonomiska utvecklingen. 

Sällan handlar forskningsstudier om någon specifik typ av företag eller industri 

utan oftast berörs generella stora branscher. Denna studie tar därför upp en 

specificerad marknad och grupp av företag som utgångspunkt, nämligen 

Automation Region som är ett växande industri i Mälardalen och som har för 

avsikt att bli bland de bästa i världen på automation. Fokus kommer att ligga 

enbart på e-handel mellan företag (B2B) inom automation och denna studie 

kommer inte att behandla konsumentmarknaden. Syftet med denna studie är att 

empiriskt beskriva dessa tekniskt fokuserade automationsföretags e-handels-

användning och e-handelns utveckling i Sverige. Denna studies frågor är därmed: 

I vilken omfattning är automationsföretag redo och mogna att göra affärer med varandra genom 

e-handel? Vad upplever företagen att e-handeln bidrar till? I vilken utsträckning använder 

automationsföretagen sig av e-handel? Resultatet av denna studie har både praktiskt och 

akademiskt relevans då den ger en ökad kunskap om dessa tekniskt inriktade 

företag och deras utveckling och användning av e-handel. 
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Litteraturgenomgång   

Internet är en av den mest banbrytande teknologin som förändrat villkoren för 

näringslivet och som haft en dramatisk effekt även för e-handel. Framtiden för e-

handel kommer att driva fram effektiviteten för företag att nå till kunder, detta 

kommer att leda till grundläggande förändringar för sambanden mellan producent 

och kund samt även för konkurrensen mellan företag. Företag bygger allt oftare 

länkar genom Internet för att kunna kom åt nya kunder, samarbeta med 

leverantörer och partners. Internet möjliggör reducering av fysiska hinder för 

handel samt ger omedelbar tillgång till outnyttjade marknader runt om i världen. 

Kunderna kan genomföra affärer och inköp från företag som tidigare inte var 

tillgängliga till dem. I dagens globala marknad är snabb och tillförlitlig information 

en nödvändighet för att kunna uppnå någon form av konkurrensfördel. Företag 

kan genom e-handel skapa en virtuell marknadsplats för att sälja sina produkter. 

Denna virtuella marknad kan utnyttjas ytterligare och kan nå ut till miljontals nya 

kunder 24 timmar om dygnet. E-handel definieras som köp och försäljning av 

produkter, tjänster eller information via Internet. Grunden för företag att införa 

e-handel är övertygelsen om att e-marknader har potential att vara mer effektiva 

på att utveckla nya informationsbaserade varor och tjänster, hitta globala kunder 

och handelspartners för att göra affärer med. E-handel kommer möjligtvis att 

ändra verksamheter, produkter och tjänster som vi känner till idag, precis som en 

telefon, tv, fax och e-post förändrade för hur producenter och kunder kommuni-

cerade med varandra för ett antal år sedan. E-handel har blivit ett populärt verktyg 

för företag att använda på grund av de fördelar och bekvämligheter den medför. 

Fördelarna omfattar marknadsföring av produkten, kostnadsbesparingar, aktuell 

information, bättre kundservice, bättre kundrelationer, kundanpassade produkter, 

konkurrensfördelar och bekvämlighet att göra affärer med andra företag. E-handel 

är inte längre ett alternativ utan det har blivit en nödvändighet för en del företag. 

(Wen, Chen & Hwang, 2001)  

E-handel är en del av e-affärer (E-BUSINESS) och de hänger samman när det gäller 

för företag att göra elektroniska kommersiella transaktioner. Det som skiljer e-

affärer från e-handel åt är att e-handel ingår som en delprocess i e-affärer. 

Förutom köp och försäljning över Internet inräknas även produktionshantering, 

kundsupport, logistikhantering i e-affärer. Begreppet e-affärer handlar således om 

alla de aspekter i en elektronisk transaktion så som information, interaktion, 

transaktion och uppföljning medan e-handel endast handlar om interaktion och 

transaktion (Damanpour, 2001). Taylor och Murphy (2004) definierar i sin artikel 

e-affärer som en långtgående affärsprocess där effekten kommer successivt. 
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Vidare behandlar artikeln de organisatoriska förändringarna som börjar redan 

med användningen av e-post och framgångsrikt utveckling av webbplatser som i 

sin tur leder till köp, sälj och andra betalningsmekanismer av e-handel. E-handel 

och e-affärer är vilken nätbaserad verksamhet som helst, som omvandlar interna 

och externa relationer för att skapa värde och möjligheter till nya marknader 

genom nya regler för den slutna ekonomin (Damanpour, 2001). Detta är en 

bekräftelse för att e-affärer kommer i många former och kan genomföras från en 

mycket liten till en stor utsträckning. Det är också en bekräftelse på att Internet 

och "webben" är en väsentlig del av e-affärer och e-handelsstrategi som gör att 

företag måste delta i affärsrelationer genom att använda sig av interaktioner med 

datorer d.v.s. transaktioner, support, marknadsföring och kommunikation med 

andra företag för att det skall kunna anses vara e-handel (Damanpour, 2001). I 

affärsstrategiska företagsbeslut, bör företag beakta och jämföra sina verksamhets-

beslut med konkurrenternas och överväga nya hot som kan komma mot före-

tagets framtida välmående. Företagen skall inte bortse från det faktum att värde-

skapande från e-affärer innefattar skapande av nya möjligheter på marknaden 

genom elektroniska kanaler. Dessa elektroniska marknadskanaler möjliggör för 

företag att reducera transaktionskostnaderna, minska leveranstiderna, förbättra 

kundservicen samt tillägga bekvämlighet genom hela affärsprocessen. Elektronisk 

försäljning, marknadsföring och distributionskanaler kommer i allt högre grad att 

växa på bekostnad av traditionella kanaler. Rodgers et al. (2002) skriver i sin artikel 

att e-affärer ofta blandas med e-handel, men de är olika begrepp. E-affärer 

omfattar e-handel och många andra applikationer och det medföljer fler fördelar 

med e-affärer än med e-handel. E-affärer revolutionerar sättet att kommunicera 

mellan interna och externa aktörer inom en organisation. E-affärer samman-

kopplar flera informationssystem och samordnar betydligt strömmingen av data 

som slutligen leder till ökad effektivitet, ökad lönsamhet samt konkurrensfördelar 

i företaget. Företag som i framtiden vill vara framgångsrika strävar efter att 

genomföra en e-affärersstrategi. Detta är en het fråga i näringslivet som påverkar 

olika typer av organisationer som anstränger sig att förbättra effektiviteten och 

ligga steget före konkurrenterna (Rodgers et al., 2002). Under tiden som e-handeln 

i första hand inriktar på företagets kunder, expanderar e-affärers koppling från 

organisationen till att även medräkna dess leverantörer, anställda och affärs-

partners. Den utökade anslutningsmöjligheten gör e-affärer mer omfattande än e-

handel.  Rodgers et al. (2002) definierar e-affärer som den applikation som möjlig-

gör för den utökade organisationen att sammanslutas. Detta innebär att anställda, 

kunder, leverantörer och andra intressenter, oavsett geografisk region, förblir 
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sammanlänkade med varandra. Vidare skildrar Rodgers et al. (2002) e-affärers 

användningsområden att vara allt från gemensamma elektroniska standarder med 

datoriserad automationsteknik till elektroniskt sammankopplade informations-

system, internt och externt integrerade dataströmmar samt automatisering av 

affärsprocesser mellan handelspartner (Rodgers et al., 2002). E-handel och andra 

sidan har många definitioner, författare beskriver e-handel på många olika sätt. 

