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Nordjyske eksportvirksomheders anvendelse
af Internettet

0RUWHQ�5DVN

Denne rapport beskriver de muligheder, der udnyttes af nordjyske internationale
industrivirksomheder, når de anvender Internettet til kommunikation, markedsanalyse og
markedsføring samt de oplevede barrierer for denne anvendelse.

Det konkluderes, at YLUNVRPKHGHUQHV� HUIDULQJ�PHG� ,QWHUQHWWHW ikke er af ældre dato, men at
henholdsvis 9 ud af 10 danske og 8 ud af 10 nordjyske virksomheder forventer at udnytte
mulighederne ved at have en Internetopkobling, henholdsvis hjemmeside, inden udgangen af 1999.
Erfaringen med at være koblet op på Internettet er en anelse større blandt nordjyske end blandt danske
industrivirksomheder generelt, hvorimod erfaringen med egen hjemmeside i nordjyske virksomheder
svarer til niveauet i danske industrivirksomheder. Samtidig viser det sig, at forsigtigheden overfor
Internettet er væk og entusiasmen er kraftigt tilstede i de nordjyske virksomheder. Et stort
internationalt engagement, målt på eksportandelen og at virksomheder i IT-relaterede brancher som
elektronikindustrien, giver udslag i en større erfaring med Internettet, hvorimod virksomhedens
størrelse og dens ledelsesstil ikke har betydning for dens erfaring med Internettet.

Der identificeres fire typer af EDUULHUHU, som virksomheden oplever for dens brug af Internettet:
1. Kan vi klare Internettruslen? 2. Er Internettet et modent værktøj?, 3. Kan det betale sig at bruge
Internettet? og 4. Er vores branche klar til at bruge Internettet?, hvor rækkefølgen angiver vigtigheden
af barriererne.

Virksomhederne tillægger generelt Internettet som et NRPPXQLNDWLRQVY UNW¡M stor betydning,
når fokus er på e-post, hvorimod indberetning til det offentlige og afgivelses af ordrer via
leverandørers hjemmeside tillægges meget lille betydning. Samtidig tyder det på, at gruppen af
virksomheder, hvor andelen af PC'ere med Internet er over 25%, tillægger e-post større betydning,
hvor primært e-post som erstatning for telefon og telefax og sekundært e-post som erstatning for
almindelig brevpost er kommunikationsmåder, der tillægges markant større betydning i virksomheder,
hvor andelen af PC'ere, der har Internet er over 25%.

De muligheder virksomhederne anvender i relation til PDUNHGVDQDO\VH via Internettet er ikke
mange. Det eneste fokus, som over halvdelen af virksomhederne tillægger stor eller nogen betydning,
er indsamling af information om deres konkurrenter. Internettets betydning for overvågning er
generelt lavere end Internettets betydning for informationsindsamling. Dette kan tolkes i retning af, at
Internettet bruges til at slå informationer op, når der er brug for disse, hvorimod en kontinuerlig
overvågning af de samme informationer ikke har denne samme betydning. Det er dog også kun
omkring halvdelen af virksomhederne, der har en eller anden form for strategi for
informationssøgning. Disse virksomheder, der har en strategi, tillægger i højere grad end
virksomheden uden strategi en betydning i at indsamle informationer om potentielle og nuværende
konkurrenter samt at overvåge nuværende konkurrenter og potentielle kunder. Hjemmesidens
betydning for virksomhedens informationsindsamling er uklar.

Hovedformålet med virksomhedens anvendelse af PDUNHGVI¡ULQJ på Internettet er ikke kun at
opnå en reklameeffekt, men også at aflaste virksomheden, så kunden ikke føler, at virksomheden er
langt væk. Virksomhedens oplevelse af resultatet af dens markedsføring på Internettet er meget positiv
i relation til kundetilfredshed, salg, kundeservice og at det har medført en kraftig udvidelse af dens
internationale markedsmuligheder. Yderligere genfindes interaktionstyperne som formålet og
resultatet af virksomhedens internationale markedsføring på Internettet, hvor 8 ud af 10 virksomheder
oplever Brochuren, 6 ud af 10 virksomheder oplever Håndbogen og 3-5 ud af 10 virksomheder
oplever Handelspladsen.
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Introduktion
Denne rapport er resultatet af første runde i "Nordjysk Eksportpanel"1, som fokuserer
på Q\H� YHMH for dansk eksport. Baggrunden er, at der foregår en omfattende
markedsføring over Internettet, og stadig flere virksomheder opfatter Internettet som
en mulighed for hurtig udbredelse af kendskabet til virksomheden. Samtidig bliver
stadig flere virksomheder opmærksomme på, at Internettet rummer muligheder for at
forbedre virksomhedens markedsanalyse og kommunikation.

Rapporten er en af del af et større projekt,  hvor den grundlæggende antagelse
er, at Internettet giver nye muligheder for at se samspillet mellem markedsanalyse og
markedsføring i et vidensgenereringsprocesperspektiv. Dette giver nye muligheder
for SM-virksomhedens internationaliseringsproces. Denne rapport søger at finde svar
på, KYLONH�PXOLJKHGHU�GHU�XGQ\WWHV�DI�QRUGM\VNH�LQWHUQDWLRQDOH�LQGXVWULYLUNVRPKHGHU�
QnU� GH� DQYHQGHU� ,QWHUQHWWHW� WLO� NRPPXQLNDWLRQ�� PDUNHGVDQDO\VH� RJ�PDUNHGVI¡ULQJ�
VDPW�GH�RSOHYHGH�EDUULHUHU�IRU�GHQQH�DQYHQGHOVH�

Rapporten har tre fokusområder. )¡UVW beskrives hvilke virksomhedsprofiler,
der kan tegnes i relation til virksomhedernes erfaring med Internettet. 'HUQ VW
identificeres fire typer af barrierer, som virksomheden oplever i forbindelse med
dens brug af Internettet.  (QGHOLJ tegnes nogle billeder af virksomhedens anvendelse
af Internettet med hensyn til kommunikation, markedsanalyse og markedsføring.

Sidst men ikke mindst skal alle virksomheder have et stort TAK for deres
velvillighed til at bruge tid på at udfylde og returnere spørgeskemaet.

God fornøjelse!

Morten Rask
Aalborg Universitet
Maj 1999

                                                
1 Se vedlagte introduktionsbrev i Bilag 1
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Virksomhedsprofilernes erfaring med Internet
Dette kapitel fokuserer på typen af virksomheder, som denne rapport omhandler.
Først præsenteres datagrundlaget, dernæst vurderes om forskellige typer af
virksomheder opdelt i virksomhedsstørrelse, ledelsesprofil, branche og
internationaliseringsgrad har betydning for, hvornår virksomheden fik en
Internetopkobling og en hjemmeside.

Datagrundlag2

Som det fremgår af datamaterialet, der findes i bilag 3, sendtes spørgeskemaet ud til
110 (nordjyske) industrivirksomheder indenfor elektronik, jern/metal, maskiner og
tekstil/beklædning. 52 virksomheder svarede, hvilket svarer til en respondentrate på
47%. Det var imidlertid kun muligt at anvende 44 svar til den videre analyse.

I det følgende refereres der til disse 44 virksomheder med mindre andet er
nævnt. Her er det vigtigt at bemærke, at der findes en overvægt af virksomheder med
10-49 ansatte, samt at elektronik- og maskinindustrien udgør hver især ca. 1/3 af
virksomhederne.

Bilag 2 indeholder svarfordelingen. Heraf fremgår det i afsnit 1.2, at i 1998 var
de 44 virksomheders gennemsnitlige antal ansatte på 118 og eksportandelen var på
62%. Men som nedenstående tabel viser, er der en stor spredning mellem
virksomhederne.

Mindst Middelværdi Størst
Ansatte 3 118 1.000
Eksportens andel af omsætning (%) 5 62 98
7DEHO����9LUNVRPKHGHUQHV�DQWDO�DQVDWWH�RJ�HNVSRUWDQGHO�L������

Det kunne derfor være interessant at se, om disse strukturelle forhold har indflydelse
på virksomhedernes erfaring med Internettet. Det følgende afsnit diskuterer dette.

Størrelsens, branchens og eksportandelens betydning for virksomhedernes
erfaring med Internettet

De følgende analyser viser, at det kan være vanskeligt entydigt at konkludere på de
strukturelle forhold som størrelsens, branchens og eksportandelens betydning for
virksomhedernes erfaring med Internettet, da virksomhederne fordeles ujævnt  i de
forskellige kategorier. For at kompensere for dette, er der i det følgende fokuseret på,
hvornår den største del af gruppen af virksomheder i en given kategori (markeret
med fed) fik en Internetopkobling (Opk.) henholdsvis etablerede egen hjemmeside
(www).

På trods af, at der er kompenseret for den ulige fordeling af virksomhedens
størrelse (se kolonnen n), viser Tabel 2, at der ikke kan ses en sammenhæng mellem
                                                
2 En fyldig beskrivelse af udvælgelsen af virksomhederne vil blive tilgængelig via NEPs hjemmeside

på http://www.i4.auc.dk/ivo/nep/
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virksomhedens størrelse målt i antal af ansatte og dens erfaring med Internettet.

