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Definition af E-handel 
Dette undervisningsnotat uddyber første kursusgang i e-handelskurset på cand.merc. marketing 9. 
semester på Aalborg Universitet der forgik i efteråret 2001. 

Mus-og-mørtel-virksomheder 

Mus-og-mørtel-virksomheder er et ordspil, der stammer fra amerikansk, hvor de etablerede 
virksomheder har kombineret de traditionelle forretninger og salgskanaler med Internetbaserede. 
Bricks&Mortar bliver til clicks-and-mortar, eller på dansk: mursten-og-mørtel bliver til mus-og-
mørtel  (PLS RAMBØLL Management, 2000). Transformationen fra at være mursten-og-mørtel til 
at blive mus-og-mørtel-virksomheder refererer til de traditionelle “almindelige”  virksomheder, som 
ønsker at anvende Internettet, som et centralt redskab i samhandelen med andre virksomheder. 
Denne transformation fra aktører med udelukkende fysisk tilstedeværelse dvs. med ansigt-til-ansigt 
interaktion til aktører i en form for digital repræsentation med grænseflade interaktioner muliggøres 
ved brug af Internetbaserede teknologier.  

Begrebet e-handel 

Processen i e-handel er i bund grund en digitaliseringsproces. Dette afsnit, vil undersøge, hvilket 
processer, der kan (ikke skal) digitaliseres. Først diskuteres begrebet e-handel og derefter 
digitaliseringsprocessen af handelsprocesser, produkter og aktører.  

Fænomenet elektronisk handel har mange navne, f.eks.: E-handel, e-commerce, e-forretning, 
e-business. I dansk sammenhæng oversættes “e-commerce” til “elektronisk handel”, der ofte 
forkortes til “e-handel”. Anvendelsen dækker normalt bredere end ordet “handel” berettiger. Det 
engelske udtryk “Electronic Commerce” er mere dækkende, fordi der foregår andet end handel 
mellem virksomheder, private personer og den offentlige sektor (Hørlück, 1998). For at understrege 
dette bruges begrebet “e-forretning” fra engelsk “e-business”. Denne brede definition eller nærmere 
denne samlende paraplybetegnelse dækker brugen af Internetbaserede informations- og 
kommunikationsteknologier såsom e-mail, extranet, intranet og World Wide Web i virksomhedens 
interne og eksterne processer med hensyn til kommunikation, samarbejde, service og handel (Bove-
Nielsen & Ørsted, 1999; Forrester Research, 2000a; Turban, Lee, King, & Chung, 2000). 

Betegnelserne “e-handel” og “e-forretning” bruges ofte som synonymer og findes i endnu 
bredere definitioner, hvor Internettet ikke nødvendigvis er den teknologiske platform. Der tales blot 
om elektroniske forbindelser (Wigand, 1997), gøre forretning elektronisk (Laudon & Laudon, 
1997), gøre forretning via informationsnetværk (Gudmundsson & Walczuch, 1998; Wired, 1998), 
forretning via elektroniske hjælpemidler (WTO, 1998), og elektronisk udveksling (Kiani, 1998). 
Mange definitioner af e-handel er dog eksplicit baseret på Internetbaserede teknologier (Forrester 
Research, 2000b; OECD, 1999; Pérez-Esteve & Schuknecht, 1999; Secretariat on Electronic 
Commerce, 1999; Skinner, 2000), hvor nogle kun fokuserer på hjemmesider (PLS RAMBØLL 
Management, 2000) og andre også tager EDI med (Arbejdsgruppen under Fokus på e-handel, 1999; 
Hørlück, 1998; Hørlück, 2000). 