Roger (1999) beskriver e-handeln som ett beteende där kunder handlar varor och 

tjänster med hjälp av telekommunikationsbaserade verktyg. I denna uppsats 

fokuseras kundsidan och därmed begränsas frågorna till att röra e-handel. 

Trenden ser ut att växa dagligen genom att företag ökar kännedomen om fördel-

arna med användande av e-handel (Roger, 1999). Andra författare beskriver e-

handel att vara användande av datorer kopplade till ett nätverk för att möjliggöra 

ekonomiskt kommersiella transaktioner mellan producenter och kunder (Chan & 

Swatman, 1999). Nedan följer ett avsnitt som beskriver drivkrafter och hinder för 

företag som tillämpar e-handel.  

Drivkrafter och hinder med e-handel  

E-handel mellan företag, så kallad Business-to-Business (B2B), är enligt Andam 

(2003) enkelt förklarat som den e-handelsform som företag använder med 

varandra för att göra affärer. Det är inte enbart företag som använder sig av B2B 

utan det är även organisationer, kommuner och landsting. E-handel mellan företag 

är den snabbast växande e-handelsformen av alla typer av e-handel och 80 

procent av all e-handeln utgörs mellan företag (Andam, 2003). Trenden fortsätter 

starkt uppåt eftersom på senare år används Internet alltmer för kommersiella 

trasaktioner mellan företag. E-handel B2B innebär inte enbart kontakt och utbyte 

av information med andra företag utan det innebär även etablerade förbindelser 

och relationer mellan producenter och kunder samt med olika avdelningar på det 

egna företaget. Idén till e-handel mellan företag har varit att reducera lagerhållning 

för att kunna samspela mer på utbud och efterfrågan, och denna idé har blivit en 

framgång sedan tillkomsten av Internet i företag (Andam, 2003). Drivkrafterna att 

starta en sådan relation med andra företag är många men enligt Andam (2003) så 

är e-handel den mest ekonomiskt lönsamma formen att bedriva verksamhet 

jämförelsevis med andra vanliga traditionella former. Drivande faktorer till varför 

företag väljer e-handel är flera men ekonomiska vinster står för majoriteten av 

företag högt i kurs, möjligheten att reducera kostnader samt effektivisera 

affärsprocesserna i företaget. Vidare beskrivs drivkraften att spara resurser genom 

att reducera antalet fel, manuella aktiviteter och direkta kostnader så som 
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sökkostnader, kostnader för processhantering och kostnader för logistik samt 

kostnader för lagerkontroll (Andam, 2003). Quayle (2002) visar i sin artikel 

exempel på drivkrafter som får företag att tillämpa e-handel som 

kostnadsbesparingar till följd av minskad pappersförbrukning, kortare ordertid 

och reducerad lagerhållning. Detta är resultatet av snabb överföring av 

beställningsrelaterad information. Bättre relationsförutsättningar mellan 

producenter och kunder via etablerad nätverksbaserad kommunikation. (Quayle, 

2002). Lucking och Spulber (2000) skriver att det finns fyra kategorier av 

drivkrafter för företag att använda sig av e-handel med varandra. Effektiviseringar 

i företaget som uppkommer genom att transaktioner automatiseras, nya 

marknader skapas som medför möjligheter till ekonomiska fördelar, 

sammanslagning av utbud och efterfrågan genom organiserade utbyten av varor. 

Samt den fjärde kategorin handlar om förändringar i integreringen då företag som 

ägnar sig åt liknande verksamheter kan lättare slås samman och bilda ett större 

och starkare företag (Lucking & Spulber, 2000). E-handels effektivitet visar sig 

vara en mycket viktig komponent som hjälper företag i sina strategier för att 

kunna nå konkurrensfördelar och bli framgångsrika (Wen, Lim & Huang, 2003). 

Forskningsstudier oftast behandlar de positiva aspekterna med e-handel och 

väldigt sällan skrivs det om de mindre positiva aspekterna. Studier visar att många 

företag och organisationer upplever stora hinder och utmaningar med tillämpning 

av innovativ informations- och kommunikationsteknologi och e-handel är inget 

undantag (Archer et al, 2008; Gulledge, 2002; Stockdale & Standing, 2004; Teo & 

Ranganathan, 2004). Johnson (2010) beskriver i sin artikel fem av de mest 

omfattande hindren som företag stöter på vid e-handels implementation. Dessa 

fem hinder är: Riskuppfattning, Kunskapsbrist, Förtroende, Företagsstorlek och 

Organisatorisk beredskap. Andam (2003) och andra sidan rekommenderar inte alla 

företag att satsa på e-handel med andra företag eftersom det oftast beror på vilken 

typ av affärsprocesser ett företag har. För företag att satsa på en sådan relation 

med andra företag måste även de mindre positiva aspekterna som medföljer 

kartläggas. Bidgoli (2002) skriver om fem olika nackdelar som medföljer vid en 

sådan relation: tillgänglighet, acceptens, säkerhetsrelaterade problem, bristande 

förståelse för affärsstrategier och bredbandkapacitet. Utvärderingen av för- och 

nackdelar bör företagen göra för att uppnå ett lyckat resultat men problemet 

kvarstår då företag oftast ser dessa nackdelar och hinder som överkomliga 

problem eftersom de inte direkt påverkar företagets ekonomi negativt och därmed 

riskera ingå i en sådan relation (Bidgoli, 2002). Huemer (1998) stärker argumenten 

vidare i sin artikel med några andra problem med e-handel mellan företag, 
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problem som är relaterade till standarder. Om företag eller organisationer 

använder sina egna standarder uppstår problem vid överföring av data. För 

effektivitetens skull är det av stor vikt att parterna att enas om en gemensam 

standard att använda. Omelayenko och Fensel (2001) skriver att det kan vara svårt 

att integrera olika standarder så som utbyte av information, specificering av 

produkter och produktkataloger utan att det uppkommer eventuella problem. 

Andra problem som kan dyka upp vid e-handel mellan företag skriver Laflamme 

och Biggio (2001) är att eventuella hemliga överenskommelser kan uppkomma 

som kan leda till misstro mellan företagen. Förtroende och engagemang enligt 

Morgan och Hunt (1994) är mycket viktiga eftersom de inspirerar till nya 

relationer och marknader att arbeta på samt bevara den befintliga relationen 

genom att samarbeta öppet med andra partner. För att undvika detta 

rekommenderas företag att ta hänsyn till vissa faktorer innan ett sådant avtal 

skrivs på, det är kunskapen om vilken information som kommer att utbytas och 

vilka får tillgång till eventuell känslig information, om den känsliga informationen 

finns på flera ställen samt hur aktuell är den utdelade informationen. Ur ett 

säkerhetsmässigt perspektiv är dessa faktorer bra att beaktas för att kunna bygga 

ett bra fundament att stå på i framtiden samt även att utveckla en säker e-

handelsrelation med andra företag utan att behöva misstro varandra (Laflamme 

och Biggio, 2001). Dålig planering i företagen är en annan viktig faktor till en 

sämre e-handels implementeringsresultat med andra företag (Kao & Decou, 

2003). Gaertner och Smith (2001) skriver att den ökade användningen av Internet 

för e-handel mellan företag i webbaserad miljö grundas på att det finns många 

fördelar för både producenter och kunder. Andra skriver dock, kanske främst 

genom olika forskningsresultat, att många problem och nackdelar uppkommer vid 

e-handel men vikten av dessa nackdelar har ännu inte studerats så noga av 

producenter eftersom fokus legat på föredelarna (Gaertner och Smith, 2001). 