6W¡UUHOVH 7\SH ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 6HQHUH $OGULJ Q

Opk. 20% 20% ��� 20%
1-9 ansatte

www 20% 20% ��� 20%
5

Opk. 11% 5% 11% 16% ��� 11% 11%
10-49 ansatte

www ��� 21% 21% 26% 5%
19

Opk. 17% ��� 33%
50-99 ansatte

www 17% ��� 17%
6

Opk. 13% ��� 38% 13%
100-250 ansatte

www 25% 25% ��� 13%
8

Opk. ��� 50%251 ansatte og
derover www 17% ���

6

7DEHO�����$QWDO�DQVDWWH�VHW�L�IRUKROG�WLO�YLUNVRPKHGHQV�HUIDULQJ�PHG�,QWHUQHWWHW

Det forholder sig mere tydeligt med hensyn til virksomhedens branche og dens
erfaring med Internettet. Tabel 3 viser, at elektronikvirksomheder er de mest erfarne i
at bruge Internettet. Dette er ikke overraskende, da virksomhederne i denne branche
må formodes, at have et større kendskab til IT end virksomhederne i de andre
brancher.

%UDQFKH 7\SH ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 6HQHUH $OGULJ Q

Opk. 8% 8% 31% ��� 8% 8%
Elektronikindustri

www 38% ��� 8%
13

Opk. 38% ��� 13%
Jern- og metalindustri

www 13% ��� 13% 13% 13%
8

Opk. 7% 14% 21% ��� 14% 7%
Maskinindustri

www 14% 7% 21% ��� 14% 7%
14

Opk. 11% 22% ��� 11% 22%Tekstil- og
beklædningsindustri www 11% 22% ��� 33%

9

7DEHO�����%UDQFKHQ�VHW�L�IRUKROG�WLO�YLUNVRPKHGHQV�HUIDULQJ�PHG�,QWHUQHWWHW
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For eksportandelen gælder det i høj grad, at der er en klar gruppering i
svarfordelingen. Tabel 4 viser, at virksomhederne deler sig i omtrent to lige store
grupper: virksomheder med under, henholdsvis over, en eksportandel på 75%. Af
tabellen fremgår det, at virksomheder med en eksportandel på over 75% har en større
erfaring med anvendelsen af Internettet.

(NVSRUWDQGHO 7\SH ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 6HQHUH $OGULJ Q

Opk. 25% ���
Under 25%

www 25% ��� 25%
4

Opk. ��� 33% 22%
25-49%

www 22% ��� 11% 22%
9

Opk. 14% 14% 14% ��� 14%
50-74%

www 14% 14% 14% 14% ��� 14%
7

Opk. 10% 5% 24% ��� 14% 14%
75-100%

www 5% 19% ��� 29% 5%
21

7DEHO�����(NVSRUWDQGHOHQ�VHW�L�IRUKROG�WLO�YLUNVRPKHGHQV�HUIDULQJ�PHG�,QWHUQHWWHW

Samlet kan det derfor konkluderes, at det tyder på, at virksomhedens størrelse ikke
har betydning for dens erfaring med Internettet. Derimod viser det sig, at
virksomheder i IT-relaterede brancher som elektronikindustrien har større erfaring
med Internettet samt at et stort internationalt engagement målt på eksportandelen
giver udslag i en større erfaring med Internettet.

Nordjyske virksomheder vs. resten af Danmark

Tabellerne i det foregående afsnit viste ligeledes, at for langt størstedelen af de
udspurgte virksomheder er Internet et relativt nyt værktøj. Dette er også illustreret i
den følgende i Figur 1, hvor det generelle billede er, at virksomheden blev koblet på
Internettet, før den etablerede egen hjemmeside.
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)LJXU����8GYLNOLQJHQ�L�DQGHOHQ�DI�YLUNVRPKHGHU�PHG�,QWHUQHWRSNREOLQJ�RJ�KMHPPHVLGH

Samtidig viser Figur 1, at andelen af virksomheder, der koblede sig på Internettet
toppede i 1997/98, hvor toppunktet for andelen af virksomheder, der etablerede egen
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hjemmeside var 1998. Som det fremgår af nedenstående Figur 2, er dette også
tilfældet i resten af Danmark.
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Figur 2 er baseret på tal fra Forskningsministeriet og Danmarks Statistik, som de har
indsamlet i fællesskab sidst i 1998. Når disse tal sammenstilles med tallene fra NEP
99, kan det tyde på, at de nordjyske virksomheder har været koblet lidt tidligere på
Internettet i forhold til resten af de danske industrivirksomheder. Således var 52% af
de nordjyske virksomheder koblet på i 1997, hvor dette kun var gældende for 42% af
de samlede danske industrivirksomheder. Nordjyske virksomheder har derved en
anelse mere erfaring med at være koblet på Internettet. Men figuren viser også, at de
danske industrivirksomheder samlet er kommet på i større antal i 1998, og når man
lægger tallene sammen med forventningerne til 1999, ses det, at henholdsvis 93% af
alle nordjyske og 91% af alle danske industrivirksomheder er koblet på Internettet i
1999.

Når fokus lægges på virksomhedens brug af Internettet til markedsføring via egen
hjemmeside, viser det sig, at Nordjyske virksomheder sammenlignet med de samlede
danske virksomheder generelt har været lidt mere afventende, men de nordjyske
virksomheder halede generelt ind på de danske virksomheder i 1998. Når
forventningerne til 1999 tages med, viser Figur 2, at henholdsvis 82% af de
nordjyske og 83% af danske industrivirksomheder vil være på Internettet med egen
hjemmeside i løbet af 1999.

Der er således et lille efterslæb i, hvor hurtigt virksomheden begynder at markedsføre
sig på Internettet i forhold til, hvornår den fik en Internetopkobling. Virksomhederne
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har så at sige ikke ønsket at "købe katten i sækken". Den følgende Figur 3 viser, at
det tyder på, at denne forsigtighed forsvinder med tiden.
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Figur 3 illustrerer sammenhængen mellem, hvornår virksomheden blev koblet på
Internettet og hvornår den fik en hjemmeside. Her ses det, at andelen af
virksomheder, der har fået en opkobling til Internettet samme år, som de fik en
hjemmeside, har været i kraftig vækst. Forventningerne til 1999 og senere er
yderligere, at alle virksomheder forventer at få en Internetopkobling og hjemmeside
samtidig. Man kan altså se, at den tidligere forsigtighed overfor Internettet er væk.
En anden måde at formulere det på er, at entusiasmen omkring brugen af Internettet
er steget markant.

Samlet kan det konkluderes, at virksomhedernes erfaring med Internettet ikke er af
ældre dato, men at henholdsvis 9 ud af 10 danske og 8 ud af 10 nordjyske
virksomheder forventer at have en Internetopkobling, henholdsvis hjemmeside, inden
udgangen af 1999. Erfaringen med at være koblet op på Internettet er en anelse større
blandt nordjyske end blandt danske industrivirksomheder generelt, hvorimod
erfaringen med egen hjemmeside i nordjyske virksomheder svarer til niveauet i
danske industrivirksomheder. Sidst men ikke mindst kan det konkluderes, at
forsigtigheden overfor Internettet er væk og entusiasmen er kraftigt tilstede i de
nordjyske virksomheder.

Ledelsesstil

Denne entusiasme kunne formodes at være sammenhængende med ledelsesstilen i
den pågældende virksomhed. Baggrunden for at fokusere på ledelsesstilen er, at langt
det meste af de senere års forskning i små og mellemstore virksomheders (SM-
virksomheders) internationalisering har et forståelsesbillede af en effektiv
international virksomhed som "den planlæggende virksomhed", konkluderer Rask
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(1997). I den planlæggende virksomhed er salgsarbejdet baseret på markedsanalyser,
som at indsamle information, der igen dannede udgangspunkt for virksomhedens
planlægning af fremtidige aktiviteter. Virksomheder i denne virksomhedstype finder
efterforskningen ikke mange af - med mindre de bliver kategoriseret som store
virksomheder. Med andre ord: De fleste undersøgelser beskriver blot, hvad en SM-
virksomhed ikke kan. OECD (1997) kaldte ligefrem SM-virksomheder for passive,
reaktive, kortsynede og usystematiske. Samme undersøgelse fandt dem dog samtidig
succesfulde i den globale økonomi, og havde følgelig problemer med at forklare
dette resultat.

Som forsøg på at afklare dette paradoks anvendes tre alternative forståelser af
SM-virksomheder, Popova  & Sørensen (1997), med forskelligt syn på omgivelserne
og dermed også forskellige måder, hvorpå der arbejdes med omgivelserne.
Kernekoncept og -aktivitet er ligeledes forskelligt, således at essensen af måden,
hvorpå virksomheden ledes, er forskellig. Dette er uddybende beskrevet i Sørensen
(1997).
• Den SODQO JJHQGH virksomhed vil internationalisere sine aktiviteter gennem

grundige markedsanalyser efterfulgt af implementeringen af de på baggrund af
markedsanalyserne udarbejdede planer og strategier. Det er ledelsens opgave at
få analyser foretaget og planer og strategier udarbejdet.

• Den KDQGOLQJVRULHQWHUHGH virksomhed vil internationalisere sine aktiviteter
gennem besøg på markedet, kontakt til forhandler, eksperimenter og andre
aktiviteter, som giver erfaring med eksport. Det er ledelsens opgave at få øje på
disse muligheder og iværksætte udnyttelsen af dem.