Definition af E-handel  2 

Morten Rask  19-09-01 

Illustration 1 sammenfatter de mange definitioner af e-handel i form af de tre dimensioner, der 
danner en terning med 8 muligheder. I tilfældet, hvor alle tre dimensioner er fysiske, er der tale om 
traditionel handel (cellen nederst/forrest/til venstre i illustrationen). Modsætningen er, når alle 
dimensionerne er i digitale (celle øverst/bagerst/til højre i illustrationen). Der findes ikke mange 
eksempler på denne situation, men Mind-it (NetMind, 2001) kan bruges som eksempel. Mind-it er 
et digitalt produkt, som løser problemet med at interessante hjemmesider opdateres eller ændres, 
uden at man ved det. Når hjemmesiden er tilmeldt (digitalt) via Mind-it’s hjemmeside, har man en 
digital agent, som overvåger andre digitale agenter. Når ændringen på hjemmesiden forekommer 
sender Mind-it en e-mail, som kan genere en procedure, der inkluderer de nye oplysninger på 
virksomhedens Intranet.  Hvis vi forestiller os overvågningen omhandler omtale af virksomheden i 
landets aviser, kan den digitale Mind-it sammenlignes med den traditionelle fysiske udklipsservice. 
I den situation er det fysiske aktører, som læser aviser, klipper artikler ud og sender kopierne til 
virksomheden via postvæsenet. Ved brug af Mind-it erstattes de fysiske tilstande af digital tilstande. 

Illustration 1: Definition af e-handel viser, at e-handel kan ses som en bevægelse fra fysiske 
tilstande til digitale tilstande med hensyn til produkter, aktører og handelsprocesser. Den 
teknologiske platform for disse virtuelle processer er primært Internetbaseret. 

Illustration 1: Definition af e-handel 

Tilpasset efter: Whinston, Stahl, & Choi (1997) 

I medierne er det som regel yderpunkterne, der diskuteres: enten er alt digitalt eller også er alt 
fysisk. Men der er mellemformer, hvor dele af produktet, handelsprocessen og/eller aktørerne er 
digitale. De er mindst lige så interessante (Hørlück, 2000; Whinston et al., 1997). Det er i disse 
mellemformer transformationen bliver tydelig. Her er fokuset er på selve transformationsprocessen, 
hvor handelsprocesser, aktører og produkter bevæger sig fra fysiske til digitale tilstande. 
Illustrationen viser dog, at disse tre dimensioner er indbyrdes afhængige, således at en hel eller 
delvis digitalisering af én dimension påvirker mulig digitalisering af de andre dimensioner. Disse tre 
vigtige dimensioner i e-handel uddybes i det følgende. 

E-handelsprocesser 

I definitioner af e-handel indgår ofte handelsprocesorienterede beskrivelser. Begrebet 
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handelsproces opfattes her bredere end transaktioner, da transaktioner ofte forbindes med en lille 
del af handelsprocessen: udveksling af produkter og finansielle  ydelser, hvor handelsprocessen 
dækker fra søgning og den første kontakt over levering af produktet til efterslagsservicering. I nogle 
definitioner handler e-handel om at udveksle information elektronisk, som før blev udvekslet pr. 
brev, fax, telefon eller på anden traditionel måde (Arbejdsgruppen under Fokus på e-handel, 1999) 
eller under ansigt-til-ansigt1 møder (Secretariat on Electronic Commerce, 1999). I andre definitioner 
er der tale om elektronisk handel, når blot én proces foregår elektronisk (Wigand, 1997; Wired, 
1998) og denne proces automatiserer transaktioner (Laudon & Laudon, 1997). Disse e-
handelstransaktioner kan opdeles i køb og salg af varer/serviceydelser og relateret service/support 
(Kiani, 1998), hvor nogle definerer e-handel som muligheden for (som minimum) at afgive en 
bestilling på virksomhedens hjemmeside. Ofte vil man også kunne betale for produktet i samme 
transaktion. En hjemmeside til markedsføringsbrug er derimod ikke nok til, at virksomheden bliver 
betragtet som en e-handelsvirksomhed (PLS RAMBØLL Management, 2000). Andre opfatter e-
handel, som brugen af Internettet til at identificere leverandører, udvælge produkter og 
serviceydelser, udarbejdelse af indkøbsaftaler, foretage finansielle transaktioner og modtage service 
og support (Forrester Research, 2000b).  Udover reklame, informationssøgning, bestilling og 
betaling inddrages ofte også levering som en del af en e-handelsproces (Pérez-Esteve & 
Schuknecht, 1999; WTO, 1998). Leveringen afhænger dog af produkttypen. 