Nästa avsnitt visar mer konkreta för- och nackdelar för företag som tillämpar e-

handel. 

För- och nackdelar med e-handel 

Företag bör vara välorganiserade och stabila för att en e-handelsrelation eller en 

direktförsäljningsrelation med kunden skall vara framgångsrik. Implementering av 

ett nytt informationssystem (IS) kräver införande av högre resursnivå för 

affärsapplikationer och infrastruktur, detta som bas för att kunna utnyttja 

företagstransaktioner via systemintegration på ett bättre sätt. Detta involverar 

både initiativtagare och implementerare i företagets nätverksmiljö som förenar 
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och konkretiserar företagsledningens studier och kunskap om den nya IT 

företeelsen (Wang, Heng & Chau, 2008). För implementering av e-handel i ett 

företag krävs både webbplats och en transaktionsstruktur som stödjer det. En e-

handelswebbplats är relativt billigt att bygga men att bygga en fullbordad 

infrastruktur för kunden krävs resurser. Om ett företag har för avsikt att utveckla 

relationen med kunden så bör företaget vara försiktig med användande av e-

handel då detta gör kunden mer beroende av produkten (som lätt kan ersättas) än 

av leverantören själv. Mindre kontakt med kunden kan innebära en svagare 

relation på sikt. Detta är en av de största nackdelarna skriver Wang, Heng och 

Chau (2008) som medföljer med e-handel, att relationen mellan producent och 

kund försvagas genom att kunden blir direkt beroende av produkten och inte av 

företaget som producerar produkten. Om företaget inte är välformad för att 

kunna upprätthålla en nära relation med sina kunder, så skall företaget vara 

försiktig med att implementera e-handel utan lämpliga partners då lämpliga 

partners är väldigt viktiga för företagets välmående. Det finns en viktig sak att 

beröra för att klarlägga andan av den digitala affärsstrategin, såsom motsatsen till 

e-handelstaktik. Den onödiga komplexitet som diskuteras i vetenskapliga artiklar 

om implementering av nya IT-applikationer och e-handel samt mängden av sådan 

icke tydlig information, hotar att lämna den genomsnittlige affärschefen eller 

beslutsfattaren utan tydlig väg för agerande till en eventuell e-handels 

implementering. Mot bakgrund av detta konstateras att e-handel är en ny 

teknologi och inte en ny strategi för företag att använda sig av. Företagen bör 

således noggrant bedöma om deras grundläggande verksamhet klarar av en e-

handels implementering (Durfee & Chen, 2002). Gaertner och Smith (2001) listar 

i sin artikel en rad för- och nackdelar som bör uppmärksammas av företag som 

tillämpar e-handel, dessa för- och nackdelar tydiggörs i tabellen som följer. 

I tabellen kan tydligt konstateras att fördelarna dels är fler till antalet men också 

viktigare för företagens verksamheter än nackdelarna som företagen självklart bör 

ta hänsyn till. Granskningen av för- och nackdelar bör grundligt beaktas av 

företag för att underlätta analyseringen som görs om den egna verksamheten 

innan viktiga beslut fattas om e-handel implementering mellan företag av 

företagets ledning. Detta främst för att företag ska kunna få ett bättre resultat och 

en lång företagsrelation med samarbetspartners. Företagen enligt Gaertner och 

Smith (2001) oftast ser fördelarna med e-handel och tänker på ekonomiska 

fördelar och hanterar nackdelarna som rimliga hinder i processen vilket gör att 

företagen vågar satsa på en e-handels relation med andra företag och 

organisationer.  
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FÖRDELAR NACKDELAR 

1.  Minskade kostnader och ökade intäkter 1.   Säkerhetsaspekten 

2.  Billigare sätt att hitta affärspartner 2.   Köpare har inte samma teknologi 

3.  Mer tillgänglig och billigare e-information 3.   Global närvaro begränsas av datanätet 

4.  Skaffa kunskaper via Internetdiskussioner 4.   Svårt att komma igång för nybörjare 

5.  Kostnader kan minskas i lager och   
     tillverkning genom budgivning 

5.   Alla har inte tillgång till Internet 

6.  Flera val av produkter och tjänster 6.   Ingen verklig shoppingupplevelse 

7.  Bättre tjänster kan tillhandahållas 7.   Måste omstrukturera affärsprocesser 

8.  Förmågan att ge bättre kundservice 8.  Störningar för befintlig leverantörskedja 

9.  Ökad konkurrensfördel 9.   Kundlojalitet behöver fastställas 

10. Företag kan konkurrera på samma nivå 10.  Inte tillräckligt många betalningssätt 

11. Förbättrad prissättning 11.  Mer konkurrens för lev. och försäljare 

12. Kan förbättra företagets image 12.  Rättsliga frågor 

13. Ökade nivåer av tillgänglig kundservice 13.  Problem med dåliga webbplatser 

14. Mer tillgång till info. för affärsuppgörelse 14.  Org. behöver öka IT kunskaper 

15. Möjlighet att korsa globala 
     marknadsföringshinder 

15. Information som lagras av leverantörer 
      kan vara sårbara för hackare 

16. Snabbare och enklare att köpa och sälja 16. Varumärken kan gynna större 
      konkurrenskraftiga företag 

17. Minskad cykeltid 17. Implementation och   
      reklamkostnaderna kan bli höga 

18. Färre hinder för försäljningsmetoder 18. En del användare vill inte betala 
      transaktionsavgifter 

19. Mer tillgång till aktuell information 19. Svårt att överkomma språk, tidzon och   
      valutaskillnader 

20. Förbättrat stöd för distributörer 20. Svårt att skydda innovativa  
      immateriella egendomar 

21. Förbättrad logistik 21. Allt för lätt för köpare att byta  
      leverantör och säljare 

22. Snabbare och enklare inköpsmetoder 22. Möjlighet att kunden får alltför mycket    
      information 

23. Mer direkta inköpsmetoder 23. Konsumenterna kan ha en rädsla för 
      okända återförsäljare 

24. Ökning av affärsprocesser 24. Svårt att vara synlig för köpare genom    
      sökningar 

25. Ökade transaktionseffektivitet 25. Krävs betydande del av organisatoriska    
      förändringar. 

26. Förmågan att identifiera nya marknader         
      genom att spåra köpbeteenden 

 

27. Stöd för bättre relation genom 
      informationsutbyte i realtid 

 

28. Bättre hantering av info/kommunikation  

29. Lätt att uppdatera och underhålla   
      kataloger och nyhetsbrev på nätet 

 

30. Förmåga att ge feedback till leverantörer,  
      säljare och annonsörer 

 

31. Ökad förtroende, bara godkända  
      leverantörer och säljare kan delta. 