• 1HWY UNVYLUNVRPKHGHQ vil internationalisere sine aktiviteter ved at bruge
kontakter i sit nuværende netværk som platform for etablering af kontakter til
udenlandske aktører (kunder, leverandører, etc.). Med andre ord
netværksvirksomheden starter sin søgning hos sine nuværende netværkspartnere.
Netværksvirksomheden er således ikke den rationelle planlægger som den
planlæggende virksomhed og den (re)agerer ikke intuitivt som den handlende
virksomhed. Dens internationalisering udvikles gradvis som et resultat af den
daglige interaktion i netværket. Denne interaktion omfatter såvel faktisk
udveksling af varer og tjenester som en udveksling af informationer, herunder
hvilke nye muligheder, der findes. Ledelsen i netværksvirksomheden er god til at
etablere sociale relationer og den er også god til at positionere virksomheden i
netværket, således at den er midt i de mange og åbne informationsstrømme i
netværket.

I denne undersøgelse er ovenstående operationaliseret i nogle spørgsmål, der kan
være med til angive ledelsesstilen i en given virksomhed. Således kunne
virksomheden angive dens grad af enighed i følgende postulater:

'HQ�SODQO JJHQGH�YLUNVRPKHG
• Når vi ønsker mere viden om et marked eller påtænker at øge vore aktiviteter

på et marked, bliver der lavet en markedsanalyse, som vi bruger i
planlægningen
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• Indsamling og bearbejdning af information er en kerneaktivitet i vor
virksomhed

1HWY UNVYLUNVRPKHGHQ
• Vi tilstræber først og fremmest at opbygge langvarige personlige relationer til

vigtige aktører i vor omverden
• Når vi ønsker mere viden om et marked, bruger vi vore kontakter til at hjælpe

os
'HQ�KDQGOLQJVRULHQWHUHGH�YLUNVRPKHG
• Vi lægger stor vægt på at besøge markedet for at danne os et indtryk af, hvad

der foregår
• Når nye muligheder opstår, forfølger vi dem med det samme.

Denne opdelingen i de tre typer er tidligere blevet kritiseret for dens entydighed.
Således har kritikken været, at den samme virksomhed kan være inkluderet af alle tre
typer på samme tid. Et andet kritikpunkt er gået videre med argumentet og har
fremført, at en virksomhed i ligevægt bør netop indeholde planlægnings-, netværks-
og handlingsorienterede elementer. Som konsekvens af denne kritik har
virksomheden kunnet angive sin grad af enighed indenfor alle tre typer, således
illustrerer den følgende opdeling blot graden af enighed sammenholdt med
tidspunktet, hvor virksomheden fik en Internetopkobling, henholdsvis hjemmeside.

Figur 4 og Figur 5 viser virksomhedernes erfaring med at have en
Internetopkobling, henholdsvis hjemmeside, ift. dens ledelsesstil målt på de
ovennævnte spørgsmål, som virksomheden har erklæret sig meget eller delvis enig i.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Planlægning 3% 5% 17% 33% 29% 9% 3%

Netværk 4% 5% 13% 29% 31% 10% 8%

Handling 3% 5% 14% 33% 31% 11% 3%

1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000

)LJXU����/HGHOVHVVWLO�LIW��WLGVSXQNWHW�IRU�,QWHUQHWRSNREOLQJHQ
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35%
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45%

Planlægning 7% 24% 40% 21% 9%

Netværk 4% 18% 38% 22% 13% 3% 3%

Handling 3% 22% 39% 20% 9% 3% 3%

1996 1997 1998 1999 2000 Senere Aldrig

)LJXU����/HGHOVHVVWLO�LIW��WLGVSXQNWHW�IRU�HWDEOHULQJ�DI�KMHPPHVLGHQ

Figur 4 og Figur 5 viser dermed, at virksomhederne har sammenfaldende erfaring
med at have en Internetopkobling henholdsvis en hjemmeside, uanset, om der tale
om den ene eller anden form for ledelsesstil.. Med andre ord, virksomhedens
ledelsesstil har ingen betydning for virksomhedens anvendelse af Internettet.

Barrierer for anvendelsen af Internet
De foregående sider har gennemgået virksomhedernes erfaring med Internettet. De
samme virksomheder blev spurgt om deres opfattelse af betydningen af barriererne
for brugen af Internettet. Den følgende Figur 6 viser, at der er meget få barrierer, der
tillægges stor eller nogen betydning af over halvdelen af virksomhederne.
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Udgifter t il etablering og
drift  af Internetløsninger

Medarbejderkvalifikationer
og uddannelse

Vi er bange for, at
medarbejderne surfer for

meget

Der er for lidt
virksomhedsrelevant

information på Internettet

Vores kunder har ikke
adgang t il Internettet

Vores leverandører har
ikke adgang t il Internettet

Usikkerhed ved betaling
for varer via Internettet

Risikoen for hackerangreb,
virus og lignende

Lav driftssikkerhed ved
Internetbaserede løsninger

Internettets hastighed er
for lav

Stor Nogen
Lidt Ingen

)LJXU����%DUULHUHU�IRU�YLUNVRPKHGHQV�EUXJ�DI�,QWHUQHWWHW��$IVWDQGHQ�RS�WLO������L�ILJXUHQ�VN\OGHV��DW
QRJOH�YLUNVRPKHGHU�KDU�VYDUHW��YHG�LNNH��HOOHU�KDU�XQGODGW�DW�VYDUH�

Hvis man dykker lidt dybere ned i tallene, fremkommer sammenstillingen som ses i
Tabel 5. Tabellen, der skal læses horisontalt, viser i de to første kolonner henholdsvis
antallet og andelen af virksomheder, der angav betydningen "Stor" eller "Nogen" for
en given barriere. I de følgende kolonner vises svarfordelingen for den givne barriere
i forhold til de andre barrierer, hvor virksomheden også har angivet betydningen
"Stor" eller "Nogen". Et eksempel er den første barriere "Udgifter til etablering og
drift af Internetløsninger". For denne barriere har 16 virksomheder angivet
betydningen "Stor" eller "Nogen". Dette svarer til 36% af alle virksomheder, der
besvarede spørgeskemaet. Ud af disse 16 virksomheder havde de 10 virksomheder
ligeledes angivet betydningen "Stor" eller Nogen" for barrieren
"Medarbejderkvalifikationer og uddannelse". Dette svarer til 63% af alle
virksomheder, der besvarede spørgeskemaet. Feltet er markeret med grå som alle
andre sammenhænge, der ligger på over 60%. En indre sammenhæng betyder derfor,
at mindst 6 ud af 10 virksomheder, der har svaret på spørgeskemaet, har angivet, at
en given barriere (A) har stor eller nogen betydning samtidig med, at en anden
barriere (B) ligeledes er angivet som af stor eller nogen betydning. Yderligere kan
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det ses i skemaet, at nogle felter er markeret med dobbelte linjer  uden om feltet. Det

er i de tilfælde, hvor sammenhængen går begge veje. I disse tilfælde er der tale om
en stærk indre sammenhæng, da denne sammenhæng er tilstede uanset, om det er
barriere A eller B, der er udgangspunktet. På denne måde fremkommer følgende
barriereprofil.

Svar fordeling →
Barrierer ↓
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Udgifter til etablering og
drift af Internetløsninger

16 36% 63% 25% 38% 38% 25% 50%69% 50% 63%

Medarbejderkvalifikation
er og uddannelse

27 61% 37% 26% 30% 30% 30% 44%70% 44% 52%

Vi er bange for, at
medarbejderne surfer for
meget

13 30% 31% 54% 54% 46% 31% 46%69% 38% 46%

Der er for lidt
virksomhedsrelevant
information på Internettet

15 34% 40% 53% 47% 40% 20%80% 53% 33% 40%

Vores kunder har ikke
adgang til Internettet

15 34% 40% 53% 40% 40% 33%60% 60% 47% 67%

Vores leverandører har
ikke adgang til Internettet

9 20% 44% 89% 44% 33% 56% 56%78% 67% 89%

Usikkerhed ved betaling
for varer via Internettet

19 43% 42% 63% 32% 63% 47% 26% 74% 58%63%

Risikoen for
hackerangreb, virus og
lignende

26 59% 42% 73% 35% 31% 35% 27% 54% 50% 50%

Lav driftssikkerhed ved
Internetbaserede
løsninger

15 34% 53% 80% 33% 33% 47% 40%73% 87% 80%

Internettets hastighed er
for lav

19 43% 53% 74% 32% 32% 53% 42%63% 68% 63%

7DEHO����%DUULHUHSURILOHU�YHG�DQYHQGHOVHQ�DI�,QWHUQHW�

På baggrund af Tabel 5 ovenfor kan der uddrages nogle interessante iagttagelser. Ser
man på frekvensen i svarene, dannes der fire grupper af barrierer:

1. Meget vigtige barrierer, som 6 ud af 10 virksomheder tilægger stor eller
nogen betydning:
• Medarbejderkvalifikationer og uddannelse (61%)
• Risikoen for hackerangreb, virus og lignende (59%)
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2. Vigtige barrierer, som 4 ud af 10 virksomheder tilægger stor eller nogen
betydning:
• Usikkerhed ved betaling for varer via Internettet (43%)
• Internettets hastighed er for lav (43%)

3. Mindre vigtige barrierer, som 3 ud af 10 virksomheder tilægger stor eller
nogen betydning:
• Udgifter til etablering og drift af Internetløsninger (36%)
• Der er for lidt virksomhedsrelevant information på Internettet (34%)
• Vores kunder har ikke adgang til Internettet (34%)
• Lav driftssikkerhed ved Internetbaserede løsninger (34%)
• Vi er bange for, at medarbejderne surfer for meget (30%)

4. Ikke vigtige barrierer, som 2 ud af 10 virksomheder tilægger stor eller nogen
betydning:
• Vores leverandører har ikke adgang til Internettet (20%)

Tabel 6 nedenfor viser, at den første gruppe af meget vigtige barrierer har en stærk
indre sammenhæng.