E-handelsprodukter 

Internettet giver mulighed for at digitalisere selve den ydelse, som transaktionen mellem sælger og 
køber omfatter. Graden af digitaliseringen afhænger af ydelsens karakteristika. Det er naturligvis 
kun nogle serviceydelser, der fuldstændigt kan digitaliseres såsom: banktransaktioner og juridisk 
vejledning. Informations- og underholdningsvarer som bøger, software, musik og videoer kan også 
digitaliseres fuldstændigt (Pérez-Esteve & Schuknecht, 1999). Dele af produktet, som ikke er 
manifesteret i den fysiske vare, kan måske også digitaliseres. Således vil servicen før og efter et køb 
måske kunne digitaliseres. I industriel e-handel vil der ofte mere være tale om kundetilpassede 
fysiske varer, der ikke kan digitaliseres, men til gengæld er en mængde viden indbygget i og 
omkring sådanne produkter. Denne service kan digitaliseres. Sådanne kundetilpassede varer vil 
være vanskelige at bestille via en hjemmeside uden forudgående interaktion om tilpasningen af 
varen. Transformationsprocesserne er derfor primært påvirket af digitaliseringen af produktet med 
hensyn til første og sidste del af handelsprocesserne.  

E-handelsaktører 

Den sidste dimension som indgår i definitionerne af e-handel er aktørerne. Disse kan være både 
konsumenter og organisationer som private og offentlige virksomheder (Hørlück, 1998). Ved 
digitaliseringen af aktører forstås, at ansigt-til-ansigts-situationen transformeres til en digital 
grænseflade situation, hvilket vil sige, at aktørernes interaktion bliver ansigt-til-ansigt interaktioner 
med en Internet-grænseflade. I ansigt-til-ansigt interaktionen træder den anden frem for mig i et 

                                                 
1 Ansigt-til-ansigt er, hvor to eller flere personer står overfor hinanden, når kontakten mellem dem skabes og 
vedligeholdes. I modsætning til Internetgrænsefladen, hvor Internettet er imellem ansigterne (interface). 
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levende nærvær, som vi begge oplever. Så længe ansigt-til-ansigt interaktionen varer ved sker der 
en kontinuerlig udveksling af udtryksmåder, hvor den andens subjektivitet er tilgængelig for mig 
med et maksimum af symboler. Der findes ikke andre sociale forhold, der kan reproducere den 
mængde af subjektive kendetegn, der er tilstede i ansigt til ansigt interaktionen. I denne interaktion 
er den anden helt virkelig (Berger & Luckmann, 1996). Internet-grænseflade-interaktionen er inter-
ansigt interaktionen, hvor Internettet udgør grænsefladen, der er ansigtet mellem ansigterne (Poster, 
1996). 

Som udgangspunkt forstås aktørerne som virksomheder, der agerer som kunder, leverandører 
eller mellemmænd/mæglere (OECD, 1999; Skinner, 2000), når fokus er på industriel e-handel. 
Hovedsagelig er der tale om et menneske eller en virksomhed, men aktøren kan også være en digital 
agent, der er et program på en edb-maskine, der udfører aktiviteter uden menneskelig involvering 
(Hørlück, 2000). De væsentligste karakteristika ved digitale agenter er delegation, kommunikation, 
autonomi, overvågning, aktivering og intelligens (Caglayan & Harrison, 1997). For den sælgende 
virksomhed kan hjemmesiden repræsentere en digital agent, hvor hjemmesiden automatisk 
varetager hele eller dele af kundeinteraktionen. Søgeagenter som de såkaldte Shopbots og Pricebots 
kan varetage dele af indkøbsprocessen, når de automatisk gennemsøger Internettet for information 
om og priser på ønskede produkter (Greenwald & Kephart, 1999).   
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