 

Tabell 1 ►  För- och nackdelar med e-handel. (baserad på Gaertner & Smith, 2001) 
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Genom grundlig genomgång av punkterna som rör både för- och nackdelarna kan 

företag se och jämföra sin egen verksamhet med den förändring som kan komma 

att ske i verksamheten efter implementering av e-handel. Skeptiker som Durfee & 

Chen (2002) menar att företagen kommer att förlora relationen med sina 

nuvarande kunder genom att göra de direkt beroende av produkten istället för 

företaget som producerar produkten. Relationen mellan företag blir mindre 

personlig då allting sköts över Internet. Tabellens kolumn ”fördelar” som är 

baserad på Gaertner och Smith (2001) redogör även för vad e-handel kan bidra 

med. Vid en genomgång ses ett antal viktiga fördelar som har gett inspiration till 

några av frågorna ställda till automationsföretagen, t.ex. kostnadsbesparingar (1-

5), konkurrenskraft (6-15) och effektivitet i arbete (15-31). Dessa faktorer ligger 

till grund för enkätfrågorna i denna studie.  Nästa avsnitt visar studiens teoretiska 

ramverk. 

Studiens teoretiska ramverk 

I den presenterade litteraturgenomgången framgår att det finns en viss mognad 

vad det gäller e-handel mellan företag och att e-handelns kännedom ökar stadigt 

speciellt i Sverige som rankas bland topp fem länder i världen vad det gäller 

användning av e-handel och utvecklad IT-infrastruktur samt bland industriella och 

högteknologiska företag. De faktorer som har presenterats i litteraturgenom-

gången d.v.s. de drivkrafter och de hindren samt de för- och nackdelar med 

användning av e-handel kommer sedan att verifieras empiriskt. Studiens teoretiska 

ramverk kommer att användas för att analysera empirin för att därigenom ge en 

uppfattning om automationsföretagens användning och utveckling av e-handel. 

Av den empiriska undersökningen förväntas bekräftelse av valda faktorer som 

valts ut samt eventuellt kunna hitta kausala samband som företag bör beakta vid 

implementering och användning av e-handel. Nedan följer en figur som tydliggör 

studiens teoretiska ramverk. 
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Figur 1 ►  Teoretisk modell. 

I figuren kan ses hur drivkrafterna genom samspel med hindren resulterar till e-

handel som vidare har sin effekt mellan fokalt företag och kund. Nästa avsnitt 

behandlar den använda metoden. 

Metod 

Enligt Trost (2001) avgörande för val av metod är studiens syfte. Denna studie har 

ett beskrivande syfte av kvantitativ karaktär eftersom den behandlar siffror och 

statisktik och inte besök och intervjuer som grundar en kvalitativ metod. Studiens 

primära forskningsmaterial samlades in genom en e-postdistribuerad webb-

baserad enkät (Survey Monkey) och sekundärdata har samlats in genom 

vetenskapliga forskningsartiklar inom ämnet e-handel och Business-to-Business 

främst från Emerald och Elin databaser. Urvalet har varit klart redan från början 

då fem grupper av magisterstudenter har valt att ingå i ett större forskningsprojekt 

om Automation Region som är en intresseorganisation med syfte att stärka och 

synliggöra Sveriges världsledande automationsindustri och den stora automations- 

och produktionskunnande. Automation är en svensk framtidsbransch av stor 

betydelse för konkurrenskraften och för de stora frågorna runt resursanvändning, 
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energi och miljö. Industrin i sig omfattar allt från konsult/tjänsteleverantörer, 

systemleverantörer till produktleverantörer. Automation omfattar alla system runt 

mätning och styrning av tillverkningsprocesser där produktivitet, kvalitet, miljö-

styrning och människans interaktion står i fokus. Detta är områden där svenska 

företag och högskolor har världsledande ställning och där samarbetet syftar till att 

ytterligare stärka positionen. Intresseorganisationen arrangerar workshops inom 

innovation för nya produkter och avknoppningar. Organisationsmedlemmarna 

bildar referensgrupper där verksamheten vidareutvecklas och naturligtvis finns en 

styrelse med stark representation från företag och region. För närvarande består 

organisationen av ett 30-tal medlemsföretag och partner med regelbundna möten 

och samarbeten inom affärsutveckling, innovation, kompetens och forskning. 

Definitionen om automation enligt organisationen är mät- och styrteknologi som 

syftar till att förbättra en produktionsprocess. Hit räknas bland annat teknologi för 

mätutrustning, ställdon, processreglering, motordrifter, kommunikation 

människa/maskin, robotteknik, processoptimering och produktionsoptimering 

(automationregion.com). Andra författare som Fox (2001) skriver i sin artikel att 

automation innebär implementering av helt integrerade system för att möjliggöra 

automatisk drift för en hel industriprocess, vilket innebär automatisering av varje 

funktion, från ankomst av råvaror till produktion och leverans av färdig produkt. 

Tack vare Sveriges goda företagsklimat och geografiska karaktär samt för att få ett 

representativt urval, fokus har legat på Mälardalen som är världsledande med 

antalet automationsföretag. Den industriella arean i regionen med omgivning är 

ett väldokumenterat företagardistrikt med kännetecken av hög produktivitet och 

starka lokala engagemang (Automationregion, 2010). För detta forskningsprojekt 

användes kontaktuppgifter till 351 automationsföretag främst i Mälardalen från en 

tidigare studie gjord vid Mälardalens Högskola. Av de 351 företagen lyckades 

projektmedlemmarna få kontakt och e-postadresser till 256 företag vilket utgjorde 

ett bortfall på 95. Studien är utformad som en kvantitativ enkätundersökning, där 

respondenter, efter samtycke om att delta, fick ta ställning till en strukturerad 

uppsättning frågebatteri som syftade till att mäta nivån i e-handelsanvändning och 

utveckling inom automationsföretag samt i vilken utsträckning de utvecklar och 

använder e-handel. Vid genomförande av enkäten har 15 frågor används. Bland de 

15 frågorna har fyra inspirerats från artikeln ”Business-to-Business adoption of  e-

Commerce in China” skriven av Tan, Tyler och Manica (2007) och tre andra 

frågor om kostnadsbesparing, konkurrenskraft och effektivitet i arbete av 

Gaertner och Smith (2001), (se tabell 1), andra frågor som minskad pappers-

förbrukning och kortare ordertid av Quayle (2002) samt resterande frågor har 
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uppkommit genom litteraturgenomgång. För att öka validiteten i denna studie har 

enkäten utformats utifrån angivna källor och i harmoni med studiens syfte och 

frågeställning. Enkäten förtestades för att undvika partiska eller udda svar. Fokus 

har lagts på att kontakta de 351 företagen för att kunna komma åt rätt person som 

kunde besvara enkäten och därmed öka reliabiliteten och med rätt person menas 

den person med hög befattning i företaget då denne anses ha goda kunskaper om 

företagets affärsstrategi. Med validitet avses förmågan att mäta det som ska mätas 

för att göra informationen trovärdig och med reliabilitet menas hur pass 

tillförlitliga och stabila är utslagen (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1989). 