Svar fordeling →
Barrierer ↓

Medarbejderkvalifikatio-
ner og uddannelse

Risikoen for hackerangreb,
virus og lignende

Medarbejderkvalifikationer og uddannelse 70%
Risikoen for hackerangreb, virus og lignende 73%

7DEHO����.DQ�YL�NODUH�,QWHUQHWWUXVOHQ"

Det tyder altså på, at hvis virksomheden oplever, at medarbejderkvalifikationer og
-uddannelse er en barriere, vil den også opleve, at risikoen for hackerangreb, virus og
lignende er en barriere for brug af Internettet. Dette kan betyde, at manglende
uddannelse og kompetencer i virksomheden øger usikkerheden for, at virksomheden
kan klare truslen, der udgøres af hackere og virusprogrammører. Omvendt kan
sammenhængen også dække over, at virksomheden har oplevet (eller tror den vil
opleve) hackerangreb, virus og lignende og samtidig ikke er sikker på, at
virksomheden kan klare denne trussel.

Med andre ord, vi har at gøre med en meget vigtig gruppe af barrierer, der hedder
"Kan vi klare Internettruslen?". Det, der karakteriser denne gruppe af barrierer, er, at
virksomheden faktisk kan gøre noget ved den. Virksomheden kan uddanne sine
medarbejdere samtidig med, at den kan installere software, der sikrer den mod
hackerangreb, virus og lignende.

Tabel 7 nedenfor viser, at gruppen af vigtige barrierer ligeledes har en stærk indre
sammenhæng.
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Svar fordeling →
Barrierer ↓

Usikkerhed ved betaling
for varer via Internettet

Internettets hastighed er
for lav

Usikkerhed ved betaling for varer via Internettet 63%
Internettets hastighed er for lav 63%

7DEHO����(U�,QWHUQHWWHW�HW�PRGHQW�Y UNW¡M"

Det tyder derfor på, at oplevelsen af, at usikkerhed ved betaling for varer via
Internettet er en barriere, hænger sammen med opfattelsen af Internettets lave
hastighed som en barriere for brugen. Man kan altså se, at virksomhederne spørger
sig selv, om Internettet er et modent værktøj. Det karakteristiske ved denne gruppe af
barrierer er, at virksomheden ikke kan gøre noget for at fjerne barriererne, forudsat at
de i forvejen har en hurtig Internetopkobling. Det eneste, der kan mindske oplevelsen
af disse barrierer er, at virksomheden med tiden skifter holdning, hvis den får bedre
oplevelser på Internettet med hensyn til dets hastighed og med køb af varer på
Internettet. Man må rimeligvis forvente, at dette vil ske indenfor en overskuelig
tidshorisont, da der forskes og udvikles i teknologi, som sikrer en større sikkerhed
ved betaling på Internettet, samt nye teknologier til hurtigere Internetopkoblinger og
serverløsninger.

Tabel 8 nedenfor viser, at der blandt barriererne i gruppen af mindre vigtige barrierer
ikke findes sammenhænge.

Svar fordeling →
Barrierer ↓
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Udgifter til etablering og drift af Internetløsninger 25% 38% 38% 50% 50%63%

Vi er bange for, at medarbejderne surfer for meget 31% 54% 46% 38% 46% 46%

Der er for lidt virksomhedsrelevant information på
Internettet

40% 47% 40% 33%80% 40%

Vores kunder har ikke adgang til Internettet 40% 40% 40% 47%60% 67%

Lav driftssikkerhed ved Internetbaserede løsninger 53% 33% 33% 47% 73% 80%

7DEHO����.DQ�GHW�EHWDOH�VLJ�DW�EUXJH�,QWHUQHWWHW"

Fælles for gruppen af mindre vigtige barrierer er dog, at de alle synliggør
virksomhedens bekymringer om, om det kan betale sig at bruge Internettet. Således



�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0RUWHQ�5DVN

kan barriererne "Udgifter til etablering og drift af Internetløsninger" og "Lav
driftssikkerhed ved Internetbaserede løsninger" være et udtryk for en økonomisk
bekymring, da udgifterne opleves som høje og kvaliteten af produkterne opleves som
lav. Endelig kan barrieren "Vi er bange for, at medarbejderne surfer for meget" også
være udtryk for en økonomisk bekymring, da oplevelsen af denne barriere som stor
eller nogen, udtrykker en bekymring om, om virksomheden får noget ud af den tid,
medarbejderen bruger på Internettet. Barriererne "Der er for lidt virksomhedsrelevant
information på Internettet" og "Vores kunder har ikke adgang til Internettet" rejser
igen spørgsmålet, om det kan betale sig at bruge Internettet, da disse barrierer
synliggør virksomhedens oplevelse af, at der på Internettet ikke findes materiale af
relevans for virksomheden. Der er så at sige ikke noget at komme efter. Tabel 8 viser
ligeledes, at der for barriererne i gruppen af mindre vigtige barrierer (med undtagelse
af barrieren "Vi er bange for, at medarbejderne surfer for meget") findes
sammenhænge med barriererne i gruppen af vigtige barrierer. Vigtigt er det især at
bemærke den stærke indre sammenhæng, der er tilstede mellem "Der er for lidt
virksomhedsrelevant information på Internettet" og "Usikkerhed ved betaling for
varer via Internettet" samt den stærke indre sammenhæng mellem "Lav
driftssikkerhed ved Internetbaserede løsninger" og "Internettets hastighed er for lav".
Her gælder det igen, at det eneste, der kan mindske oplevelsen af disse barrierer, er,
at virksomheden med tiden skifter holdning, hvis den får bedre oplevelser på
Internettet med hensyn til dets hastighed og driftsikkerhed, ved køb af varer på
Internettet og endelig med antallet af kunder, der har adgang til Internettet.

Igen kan der ses positivt på fremtiden med hensyn til fjernelse af disse barrierer.
Tidligere er nævnt de teknologiske tiltag, der kan fjerne barriererne med hensyn til
hastighed og usikkerheden ved køb af varerne på Internettet. Den lave driftsikkerhed
vil sandsynligvis også mindskes i takt med, at teknologien bliver kureret for
"børnesygdomme" samtidig med, at afsnittet "Nordjyske virksomheder vs. resten af
Danmark" viste den kraftige vækst i antallet af Internetopkoblinger. Det må derfor
forventes, at antallet af kunder med adgang til Internettet ligeledes øges med tiden.
Samlet set vil fjernelsen af barriererne i denne gruppe være baseret på en oplevelse
af, at virksomheden får bedre erfaringer med Internettet med baggrund i, at ekstreme
aktører løser problemerne med Internettet kombineret med, at virksomheden er
indstillet på at investere tid og penge i brugen af Internettet.

Der en kun én barriere i gruppen af ikke vigtige barrierer. Det er barrieren "Vores
leverandører har ikke adgang til Internettet". Tabel 9 nedenfor viser, at der ikke
findes stærke indre sammenhænge med andre barrierer.
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Barrierer →
Svar fordeling ↓

Vores leverandører har ikke adgang til Internettet

Medarbejderkvalifikationer og uddannelse 89%
Internettets hastighed er for lav 89%
Risikoen for hackerangreb, virus og lignende 78%
Lav driftssikkerhed ved Internetbaserede løsninger67%
Vores kunder har ikke adgang til Internettet 56%
Usikkerhed ved betaling for varer via Internettet 56%
Udgifter til etablering og drift af Internetløsninger 44%
Vi er bange for, at medarbejderne surfer for meget 44%
Der er for lidt virksomhedsrelevant information på
Internettet

33%

7DEHO����(U�YRUHV�EUDQFKH�NODU�WLO�DW�EUXJH�,QWHUQHWWHW"

Det er imidlertid interessant at bemærke, at der findes sammenhænge med grupperne
.DQ� YL� NODUH� ,QWHUQHWWUXVOHQ" og (U� ,QWHUQHWWHW� HW� PRGHQW� Y UNW¡M" Når disse
sammenhænge tages i betragtning, kan den sidste gruppe ses som et spørgsmål i
retning af, om virksomhedens branche er klar til at bruge Internettet. For at barrieren
kan mindskes, skal virksomhedens leverandører på Internettet, hvilket virksomheden
udmærket kunne stille krav om.

Opsummerende kan det konkluderes, at der er identificeret fire typer af barrierer for
virksomhedens brug af Internettet med forskellig grad af vigtighed. Nogle af disse
grupper relaterer til hinanden og er karakteriseret ved placeringen af de aktører, der
kan fjerne barrieren.

7\SHU 9 JW 5HODWLRQ�WLO
JUXSSHUQH

%DUULHUHQ
IMHUQHV

(OLPLQHUHV�YHG
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Ikke vigtige Kan vi klare
Internet truslen?
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Internt og
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Leverandørerne
opfordres til at
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7DEHO�����7\SHU�DI�EDUULHUHU�IRU�YLUNVRPKHGHQV�EUXJ�DI�,QWHUQHW�

Tabel 10 ovenfor viser således, at den meget vigtige type af barrierer, som 6 ud af 10
virksomheder oplever, er .DQ�YL�NODUH�,QWHUQHWWUXVOHQ"�Denne barriere kan fjernes af
virksomheden selv. Elimineringen af den meget vigtige barriere kan ske igennem
uddannelse af medarbejderne og installering af sikkerhedssoftware. Den vigtige type



�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0RUWHQ�5DVN

af barrierer, som 4 ud af 10 virksomheder oplever, (U�,QWHUQHWWHW�HW�PRGHQW�Y UNW¡M"
Denne barriere kan fjernes af eksterne aktører, der udvikler teknologi og af, at
virksomheden tror på og anvender denne teknologi. Hvis barrieren fjernes kan det
samtidig medvirke til at fjerne den mindre vigtigere barriere .DQ�GHW� EHWDOH� VLJ� DW
EUXJH� ,QWHUQHWWHW", som 3 ud af 10 virksomheder oplever. Yderligere ekstern
udvikling af teknologi, som virksomheden tror på og anvender vil være med til at
fjerne denne barriere sammen med, at en øget mængde af informationer og kunder
bliver tilgængelig på Internettet. Den sidste ikke særlig vigtige type af barrierer, (U
YRUHV� EUDQFKH� NODU� WLO� DW� EUXJH� ,QWHUQHWWHW",� som kun 2 ud af 10 virksomheder
oplever, kan fjernes ved, at virksomheden opfordrer sine leverandører til at bruge
Internettet. Samtidig tyder det på, at elimineringen af barrierer af typerne .DQ� YL
NODUH� ,QWHUQHWWUXVOHQ" og (U� ,QWHUQHWWHW� HW� PRGHQW� Y UNW¡M" vil have en gunstig
påvirkning af fjernelsen af denne ikke særlig vigtige barriere.

Internet som en del af dagligdagen

Det kunne formodes at en afgørende faktor for oplevelsen af barriererne kunne
hænge sammen med, hvor udbredt brugen af Internettet i virksomheden er. Der er
umiddelbart to mulige sammenhænge: 1) Virksomheden har ikke Internet på mange
PC'ere, da de ser en del problemer, som at virksomheden er usikker på, om den kan
klare Internettruslen, eller at virksomhedens holdning ikke er moden til fornuftig
anvendelse og endelig, at det ikke kan betale sig at bruge Internettet. 2) Den
modsatte forklaring kunne være, at virksomheden har Internet på mange af dens
PC'ere og derved allerede har oplevet disse barrierer. Således er det Interessant at se i
Figur 7, at godt halvdelen af virksomhederne udtrykker, at under en fjerdedel af
virksomhedens PC'ere har Internet.

Under 25% 25-49% 50-74% 75-100%

)LJXU����+YRU�VWRU�HQ�DQGHO�DI�YLUNVRPKHGHQV�3&¶HUH�KDU�DGJDQJ�WLO�,QWHUQHWWHW"

Dette kunne tolkes i retning af, at PC'eren med Internet "står ovre i hjørnet", og
Internet derved ikke endnu er blevet en integreret del af dagligdagen på
virksomheden. Dette kunne umiddelbart betyde, at grunden til de oplevede barrierer
er, at virksomhederne bruger Internettet minimalt.

Så simpelt er det dog ikke. I det følgende er kun de virksomheder, der oplever
en given barrierer som af stor eller nogen betydning taget med. Således viser Figur 8,
at de to vigtigste barrierer er relativt større i gruppen af virksomheder, hvor over 25%
af virksomhedens PC'ere har Internet. Det tyder altså på, at grunden til, at
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virksomheden oplever barriererne, er, at den faktisk anvender Internettet i udstrakt
grad. Hvor virksomheder, der har Internet på under 25% af deres PC'ere, i højere
grad oplever, at det ikke kan betale at bruge Internettet.

-25% -15% -5% 5% 15% 25%

Kan vi klare Internettruslen?

Er Internettet et modent værktøj?

Kan det betale sig at bruge Internettet?

)LJXU����7\SHU�DI�EDUULHUHU�LIW��YLUNVRPKHGHQV�DQGHO�DI�3&
HUH�PHG�DGJDQJ�WLO�,QWHUQHWWHW��KYRU�KYLG�HU
JUXSSHQ�PHG�XQGHU�����RJ�VRUW�HU�JUXSSHQ�PHG�RYHU����

Ved at gå tilbage til de spørgsmål, som ovenstående typer af barrierer blev dannet ud
fra, markeres årsagerne til denne fordeling. Således kan nedenstående figur tolkes i
retning af, at for virksomheder, hvor under 25% af deres PC'ere har Internet, er den
vigtigste årsag til, at denne andel ikke øges, at virksomhederne surfer for meget.
Samtidig kan det ses, at virksomheder med mere end 25% PC'ere med Internet
oplever, at medarbejderkvalifikationer og uddannelse er en barriere for brugen af
Internettet.
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)LJXU����'H�HQNHOWH�EDUULHUHU�LIW��YLUNVRPKHGHQV�DQGHO�DI�3&
HUH�PHG�DGJDQJ�WLO�,QWHUQHWWHW��KYRU
IDUYHQ�KYLG�PDUNHUHU�JUXSSHQ�PHG�XQGHU�����RJ�VRUW�HU�JUXSSHQ�PHG�RYHU����

Anvendelsen af Internettet
De foregående sider har fokuseret på, hvilken erfaring virksomhederne har med at
være koblet på Internettet og at have egen hjemmeside samt hvilke barrierer de
oplever i forbindelse hermed. De følgende sider vil gå mere i dybden og fokusere på
virksomhedernes anvendelse af Internettet.

Internet som kommunikationsværktøj

De adspurgte virksomheder er generelt enige om, at e-post har haft en betydning for
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virksomhedens måde at kommunikere på. Således viser Figur 10, at e-post har haft
stor betydning som erstatning for telefax og telefon for ca. en tredjedel af
virksomhederne, hvor e-post som erstatning for brevpost har haft nogen betydning
for 43 procent af virksomhederne. Endelig udtrykker ca. en tredjedel af
virksomhederne, at det har nogen betydning, at e-post er en helt ny måde at føre en
dialog på.
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Elektronisk post bruges som erstatning for
telefonen

Elektronisk post bruges som erstatning for
telefaxen
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)LJXU�����+YLONHQ�EHW\GQLQJ�KDU�,QWHUQHWWHW�IRU�I¡OJHQGH�PnGHU�DW�NRPPXQLNHUH�Sn"

Således må e-post anses for at have betydning for virksomhedernes anvendelse af
Internet, hvor e-post som en ny måde at føre en dialog på og e-post som erstatning
for breve er mindre markante end e-post som erstatning for telefax og telefon. Denne
forskel bliver endnu mere markant, når disse deles op i de to grupper for andel af
virksomhedens PC'ere, der har Internet. Dette er vist i nedenstående Figur 11, hvor
>25% angiver gruppen af virksomheder med over og <25% er gruppen af
virksomheder med under 25% af virksomhedens PC'ere, der har Internet.
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Figur 11 viser først og fremmest, at virksomheder med en andel på over 25% PC'ere
med Internet angiver en større betydning for de forskellige kommunikationsformer
end virksomheder med en andel på under 25%. Dog ses det samtidigt, at mht. den
nye måde at føre en dialog på, er der ikke en markant forskel på grupperne. Det er
der derimod ved de andre kommunikationsformer, hvor e-post som erstatning for
almindelig brevpost er mindre markant, da forskellen på de to grupper af
virksomheder primært ligger i andelen af virksomheder, der tillægger det nogen
betydning.

E-post er imidlertid ikke den eneste måde, hvorpå virksomhedernes medarbejdere
kan kommunikere via Internettet. Alternativt kan virksomheden afgive ordrer via
leverandørers hjemmeside og indberette informationer til det offentlige. Figur 12
viser alligevel, at virksomhederne ikke tillægger en kommunikation med det
offentlige og virksomhedens leverandører i en forpligtende form nogen betydning.
Således ser langt størstedelen af virksomhederne det at indberette information til det
offentlige og at afgive ordrer via leverandørers hjemmeside som af lille eller ingen
betydning.
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Nogen
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)LJXU�����+YLONHQ�EHW\GQLQJ�KDU�,QWHUQHWWHW�IRU�I¡OJHQGH�RPUnGHU"

Med andre ord, virksomhederne tillægger generelt Internettet som
kommunikationsværktøj stor betydning, når fokus er på e-post, hvorimod
indberetning til det offentlige og afgivelses af ordrer via leverandørers hjemmeside
tillægges meget lille betydning. Samtidig tyder det på, at gruppen af virksomheder,
der har en andel på over 25% af dens PC'ere med Internet, tillægger e-post større
betydning, hvor primært e-post som erstatning for telefon og telefax og sekundært e-
post som erstatning for almindelig brevpost er kommunikationsmåder, tillægges
markant større betydning i virksomheder, der har en andel på over 25% af dens
PC'ere med Internet.