Frågornas svarsalternativ är konstruerade med fem-post ordinalskalor (Absolut 

inte, Inte, Neutral, Instämmer, Instämmer absolut och Vet ej). Respondenterna i 

mindre företag var främst verkställande direktörer eller ägare och i större företag 

verkställande direktörer eller marknadschefer. Om dessa inte kunde delta, en 

annan person i förvaltningen t.ex. marknadschef  eller en person med ägande 

position eller partner ombads om att delta. I studieundersökningen svarade totalt 

146 företag i enkäten vilket innebär att studien hade en svarsfrekvens på 57 

procent, detta som bas då enkäten distribuerades via e-post till 256 potentiella 

företag. 12 respondenter rensades bort från rådata pga. udda svar eller inget svar 

alls. Respondenterna hade möjlighet att svara på frågorna under två veckors tid 

vilket är en rimlig tidsperiod för en sådan enkät som till slut resulterade till att 134 

företag besvarat enkäten fullständigt. Enkätens svarsfrekvens anses vara 

tillfredsställande hög eftersom 52 procent svarat fullständigt. Den höga svars-

frekvensen beror till stor del på att projektmedlemmarna har ringt och pratat med 

samtliga 351 företag och bekräftat de kontaktuppgifter så att e-postadresserna 

skulle har rätt eller inte sakna mottagare. En annan faktor som har bidragit till den 

höga svarsfrekvensen är att mycket tid har lagts på utformningen av enkäten för 

att kunna vara lättläst och lätt att besvara genom att enbart klicka. I tabellen nedan 

syns enkätens frågor. 
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Tabell 2 ►  Enkätens frågor. 

Data som samlades in behandlades och analyserades med hjälp av EXCEL och SPSS 

där tabeller och medelvärden räknats ut för att kunna få fram ett genomsnittligt 

resultat baserat på respondenternas svar. Detta för att generellt kunna se 

tendenser om automationsföretagens e-handelsanvändning och utveckling. Nedan 

följer resultaten och analysen som framkommit av enkäten där generella frågor 

presenteras före de två frågebatterierna. 

Resultat och Analys 

De generella frågorna ställda till automationsföretagen handlar om responden-

ternas position på företaget och beskrivningen av företagets verksamhet. På dessa 

generella frågor kunde respondenterna välja flera svarsalternativ vilket gjorde 
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frågorna aningen svårt att tolka. De vanligaste positionerna som respondenterna 

hade var verkställande direktörer med 47 procent vilket är väldigt bra för att de 

oftast har den bästa kunskapen om företagets ställning på marknaden, följt av 

marknadschefer med 23 procent och resterande 30 procent hade annat position i 

företaget. 25 procent av 134 respondenter svarade att deras huvudsakliga 

verksamhet är konsult/tjänsteföretag, 23 procent svarade systemleverantör 

respektive komponentleverantör och 62 procent svarade produktleverantör vilket 

bekräftar en viss dominans av produktleverantörer i automationsmarknaden. 

Summan blir över den totala 100 procenten då respondenterna kunde välja flera 

svarsalternativ. Vidare svarade 53 procent att deras företag erbjuder skräddarsydda 

lösningar, 42 procent svarade att de erbjöd delvis och fem procent svarade att de 

inte erbjöd några skräddarsydda lösningar alls. Av de respondenter som deltagit i 

studien 22 procent känner till intresseorganisationen Automation Region och 

endast två procent av dem deltagit någon gång i aktiviteter vilket bekräftar att 

kunskapen om Automation Region är relativt liten med tanke på att 

respondenterna arbetar inom automationsbranschen.  

På frågan om företagens huvudsakliga kunder svarade totalt 114 företag och 113 

svarade att deras kunder är företag och organisationer d.v.s. juridiska personer och 

bara ett enda företag hade ungefär lika andel av både konsumenter och företag 

som kunder samt ingen respondent arbetade med bara konsumentmarknaden.  

Diagrammet på nästa sida redovisar frågebatteri nummer ett som behandlar de 

konkreta drivkrafterna med e-handelsanvändning inom industriella företag. 

Uppbyggnaden av svarsalternativen är genom ordinal fem-punktskalor inklusive 

neutral punkt och vet ej. Andra variabel i skalan är från mycket negativt till mycket 

positivt. I diagrammet kan observeras att företagen visar mer positiva tendenser 

än negativa till de valda attributen dock är alldeles för många företag som svarat 

neutralt vilket gör det svårare att kunna ta ställning om dessa drivkrafter. En 

positiv trend angående e-handeln företag emellan kan ändå ses då de flesta 

respondenterna instämmer och instämmer absolut gällande e-handelsanvändning. 

Vidare konstaterar diagrammet att väldigt få företag är negativa och har en sämre 

inställning till e-handel då de svarat absolut inte. Vet ej anses att många har svarat 

vilket är inte så bra för studiens tillförlitlighet då dessa data inte kan tas med i 

beräkningarna men dock nödvändigt att ha med. 
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Diagram 1  ►       Frågebatteri nummer ett. 
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Den teori om e-handels drivkrafter och hinder som presenterades i 

litteraturgenomgången ligger till grund för denna analys. Forskarna definierar e-

handeln på många olika sätt vilket kan konstateras att e-handeln är ett 

samlingsnamn som bland annat förenklar affärsprocesserna och är ett nytt sätt att 

kommunicera och göra affärer med andra företag. De faktorer som antogs vara 

några av drivkrafterna med e-handelsanvändning är: Kostnadsbesparingar, 

konkurrenskraft, effektivitet i arbete, ekonomiska vinster, reducerat 

administrationsarbete och reducerad pappershantering (Wen, Chen & Hwang, 

2001; Gaertner & Smith, 2001; Andam, 2003; Quayle, 2002). 

Denna analys byggs upp med utgångspunkt från de frågor som rör drivkrafter och 

hinder och för att kunna göra en jämförelse, se samband mellan dessa olika 

drivkrafter samt att kunna få fram den viktigaste drivkraften så har data från 

enkätundersökningens ordinalskala räknats om till medelvärde med hjälp av SPSS. 

Vid omräkning till medelvärde har svaren försätts med ett numeriskt värde (1= 

Instämmer inte och 5= Instämmer absolut, Vet ej har inte heller tagits med vid 

omräkningen). Medelvärde är det värde som visar ett tydligt genomsnitt för hur 

trenden ser ut bland automationsföretag och inställningen till e-

handelsanvändning och utveckling. Figuren nedan illustrerar medelvärdena i ett 

stapeldiagram.  

 

Diagram 2 ►      Medelvärden för drivkrafter med e-handel. 

3,3 3,18 3,4 3,28 3,35 3,35

1

2

3

4

5

Drivkrafter med e-handel.
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Undersökningen visar att drivkrafterna av de olika attributen varierar en del 

mellan varandra men är ändå relativt lika sinsemellan. Tabellen nedan förtydligar 

diagrammet ytterligare genom att sortera drivkrafterna i fallande ordning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3  ►  Drivkrafter med e-handel i fallande ordning. 

På tabellen ovan kan observeras att de tre största och viktigaste drivkrafterna som 

respondenterna upplever med e-handel är effektivitet i arbete, reducerat 

administrationsarbete och reducerad pappershantering och därmed intressant att 

analysera och resterande kommer inte tas med. Dessa drivkrafter ligger i linje med 

Gaertner och Smith (2001) och även med andra författare i litteraturgenomgången 

som beskriver hur dessa drivkrafter förenklar och gör det möjligt för företag att 

kunna spara resurser av olika slag genom att generellt effektivisera verksamheten i 

sin helhet vilket kan skapa förutsättningar till en bättre produktivitet och därmed 

bättre ekonomi i företaget. Reducerat administrationsarbete är näst största 

drivkraften som bekräftar att reducering av t.ex. antalet personal eller antalet 

personaltimmar ger reducerade personalkostnader som idag brukar vara bland den 

största utgiftsposten för de flesta företag. Samt den tredje största drivkraften är 

reducering av pappershantering eftersom nästan alla transaktioner och 

beställningar sker elektroniskt över nätet, detta är också en stor utgift som företag 

kan reducera då papper och penna blir inaktuellt. Miljön är också en vinnare 

genom pappersreduceringen och många företag idag anstränger sig vara 

miljövänliga. Nedan redovisas frågebatteri nummer två som är en uppsättning av 

nio påstående gällande kunskapen om e-handel som respondenterna har tagit 

ställning till i webb-enkäten. Diagram tre redovisar för frågorna ett till fem och 

diagram fyra redovisar för frågorna sex till nio. 

Drivkrafter Medelvärde 

Effektivitet i arbete 3,4 

Reducerat administrationsarbete 3,35 

Reducerad pappershantering 3,35 

Kostnadsbesparingar 3,3 

Ekonomiska vinster 3,28 

Konkurrenskraft 3,18 
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Diagram 3  ►        Frågebatteri nummer två (frågorna 1-5). 
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Fråga 1. Vårt företag är medvetet om de potentiella fördelarna med e-handel. Här redovisas 

fördelningen för de potentiella fördelarna med e-handel som företag är medvetna 

om. Totalt besvarade 116 respondenter delfrågan. Här kan ses att 43 procent 

instämmer och hela 20 procent instämmer absolut och därmed kan konstateras att 

automationsföretagen är väl medvetna och har bra kunskaper om de potentiella 

fördelarna som e-handel med andra företag tillför, detta stämmer bra överens med 

tidigare forskning som handlar om medvetenheten (AWARENESS) hos företag 

gällande användningen och utvecklingen av e-handel. Enligt denna statistik anses 

företagen ha mer kunskap om än användning av e-handel. 

Fråga 2. Vårt företag upplever att våra samarbetspartners är redo att göra affärer genom e-

handel. Här beskrivs fördelningen om automationsföretagens samarbetspartners är 

redo att göra affärer via e-handel. Totalt besvarade 116 respondenter delfrågan. 

Här kan konstateras att trenden är mycket positiv eftersom 32 procent instämmer 

och 7 procent instämmer absolut att denna industri är mogen att tillämpa e-handel 

med andra samarbetspartners. Här kan också uppfattas att beredskapen hos 

automationsföretag är relativt hög för att kunna införa e-handelssamarbete med 

andra företag eftersom det anses finnas en bra grund som skapar ett bra och 

attraktiv samarbetsmiljö i automationsbranschen. Även här kan återkoppling göras 

till teoretiska ramverket som konstaterar att beredskapen (READINESS) är väldigt 

hög hos svenska företag. 

Fråga 3. Vårt företag använder sig av e-handelsslösningar i största möjliga utsträckning. Här 

redovisas fördelningen om i vilken utsträckning företagen använder sig av e-

handelslösningar. Totalt besvarade 115 respondenter delfrågan. Här kan 

konstateras att flertalet företag inte använder e-handel i den utsträckning som 

anses vara den optimala då bara 14 procent instämmer och 4 procent instämmer 

absolut mot 38 procent som svarat att de inte gör det. Här kan ses tendenser att e-

handel inte används fullt ut även om att det redan finns företag som bedriver 

affärer genom e-handelslösningar men inte i största möjliga utsträckning, detta 

kan bero på t.ex. att samarbetspartners inte använder e-handelslösningar vilket is 

in tur sätter stop för det ursprungliga företaget. Frågan konstaterar att det är 

företagen själva som driver eller sätter hinder för varandra genom hur mycket eller 

lite e-handel de använder. Enligt detta resultat kan konstateras att det finns en 

utvecklingspotential hos företag med användande av e-handelslösningar. 
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Fråga 4. Effekterna av e-handel kan mätas i vårt företag. Här redovisas fördelningen på 

hur företagen mäter e-handels effekter. Totalt besvarade 115 respondenter 

delfrågan. Med denna fråga konstateras att företagen inte mäter eller inte kan eller 

vill mäta effekterna e-handel då 30 procent har svarat att de inte gör det och hela 

20 procent har svarat absolut inte. Neutrala i frågan är 28 procent vilket också är 

väldigt många för att kunna ta ställning till frågan. Effekterna enligt 

litteraturgenomgången är viktiga att mätta för att se om företaget använder e-

handel i rätt omfattning och för att se ifall införandet av e-handel ger resultat. 

Med denna statisktik kan ändå konstateras att företag inte ser den förändring som 

sker i företaget med införandet av e-handel på ett tydligt sätt som anses vara 

viktigt. Även här kan bekräftas att det finns en utvecklingspotential för mätning av 

effekter då resultaten visar att företagen inte gör det. 

Fråga 5. E-handel har möjliggjort tillgång till nya marknader för vårt företag. Här beskrivs 

fördelningen på företagens förmåga att se hur e-handel har eller kan ha 

möjliggjort tillgång till nya marknader. Totalt besvarade 115 respondenter 

delfrågan och konstaterar att e-handel har i väldigt liten utsträckning bidragit till 

nya marknader då bara knappt 10 procent instämmer mot 26 procent som svarat 

att e-handel inte har bidragit till nya marknader samt hela 32 procent är neutrala i 

frågan. Enligt teoretiska ramverket så är tillgången till nya marknader bland den 

viktigaste drivkraften varför företag väljer att använda och utveckla e-handel d.v.s. 

just för att komma åt nya marknader och expandera som företag kan göra då på 

ett mycket enkelt sätt genom att e-handeln bidrar med bättre globalisering, 

marknadsutveckling och expansion. I denna studies fall så har 

automationsföretagen svarat att deras användning av e-handel har i väldigt liten 

utsträckning bidragit till nya marknader vilket säger emot det som skrivs i 

teoretiska ramverket och kan skapa tendenser till kritik. En av orsakerna skulle 

kunna vara den generellt låga användningen och utvecklingen av e-handel överlag 

inom automationsindustrin för att det kanske krävs en mycket högre användning 

av e-handel mellan företag för att kunna expandera till nya marknader.  
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Diagram 4  ►       Frågebatteri nummer två (frågorna 6-9). 
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Fråga 6. Vårt företag är medvetet om våra samarbetspartners e-handels användning. Här 

beskrivs fördelningen på hur pass medvetna är automationsföretagen om deras 

samarbetspartners e-handelsanvändning. Totalt besvarade 116 respondenter 

delfrågan. Här kan konstateras att väldigt många företag är medvetna om att e-

handel tillämpas hos deras samarbetspartners då 30 procent instämmer mot de 17 

procent som inte gör det dock är fortfarande 29 procent neutrala även i denna 

fråga. Här kan konstateras e-handelsanvändningen mellan företagen är 

tillfredsställande hög eftersom medvetenheten om e-handel i den specifika 

marknaden är relativt hög och att det redan finns ett visst samarbete mellan 

företagen vilket gör att inställningen till en sådan relation är positiv samt även kan 

konstateras att det finns utvecklingspotential. 