Internet til markedsanalyse

Som bekendt kan en Internetopkobling bruges til andet end kommunikation.
Internetopkoblingen kan tilsvarende bruges som udgangspunkt for markedsanalyser
ved indsamling af informationer. I det følgende analyseres dette mht.
informationsindsamling, men også mht. en løbende overvågning af forskellige
aktører, der i begge tilfælde kan bruges i markedsanalyser. Endelig berøres
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virksomhedens anvendelse af hjemmesiden som informationskilde i
markedsanalysesammenhæng.

Figur 13 viser, at indsamling af informationer via Internettet omkring leverandører
ikke tillægges nær den samme betydning som indsamling af informationer om
konkurrenter og til dels kunder.
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)LJXU�����+YLONHQ�EHW\GQLQJ�KDU�,QWHUQHWWHW��QnU�YLUNVRPKHGHQ�LQGVDPOHU�LQIRUPDWLRQHU�RP�I¡OJHQGH

Dette billede ændres lidt, når der spørges, om virksomheden overvåger aktørerne.
Således viser Figur 14, at Internettets betydning for overvågning generelt er lavere
end Internettets betydning for informationsindsamling. Dette kan tolkes i retning af,
at Internettet bruges til at slå informationer op, når der er brug for disse, hvorimod en
kontinuerlig overvågning af de samme informationer ikke har denne samme
betydning.
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Samlet tyder det ikke på, at virksomhederne gør større brug af Internettet til
informationsindsamling, da det eneste fokus, som over halvdelen af virksomhederne
tillægger stor eller nogen betydning, er indsamling af information om deres
konkurrenter.

Samtidig viser nedenstående Figur 15, at få af virksomhederne ikke mener, at de
bruger Internettet som informationskilde fuldt ud. Dette kan skyldes, at Internettet
ikke er virksomhedens vigtigste informationskilde, da virksomheden ikke har
udviklet en strategi for, hvorledes effektive søgninger gennemføres.
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)LJXU�����,�KYLONHQ�JUDG�HU�'H�HQLJ�L�I¡OJHQGH�SnVWDQGH�RP�YLUNVRPKHGHQV�LQIRUPDWLRQVLQGVDPOLQJ�Sn
,QWHUQHWWHW"

Ca. halvdelen af virksomhederne mener altså, at de har en strategi for
informationssøgning. Det kunne derfor være interessant at undersøge, om en strategi
har en effekt på den betydning, virksomhederne tillægger informationsindsamling og
overvågning. I det følgende er virksomheder derfor opdelt i to grupper.
Virksomheder, der på udsagnet "Virksomheden har udviklet en strategi for,
hvorledes effektive søgninger på Internettet gennemføres" har svaret "meget uenig",
er defineret som virksomheder uden strategi, hvor resten af gruppen udgøres af
virksomheder, som har en eller anden form for strategi.

Figur 16 viser, at virksomheder uden en strategi, lægger større betydning i
informationssøgning om offentlige myndigheder, teknologi og nuværende
leverandører, hvor virksomheder, der har en strategi lægger større betydning i
indsamling af informationer om nuværende og potentielle konkurrenter. Denne
observation kunne tolkes i retning af, at virksomheden ikke nødvendigvis behøver en
strategi for at indsamle informationer om kendte som offentlige myndigheder og
nuværende leverandører samt teknologi. Hvorimod der kræves en strategi for at finde
frem til informationer om konkurrenterne.
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)LJXU�����9LUNVRPKHGHU�GHU�O JJHU�VWRU�HOOHU�QRJHQ�EHW\GQLQJ�Sn�LQIRUPDWLRQVLQGVDPOLQJ�RSGHOW�L
JUXSSHUQH�PHG�RJ�XGHQ�VWUDWHJL

Når fokus lægges på virksomheder, der lægger stor eller nogen betydning i at
overvåge aktører via Internettet, viser nedenstående Figur 17, at virksomheder, der
har en strategi for informationssøgning, i højere grad ser en betydning i at overvåge
potentielle kunder og nuværende konkurrenter.
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)LJXU� ��� �� 9LUNVRPKHGHU� GHU� O JJHU� VWRU� HOOHU� QRJHQ� EHW\GQLQJ� Sn� RYHUYnJQLQJ� DI� LQIRUPDWLRQHU
RSGHOW�L�JUXSSHUQH�PHG�RJ�XGHQ�VWUDWHJL

Samlet tyder det på, at virksomheder, der har en strategi, i højere grad end
virksomheden uden strategi indsamler informationer om potentielle og nuværende
konkurrenter, samt at disse virksomheder i højere grad overvåger nuværende
konkurrenter og potentielle kunder.

Endelig er der mulighed for at bruge hjemmesiden til indsamling af informationer.
Figur 18  viser, at meget få af de udspurgte virksomheder ser en stor betydning og ca.
1/5 af virksomhederne lægger ingen betydning i informationsindsamling via
hjemmesiden.
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Når den relativt store gruppe af virksomheder, som udtrykker nogen betydning,
betragtes, er det samlet set vanskeligt at konkludere på virksomheders anvendelse af
hjemmesiden som af betydning for virksomhedens informationsindsamling.

Opsummerende kan det konkluderes, at de muligheder, virksomhederne anvender i
relation til markedsanalyse via Internettet, ikke er mange. Det eneste fokus, som over
halvdelen af virksomhederne tillægger stor eller nogen betydning, er indsamling af
information om deres konkurrenter.

Internettets betydning for overvågning er generelt lavere end Internettets
betydning for informationsindsamling. Dette kan tolkes i retning af, at Internettet
bruges til at slå informationer op, når der er brug for disse, hvorimod en kontinuerlig
overvågning af de samme informationer ikke har denne samme betydning.

Det er dog også kun omkring halvdelen af virksomhederne, der har en eller
anden form for strategi for informationssøgning. Disse virksomheder, der har en
strategi, tillægger i højere grad end virksomheden uden strategi indsamling af
informationer om potentielle og nuværende konkurrenter samt at overvåge
nuværende konkurrenter og potentielle kunder en betydning.

Hjemmesidens betydning for virksomhedens informationsindsamling er uklar.

Internet til markedsføring

Den sidste af mulighederne  for virksomhedens anvendelse af Internettet, der berøres
i denne rapport, er virksomhedens brug af Internet til markedsføring via dens
nuværende eller planlagte hjemmeside.

Virksomhederne blev spurgt om formålet med markedsføringen via dens
hjemmeside. Figur 19 viser, at de primære formål er at få et visitkort på Internettet,
som kan bruges til generel imagepleje samt at hjemmesiden virker som
informationskanal til kunderne. Virksomhedens formål er dermed reklameorienteret.



1RUGM\VNH�HNVSRUWYLUNVRPKHGHUV�DQYHQGHOVH�DI�,QWHUQHWWHW����������������������������������������������������27

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%

Som informationskanal t il kunderne, da den øger kendskabet
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løses

Som aflastning af virksomheden, så kunden ikke føler, at
virksomheden er langt væk

Som medium for ordremodtagelse

Internettet bruges i alle virksomhedens processer – uden
hjemmeside, ingen virksomhed

Kundens t ilfredshed og loyalitet øges

Kunden kan lettere anvende virksomhedens produkt eller
ydelse

Service via hjemmesiden erstatter mange opringninger fra
kunderne

Som et visitkort på Internettet

Som en image skabende effekt, da virksomhedens Internet
adresse bruges i reklamer mv.

Stor Nogen Lidt Ingen

)LJXU�����+YLONHQ�EHW\GQLQJ�KDU�GH�I¡OJHQGH�IRUPnO�IRU�GHQ�QXY UHQGH�HOOHU�SODQODJWH�KMHPPHVLGH"

Samtidig skal det bemærkes, at forholdsvist få virksomheder lægger en betydning i,
at hjemmesiden skal fungere som medium for ordremodtagelse. Dette er
bemærkelsesværdigt, da den følgende figur viser, at forholdsvist mange
virksomheder er enige i, at virksomhedens hjemmeside har betydet et øget salg samt
at hjemmesiden har udvidet deres markedsmuligheder i udlandet.
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)LJXU�����,�KYLONHQ�JUDG�HU�'H�HQLJ�L�I¡OJHQGH�SnVWDQGH�RP�UHVXOWDWHW�DI�YLUNVRPKHGHQV�QXY UHQGH

HOOHU�SODQODJWH�KMHPPHVLGH"

Den ovenstående figur viser yderligere, at størstedelen af virksomhederne er enige i,
at resultatet af hjemmesiden er bedre kundeservice, at virksomheden ikke opfattes
som værende langt væk og at omverdenen har fået større kendskab til virksomheden.

Samlet set er hovedformålet med virksomhedens markedsføring på Internettet
ikke kun at opnå en reklameeffekt, men også at aflaste virksomheden, så kunden ikke
føler, at virksomheden er langt væk. Virksomhedens oplevelse af resultatet af dens
markedsføring på Internettet er meget positiv i relation til kundetilfredshed, salg,
kundeservice, og at det har medført en kraftig udvidelse af dens internationale
markedsmuligheder.

I forsøget på, at finde en sammenhæng mellem formålet og resultat af
virksomhedernes markedsføring via Internettet er der foretaget yderligere analyser.