Fråga 7. Vårt företag är medvetet om våra konkurrenters e-handelsanvändning. Här beskrivs 

fördelningen på hur pass medvetna är företagen om deras konkurrenters e-

handelanvändning. Totalt besvarade 117 respondenter delfrågan. Här bekräftas att 

flertalet företag är neutrala men medvetenheten om konkurrenterna visar mer 

positiva tendenser än negativa då 26 procent instämmer och fem procent 

instämmer absolut medan 15 procent svarar att de inte är medvetna om 

konkurrenternas e-handelsanvändning. Neutrala i denna fråga är 38 procent vilket 

är rekord många men det kan vara förståeligt då ofta företag brukar vara neutrala 

när de ska ta ställning till konkurrenter. Trots den stora neutraliteten kan ändå 

konstateras att även här medvetenheten är jämförelsevis hög när det gäller för 

företag att ligga steget före och ha kunskap om konkurrenternas e-handels 

användning och utveckling. 

Fråga 8. Vi anser att vår marknad är mogen för att vidareutveckla e-handel. Här beskrivs 

fördelningen på marknadens mognad hos automationsföretag när det gäller 

affärer via e-handel. Totalt besvarade 117 respondenter delfrågan. Här kan 

konstateras att automationsföretagen anser att marknaden är mogen och att det är 

rätt tid att vidareutveckla e-handel då 25 procent instämmer och 11 procent 

instämmer absolut mot 19 procent som tycker att marknaden är fortfarande inte 

mogen för att bedriva e-handel med andra företag. Neutrala i den från är 28 

procent. En del företag ser Sverige som en enda marknad medans andra, specifikt 

större företag ser hela världen som en marknadsplats men här kan ändå 

observeras att det finns mycket positiva tendenser samt en positiv inställning för 

svenska företag att vidareutveckla e-handelsanvändningen. 

Fråga 9. Vi kommer att investera i e-handel under de kommande två åren. Här beskrivs 

fördelningen på hur företagen planerar e-handelsinvesteringar i framtiden. Totalt 
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besvarade 118 respondenter delfrågan. Trenden verkar aningen negativt för e-

handelsinvestering då 22 procent av företagen har svarat att de inte kommer satsa 

på e-handel i kommande två åren mot 20 procent som instämmer och är positiva 

till e-handelssatsningar i framtiden. Neutrala är 23 procent av företagen. Här kan 

konstateras att trots många företag som inte kommer att satsa på e-handel så är 

trenden ändå positiv då väldigt många företag kommer att göra det de närmaste 

två åren. 

Tabellen nedan redovisar de nio påstående i fallande ordning för att kunna se den 

viktigaste som automationsföretagen fick ta ställning till och här kan konstateras 

att skillnaden är större mellan dessa frågor. Frågorna visar en variation av svar och 

för att kunna summera, se samband och jämföra dessa påstående har även här 

data från enkätundersökningen räknats om till medelvärde och sorterats i fallande 

ordning, vid omräkning till medelvärde har svaren försätts med ett numeriskt 

värde (1= Instämmer inte och 5= Instämmer absolut, Vet ej har inte tagits med 

vid omräkningen). Första frågan har det högsta medelvärdet.  

 

E-handel  

Vårt företag är medvetet om de potentiella fördelarna med e-handel. 3,80 

Vårt företag upplever att samarbetspartners är redo att göra affärer genom 
e-handel. 

3,15 

Vi anser att vår marknad är mogen för att vidareutveckla e-handel. 3,10 

Vårt företag är medvetet om våra konkurrenters e-handelsanvändning. 3,09 

Vårt företag är medvetet om våra samarbetspartners e-handelsanvändning. 3,03 

Vi kommer att investera i e-handel under de kommande 2 åren. 2,98 

Vårt företag använder sig av e-handelslösningar i största möjliga 
utsträckning. 

2,53 

Effekterna av e-handel kan mätas i vårt företag. 2,46 

e-Handel har möjliggjort tillgång till nya marknader för vårt företag. 2,43 

Tabell 4  ►  Enkätens påstående i fallande ordning. 

Resultatet av enkätundersökningen med hjälp av verktyget Survey Monkey och 

SPSS visade varierande inställning gällande e-handelsanvändning och utveckling hos 

de olika automationsföretagen i Sverige. Data som samlats in verkar mycket 
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intressant för analysering och för att till slut ge en bra grund för att kunna dra 

intressanta slutsatser och därmed besvara de ställda forskningsfrågorna som följer 

nedan. 

I vilken omfattning är automationsföretag redo och mogna att göra affärer med varandra genom 

e-handel? Teoretiska ramverket behandlar väldigt många drivkrafter och hinder som 

företag stöter på vid en e-handelsrelation med andra företag. Specifikt behandlas 

mognaden av företag som vill använda e-handel och vilka är riskerna och 

nackdelar som medföljer. Automationsföretagen har visat anmärkningsvärt hög 

beredskap och mognad vad det gäller e-handel och kan konstateras att e-handeln 

används redan i tillfredsställande utsträckning och utvecklingen fortsätter visa en 

positiv trend då många företag har visat mycket hög kunskap om e-handels 

potentiella fördelar. 

Vad upplever företagen att e-handeln bidrar till? Litteraturen beskriver många olika 

faktorer och drivkrafter varför företag bör använda e-handel med andra företag. 

Automationsföretagen upplever att e-handeln bidrar främst till effektivitet i arbete 

som innebär bättre produktivitet och därmed bättre ekonomi, reducerad 

administrationsarbete som innebär besparingar av resurser i form av 

personalkostnader som är en väldigt hög utgiftspost i de flesta företagen samt 

reducerat pappershantering då företag sköter flera affärsprocesser som beställ-

ningar och olika ekonomiska transaktioner elektroniskt och att miljön är också 

vinnare av pappersreduceringen. Dessa är det tre mest betydande och intressanta 

faktorerna för företagens e-handelsanvändning i automationsföretag. 

I vilken utsträckning använder automationsföretagen sig av e-handel? Automations-

företagens användning av e-handel är inte den optimala idag, då en del företag inte 

har den rätta kunskapen om e-handels positiva effekter samt det finns en del 

företag som redan använder e-handel idag men de inte gör det i den omfattningen 

för att kunna utnyttja alla fördelar e-handeln medför. Trenden visar ändå positiva 

tecken då relativt många företag har kunskap om vad e-handel skulle innebära för 

deras verksamheter. E-handel är en långtgående process och automationsindustrin 

visar tydliga tecken på utvecklingsmöjligheter. 

Slutsatser 

De slutsatser som kan dras genom denna studie är att e-handel är redan idag är en 

del av företagens verksamhet och deras framtid ser också ut att inkludera 

elektronisk kommunikation på olika sätt. Resultaten ger inga starka indikationer 
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på automationsföretagens syn på vad e-handel bidrar till. Det finns en lätt 

övervikt för positiva svar gällande aspekter som ökad effektivitet i arbetet, 

minskad administration och kostnadsbesparingar men utan tydliga indikatorer. 

Det framgår även att automationsföretagen har kännedom om sin och andras 

användning av e-handel men även här finns en betydande grupp som har mer att 

lära. Det ligger i tiden för företag att implementera e-handel och starta e-

handelsrelationer med andra företag och resultaten visar tendensen att det går bra 

för de som redan använder e-handel på olika sätt. E-handel bör inte endast ses 

som en kostnadsfråga för företag utan företagen bör se e-handeln som en del av 

deras överlevnads- och utvecklingsstrategi då dagens affärer inkluderar e-handel. 

Rekommendationer till automationsföretag blir därmed att investera i e-handel för 

att därigenom vara bättre rustade för framtiden. Företagen måste dessutom ha ett 

aktivt förändringsarbete och inte tro på att detta bara handlar om köp av ny 

teknologi då e-handeln är en större företeelse som väldigt många företag har 

mycket nytta av. Företagsledningen i ett modernt företag bör stödja denna 

förändring då troligtvis blir en nödvändighet för företagets överlevnad. Att ställa 

krav på leverantörer och samarbetspartners är ett sätt att driva fram denna 

utveckling och det är väldigt viktigt att utbilda personal för framtida e-

handelsprojekt. Slutligen handlar det inte enbart om implementation av 

elektroniskt handel utan att verkligen använda den i största möjliga utsträckning 

just för att kunna utnyttja alla fördelar som medföljer. Med denna studie kan 

konstateras hur företagsverksamheter kan komma att se ut i närmaste framtiden 

samt hur viktigt är för företag att hänga med nya IT-teknologier för att kunna 

överleva och utvecklas ekonomiskt. Praktiker och speciellt de företag som planerar 

e-handels implementation i sina verksamheter med andra företag kan ha mycket 

nytta av denna studie då resultatet tydliggör alla drivkrafter och alla hinder som 

finns för att implementera e-handel såväl som för- och nackdelar efteråt när 

företag arbetar genom e-handel samt en omfattande data om en hel bransch i 

Sverige som kan vara till stor hjälp för en företagsledning att lättare fatta beslut. 

För vidare studier föreslås en komparativ studie mellan automationsföretagens 

användning och utveckling av e-handel i Sverige versus Tyskland där automation 

också har en stark lokal förankring.  

Tack 

Ett stort tack till alla inblandande som på olika sätt bidragit till denna studie. 
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English summary 

E-COMMERCE IN AUTOMATION 

COMPANIES 

Abstract 

ELECTRONIC COMMERCE HAS RECENTLY BECOME a major factor in the development 

of  corporate future. Studies show that Sweden is in the head of  technology 

development, particularly in information and communication technology. 

Statistics presented by the Organisation for Economic Co-operation and 

Development has repeatedly shown that Scandinavian countries are in the lead in 

building IT infrastructure. A recent study by the Economist, ranking countries on 

their IT-readiness showed that Sweden has managed to maintain its leading 

position in many years in IT development. Research studies usually relate to the 

countries and large global industries and rarely deal with a specific type of  

business or industry. This study therefore addresses a specific market and group 

of  companies, to be exact Automation Region.  It is a growing industry in the 

heart of  Sweden that intends to be among the best in the field of  automation. 

This study will focus exclusively on e-commerce b2b and will not focus on the 

consumer market. The purpose of  this study is to empirically describe these high 

technological automation companies e-commerce uses and its development in 

Sweden. This studies research questions are therefore: To what extent are automation 

companies ready and mature enough to do business with each other through e-commerce? What 

do automation companies think that e-commerce contribute with? To what extent are automation 

companies using e-commerce? E-commerce is described as behaviour where customers 

are buying products and services through it-based tools. E-commerce enables 

firms to reduce transaction costs, delivery times, improve customer service and 

add convenience to the entire business process. There are also some obstacles 

facing companies concerning the implementation of  e-commerce and the main 

five are: risk perception, lack of  knowledge, trust, company size and 

organizational readiness. 

Crucial to the choice of  method is the study's purpose. This study has a 

descriptive view of  a quantitative nature, since it deals with numbers and statistics. 

Studies primary research material was gathered through e-mail distributed web-

based survey called Survey Monkey and secondary data gathered by scientific 

research articles. This research project initially started with a population of  351 
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automation companies primarily in the region of  Mälardalen gathered from a 

previous study done at Mälardalen University. In order to collect email addresses 

to the companies CEOs or marketing executives an initial telephone contact was 

made.  The survey was distributed to 256 email addresses that were collected 

which gave a shortfall of  95 companies. The study was designed as a quantitative 

survey, where respondents were asked to consider a set of  questions. 15 questions 

were used when conducting the survey. A total of  146 companies answered the 

survey, which means that the survey had a response rate of  57 percent. 12 

respondents were purged from the raw data due to odd response or no response 

at all. The response rate is considered satisfactory high since 52 percent 

responded completely. 

The main benefits that respondents experienced with e-commerce are work 

efficiency, reduced administrative work and reduced paper handling. These drive 

forces simplifies and enables businesses to save resources of  various kinds such as 

generally streamline operations which can lead to better productivity and hence 

better economy. Reduced administrative work is the second largest driving force, 

stating that the reduction of  such number of  personnel lead to lower staff  costs 

which are among the largest expenditures for most businesses today. And the 

third main driver is the reduction of  paper handling since orders and transactions 

are conducted electronically over the Internet. The environment is also a winner 

by reducing paper and there are many companies today who think about the 

environment. 

To what extent are automation companies ready and mature enough to do business with each 

other through e-commerce? Theoretical framework deals with many drive forces and 

barriers for companies wanting to be part of  an e-commerce relationship with 

other companies. Specific focus lies on the maturity of  companies concerning e-

commerce use. Automation companies have proven remarkably high level of  

preparedness and maturity when it comes to e-commerce. It can be observed that 

e-commerce is already at a satisfactory degree since the trend continues growing 

and the companies have shown very high knowledge of  e-commerce potential 

benefits. 

What do automation companies think that e-commerce contribute with? E-commerce 

contributes mainly to effectiveness of  the work process, which means better 

productivity and hence better economy for companies. Reduced administrative 

work involving the saving of  resources in the form of  personnel costs, which is a 

very high cost in most companies and at last reduced paperwork since companies 
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manages several business processes such as orders and various financial 

transactions electronically. 

To what extent are automation companies using e-commerce? Automation companies’ use 

of  e-commerce is not optimal today, since some of  companies do not have so 

good knowledge of  e-commerce. Some companies are already using e-commerce 

they do not make it to the extent that the full benefits of  e-commerce entails. The 

trend still shows positive signs since relatively large numbers of  companies are 

aware of  what e-commerce would result in their activities. E-commerce is an 

extensive process and there are clear opportunities for development. 

The conclusions to be drawn from this research study are that e-commerce is 

already a part of  the companies’ future and the future looks to include electronic 

communication in different ways. Recommendations for automation companies 

are to try to invest in e-commerce in order to be better equipped for the future to 

come. Companies must have an active change in work and e-commerce is a major 

phenomenon that has been very useful for many companies. Practitioners and 

especially the companies that are planning e-commerce implementation in their 

businesses with other businesses may have a very good use of  this study because 

the results shows all drive forces and all barriers when implementing e-commerce 

as well as the advantages and disadvantages afterwards when using e-commerce as 

well as an extensive data about an entire industry in Sweden that may be helpful 

for managers to decide more easily. For further study are suggested a comparative 

study between automation companies use and development of  e-commerce in 

Sweden versus Germany, where automation is also a great tradition. 
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