Virksomheder, der angav betydningen "Stor" eller "Nogen" for et given formål
henholdsvis "Meget Enig" eller "Delvis enig" for et givent resultat er medtaget i
analysen. Herefter blev alle spørgsmålene, der vedrører formålet med virksomhedens
hjemmeside, holdt op imod de samme virksomheders svar på resultatet af deres
markedsføring via hjemmesiden. Således fremkommer det i nedenstående tabel, at
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fem formål havde en sammenhæng med fire resultater. Procenten angiver hvor
mange virksomheder, der havde svaret stor eller nogen betydning om formålet også
udtrykte sig meget enig eller delvis enig med resultatet. 60% er grænseværdien,
hvilket betyder, at de svar, hvor procenten angiver en lavere sammenhæng end 60 %,
er udeladt. N angiver antallet af virksomheder, der udtrykte en stor eller nogen
betydning for et formål og andelen udtrykker dette tal ift. totalen af virksomheder i
analysen. Endelig er der angivet nogle interaktionstyper. Disse vil blive uddybet
senere i analysen.
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n andel Interaktionstype

• Som et visitkort på Internettet 89% 70% 68% 68% 37 84%

• Som informationskanal til kunderne,
da den øger kendskabet til
virksomheden

91% 74% 69% 35 80%

• Som en image skabende effekt, da
virksomhedens Internet adresse
bruges i reklamer mv.

91% 76% 70% 33 75%

Brochuren

• Som aflastning af virksomheden, så
kunden ikke føler, at virksomheden er
langt væk

92% 81% 77% 26 59% Håndbogen

• Kunden kan lettere anvende
virksomhedens produkt eller ydelse

100% 81% 81% 16 36% Handelspladsen

7DEHO�����9LUNVRPKHGHQV�IRUPnO�PHG�KMHPPHVLGHQ�LIW��UHVXOWDWHW

Tabel 11 viser, at der dannes tre grupper af formål:
1. Meget vigtige formål, som 8 ud af 10 virksomheder tilægger stor eller nogen

betydning:
• Som et visitkort på Internettet (84%)
• Som informationskanal til kunderne, da den øger kendskabet til

virksomheden (80%)
• Som en imageskabende effekt, da virksomhedens Internetadresse bruges i

reklamer mv. (75%)
2. Vigtigt formål, som 6 ud af 10 virksomheder tilægger stor eller nogen betydning:

• Som aflastning af virksomheden, så kunden ikke føler, at virksomheden er
langt væk (59%)

3. Mindre vigtigt formål, som 3 ud af 10 virksomheder tilægger stor eller nogen
betydning:

• Kunden kan lettere anvende virksomhedens produkt eller ydelse (36%)
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I næsten alle tilfældene er der en sammenhæng med følgende oplevede resultater af
virksomhedens markedsføring via hjemmesiden:

• Omverden har fået et øget kendskab til virksomheden
• Virksomhedens opfattes ikke som værende “langt væk” af virksomhedens

kontakter
• Bedre kundeservice

Dog har det mindre vigtige resultat ikke en sammenhæng med bedre kundeservice.
Derimod er der en stærk sammenhæng med resultatet øget salg. Det øgede salg
findes også sammenhængende med, at virksomheden har det formål at bruge
hjemmesiden som et visitkort på Internettet.

Tabel 12 tager udgangspunkt i svarene mht. virksomhedens oplevede resultater af
dens markedsføring via dens hjemmeside.
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n andel Interaktionstype
Omverden har fået et øget kendskab til
virksomheden

91% 69% 86% 94% 35 80% Brochuren

Virksomheden opfattes ikke som
værende “langt væk”

93% 75% 89% 93% 28 64%

Bedre kundeservice 89% 74% 85% 93% 27 61%
Håndbogen

Øget salg 100% 62% 21 48% Handelspladsen
7DEHO�����9LUNVRPKHGHQV�UHVXOWDW�DI�PDUNHGVI¡ULQJ�YLD�KMHPPHVLGHQ�LIW��IRUPnOHW

Tabellen viser, at der dannes tre grupper af resultater:
1. Meget vigtigt resultat, som 8 ud af 10 virksomheder er meget eller delvist enige i,

at de har opnået:
• Omverden har fået et øget kendskab til virksomheden (80%)

2. Vigtige resultater, som 6 ud af 10 virksomheder er meget eller delvist enige i, at
de har opnået:

• Virksomhedens opfattes ikke som værende “langt væk” (64%)
• Bedre kundeservice (61%)

3. Mindre vigtigt resultat, som 5 ud af 10 virksomheder er meget eller delvist enige
i, at de har opnået:

• Øget salg (48%)
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I de to vigtigste formål er der en sammenhæng med formålene:
• Som et visitkort på Internettet
• Som informationskanal til kunderne, da den øger kendskabet til

virksomheden
• Som en imageskabende effekt, da virksomhedens Internetadresse bruges i

reklamer mv.
• Som aflastning af virksomheden, så kunden ikke føler, at virksomheden er

langt væk

Der er en sammenhæng mellem det mindre vigtige resultat omkring det øgede salg
og med formålene:

• Som et visitkort på Internettet
• Kunden kan lettere anvende virksomhedens produkt eller ydelse

Samlet set er der tre grupper af virksomheder, når det gælder formålet med og
resultat af virksomhedens markedsføring via Internettet:

1. Meget vigtige, som 8 ud af 10 virksomheder oplever
2. Vigtige, som 6 ud af 10 virksomheder oplever
3. Mindre vigtige, som 3-5 ud 10 virksomheder oplever

Disse grupper kan relateres til begreberne Brochuren, Håndbogen og
Handelspladsen. Begrebernes oprindelse og indhold er nærmere beskrevet i Rask og
Skræm (1997), Rask (1998) og Rask og Buch (1999). I denne rapport redegøres blot
for begrebernes definition.

1. %URFKXUHQ, hvor den karakteristiske handling for virksomhedens
vedkommende er informering, og hvor virksomheden forventer, at kunden
tilegner sig denne information og derefter eventuelt kontakter virksomheden.
Virksomhedens internationaliseringsproces søges styrket ved at øge
kendskabet til virksomheden ud over landets grænser.

2. +nQGERJHQ, hvor den karakteristiske handling for virksomhedens
vedkommende er vejledning på et problems mulige løsninger i relation til
virksomhedens ydelse, og at virksomheden forventer, at kunden får en øget
tilfredshed med virksomheden. Virksomhedens internationaliseringsproces
søges styrket ved en aflastning af virksomheden, således at en øget
internationalisering er mulig uden, at kunden føler, at virksomheden er "langt
væk".

3. +DQGHOVSODGVHQ, hvor den karakteristiske handling for virksomhedens
vedkommende er opfordring. Virksomheden gør det muligt for kunden at få
adgang til virksomhedens produkter og serviceydelser og virksomheden
forventer, at kunden anvender denne mulighed. Virksomhedens
internationaliseringsproces søges styrket ved, at hjemmesiden skaber en
international handelsplads. Således er virksomhedens markedsmuligheder
ikke bundet til virksomhedens geografiske placering.
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Navnene %URFKXUHQ, +nQGERJHQ og +DQGHOVSODGVHQ er valgt udfra analogier fra den
"fysiske" verden, da disse analogier for kommunikation beskriver de forskellige
muligheder for interaktion godt. Det skal dog her nævnes, at dette ikke må misforstås
således, at virksomhederne blot er sorteret i "gammelkendte" kasser. Dette ville være
en fejltolkning, da Internettet jo netop giver nogle nye muligheder for interaktion
mellem sælger og køber. Grunden til, at Brochuren har fået denne betegnelse, er, at
det karakteristiske for virksomheder, der er placeret i denne væsenstype, er envejs
"Informering" om virksomhedens ydelse. M.h.t. Håndbogen er det karakteristiske
fællestræk "Vejledning" i nuværende eller fremtidig brug af virksomhedens ydelse
og m.h.t. Handelspladsen er det karakteristiske fællestræk "Opfordring" til at bruge
virksomhedens ydelse. Således er der forskel i den intensitet af interaktionen mellem
køber og sælger, man kan opnå. Derfor kaldes disse tre typer af international
markedsføring på Web for LQWHUDNWLRQVW\SHU, da informering, som der er tale om ved
Brochuren, ikke er så kompleks en form for interaktion som vejledning eller
opfordring til brug af virksomhedens ydelser. Når virksomheden har lagt
informationen på deres hjemmeside, er virksomhedens personlige deltagelse i
interaktionen afsluttet, med mindre nuværende eller potentielle kunder kontakter
virksomheden for yderligere information. Vejledning, som der er tale om ved
Håndbogen, kan være et udtryk for en mindre kompleks form for interaktion, end der
er tale om ved direkte at opfordre og tilbyde kunden at bruge virksomhedens ydelser.
Resultatet af vejledningen skulle jo gerne være mere tilfredse nuværende kunder,
eller at potentielle kunder bliver overbevist om, at de vil blive tilfredse. Denne
interaktion kan være mere kompleks, men ikke i samme grad som den form for
interaktion, det kræver, at få en kunde til at bruge virksomhedens ydelser, som der er
tale om ved Handelspladsen.

Når man sammenholder ovenstående definitioner med Tabel 11 og Tabel 12
fremkommer der følgende billede:

%URFKXUHQ repræsenterer gruppen af PHJHW� YLJWLJH� IRUPnO, da et visitkort på
Internettet, det at bruge Internettet som en imageskabende effekt, og at bruge
Internettet som informationskanal til kunderne, alle er med til at øge kendskabet til
virksomheden. Dette opleves af 8 ud af 10 virksomheder. Samtidig relateres
Brochuren til gruppen af PHJHW� YLJWLJH� UHVXOWDWHU fordi 8 ud af 10 virksomheder
oplever resultatet, at omverden har fået et øget kendskab til virksomheden.

+nQGERJHQ repræsenterer gruppen af YLJWLJH� IRUPnO, da aflastning af
virksomheden, så kunden ikke føler, at virksomheden er langt væk, opleves af 6 ud af
10 virksomheder. Samtidig er Håndbogen også overskriften for de YLJWLJH�UHVXOWDWHU,
da resultaterne, at virksomheden ikke opfattes ikke som værende “langt væk”, og at
der er opnået en bedre kundeservice ligeledes opleves af 6 ud af 10 virksomheder.

(QGHOLJ er Handelspladsen et udtryk for gruppen af PLQGUH�YLJWLJH�IRUPnO, da 3
ud af 10 virksomheder udtrykker, at hjemmesiden gør det lettere for kunden at
anvende virksomhedens produkt eller ydelse. Samtidig udtrykker 5 ud af 10
virksomheder, at de har oplevet det PLQGUH�YLJWLJH�UHVXOWDW omkring et øget salg ved
hjælp af markedsføringen via Internettet.
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Det er imidlertid vigtigt at bemærke, at Håndbogen kan indeholde elementer
fra Brochuren, ligesom Handelspladsen kan indeholde dele af Håndbogen og/eller
Brochuren. Dette kan illustreres på følgende måde:

Brochuren Håndbogen

Handelspladsen

$

'

&

%

( )

*

)LJXU������,QWHUDNWLRQVW\SHUQHV�VDPPHQK QJ��SLOHQH�DQJLYHU�GHQ�VWLJHQGH�LQWHQVLWHW�L�LQWHUDNWLRQHQ

Figuren viser, at Brochuren er virksomhedens interaktionstype, når den ikke
indeholder elementer fra Håndbogen og Handelspladsen. Dette er markeret med A i
figuren. Håndbogen kan være den rene Håndbog (C) eller Håndbogen kombineret
med Brochuren (B). Endelig kan Handelspladsen være den rene Handelsplads (G),
kombineret med Brochuren (D) eller Håndbogen (F); eller endelig være en
kombination af Handelspladsen, Brochuren og Håndbogen (E).

Dette betyder, at begreberne Brochuren, Håndbogen og Handelspladsen er
teoretiske abstraktioner, der kan være vanskelige af finde i deres rene form, når
virksomhederne spørges om deres formål og resultat af markedsføring via
hjemmesiden. Dette kan være forklaringen på de nævnte formål henholdsvis
resultater indefor de forskellige interaktionstyper relateres til resultater henholdsvis
formål inden for andre interaktionstyper.

Samlet kan det konkluderes, at hovedformålet med virksomhedens anvendelse af
markedsføring til Internettet ikke kun er at opnå en reklameeffekt, men også at
aflaste virksomheden, så kunden ikke føler, at virksomheden er langt væk.
Virksomhedens oplevelse af resultatet af dens markedsføring på Internettet er meget
positiv i relation til kundetilfredshed, salg, kundeservice, og at det har medført en
kraftig udvidelse af dens internationale markedsmuligheder. Yderligere genfindes
interaktionstyperne som formålet og resultatet af virksomhedens internationale
markedsføring på Internettet, hvor

• 8 ud af 10 virksomheder oplever Brochuren
• 6 ud af 10 virksomheder oplever Håndbogen og
• 3, henholdsvis 5, ud af 10 virksomheder oplever Handelspladsen som formål

henholdsvis resultatet
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Aalborg den 25. Januar 1999

Nordjysk eksport-panel
Udviklingen i den nordjyske eksportprofil

. UH�YLUNVRPKHGVOHGHU
Danske eksportproblemer præger den øjeblikkelige erhvervspolitiske debat. Den samlede
vareeksport falder, og selv om industrieksporten stadig stiger, taber dansk industri markedsandele
på de udenlandske markeder. Undersøgelser viser, at de mindre virksomheder har svært ved at
fastholde eksportens andel af deres omsætning. Der sker en forskydning, så de større virksomheder
står for en stigende del af eksporten. Hvad ligger der bag? Er konkurrenceevnen under pres, og i
givet fald hvordan? Hvordan påvirker det nordjysk erhvervsliv? Det er nogle af de spørgsmål, der
behandles af et 3-årigt projekt om 1RUGM\OODQGV� (NVSRUWSURILO, der gennemføres på Aalborg
Universitet.

Hvordan opfattes problemstillingerne hos ledere i nordjyske virksomheder med eksport? Det
er et centralt spørgsmål, som vi gerne vil belyse. Svaret kan bruges til at forbedre vor viden om
eksport og give impulser til den erhvervspolitiske indsats i vores region. Svaret giver også gensidig
inspiration for de nordjyske virksomheder.

Vi håber derfor, at Deres virksomhed vil tage imod en invitation til at deltage i et
eksportpanel, som omfatter 130 nordjyske virksomheder med eksport. Vi vil gerne sætte en dialog
igang, som kan omsættes i viden, der kan bruges i Deres virksomhed. Gennem dialogen anvender
De Deres erfaring og viden til at svare på en række spørgsmål, mens vi sikrer, at der sker en
tilbagemelding af resultaterne direkte til Deres virksomhed.

Dialogen løber over tre omgange, hvor vi stiller Dem 10-15 spørgsmål. Første omgang
finder sted i løbet af januar-marts, hvor vi fokuserer på eksportvirksomhedernes anvendelse af
Internet. Anden omgang løber i april-maj, hvor vi nærmere tager fat på årsagerne til
eksportproblemerne. Tredie omgang finder sted i juni-august, hvor vi undersøger erfaringerne med
eksportfremme. Efter hver omgang får De en tilbagemelding på resultaterne. Det tager ca. ��
PLQXWWHU at besvare de 10-15 spørgsmål, og svarene er selvfølgelig IRUWUROLJH og behandles DQRQ\PW.

I første omgang stiller vi desuden nogle få baggrundsspørgsmål, der anvendes til analysen af
svarene fra de tre omgange. Vi spørger desuden om, hvem der svarer på spørgsmålene, dels for at
lette tilbagemeldingen fra os, dels for at kunne afklare eventuelle tvivlsspørgsmål.
Vi håber, at Deres virksomhed kan finde tid til at deltage. Vi har stilet dette brev til virksomhedens
direktør, men spørgsmålene kan også besvares af den hovedansvarlige for virksomhedens eksport
og internationale aktiviteter. Har de spørgsmål til undersøgelsen, er De velkommen til at kontakte
os.
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+YHP�HU�YL"
Undersøgelsen af 1RUGM\OODQGV� (NVSRUWSURILO ledes af professor Olav Jull Sørensen i samarbejde
med lic.oecon. Allan Næs Gjerding og Ph.D.-studerende Morten Rask, alle tilknyttet cand.merc.-
studiet i international virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet. Desuden deltager Per
Vestergaard Andersen fra Jysk Virksomhedsrådgivning og Kim René Bohn fra Institut for
Produktion, Aalborg Universitet.

De er velkommen til at rette henvendelse til en af de tre nedenstående personer.

1DYQ 7HOHIRQ H�PDLO 3RVWDGUHVVH

Olav Jull Sørensen 9635 8322 ojs@i4.auc.dk

Morten Rask 9635 8442 rask@i4.auc.dk

Allan Næs Gjerding 9635 8395 gjerding@i4.auc.dk

Aalborg Universitet,
Fibigerstræde 2, 9220 Aalborg
Øst

Yderligere oplysninger er tilgængelig på Internettet på følgende adresser:
• Nordjyllands Eksportprofil: www.i4.auc.dk/ivo/nep/contacts.htm
• Studiet i international virksomhedsøkonomi: www.i4.auc.dk/ivo/

+YDG�InU�YLUNVRPKHGHQ�XG�DI�GHW"
Hver deltagende virksomhed får en tilbagemelding, hvor vi rapporterer om undersøgelsens
resultater. I den forbindelse vil vi invitere til et møde på universitetet, hvor vi nærmere gennemgår
resultaterne og indbyder til diskussion mellem aktive erhvervsfolk.

Vi vil også gerne invitere til et nærmere samarbejde om konkrete problemstillinger i Deres
virksomhed. Vi har løbende 100-130 studerende på studiet, som gennemfører projektarbejde. Ofte
sker projektarbejdet i samarbejde med en virksomhed, som ønsker en konkret undersøgelse, der kan
fremme virksomhedens eksport. Vi har gode erfaringer med den type af opgaver, som naturligvis
gennemføres under vores vejledning. Har De en problemstilling i Deres virksomhed, som De ønsker
nærmere afklaret, er De velkommen til at kontakte os.

Vi satser på, at dialogen mellem os fører til udvikling af redskaber, som kan anvendes af
eksporterende virksomheder. Resultaterne fra dialogen anvender vi naturligvis i uddannelsen af
vores kandidater i international virksomhedsøkonomi. Kandidaterne finder efter endt uddannelse
sædvanligvis beskæftigelse i eksporterende virksomheder, enten herhjemme eller udenlands, og vi
får gode tilbagemeldinger fra dem og deres virksomheder.

Med venlig hilsen,

Olav Jull Sørensen Morten Rask Allan Næs Gjerding
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