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6.1. Introduktion

I de tidligere kapitler såvel som i det efterfølgende kapitel er Internettet nævnt som et redskab,
der med fordel kan anvendes i virksomhederne til styrkelse af internationaliseringsprocessen.
Dette kapitel uddyber denne problematik, hvor udgangspunktet er, at man som forsker ofte får
spørgsmålet ”Vi vil gerne blive bedre til at bruge Internettet i eksporten, især til at markedsfø-
re os, hvad skal vi gøre?” Mit standardsvar er: ”Spørg indkøbsfolkene, de ved fra deres køb af
varer på Internettet, hvad god markedsføring er.” Så bliver der helt stille - og så kommer det:
”Jamen, det er jo farligt det her med at købe på nettet, man bliver jo snydt, så det bruger vi
ikke”. Så kunne samtalen slutte, men det gør den sjældent. Vi har fået indkredset problemet.
Alle vil sælge og ingen vil købe. Vi taler altså om nogle grundlæggende ting ved anvendelse
af Internettet, der er vigtige at diskutere:

• Bruger virksomhederne Internettet i det hele taget?

• Barrierer for virksomhedernes anvendelse af Internettet

• Indkøb og informationssøgning på Internettet

• Salg og markedsføring af virksomhedernes produkter via Internettet

Dette kapitel tager denne diskussion op, hvor målet er, at læseren sammenligner den gene-
relle situation i Nordjylland med egen virksomhed, egen forskning eller erhvervspolitiske
ståsted for at få inspiration til, hvordan nordjyske virksomheder kan forbedre deres anvendel-
se af Internettet. Kapitlet søger at give læseren nogle måder at tænke Internet på, som forhå-
bentlig kan inspirere til handlingsplaner i virksomheden. Således vil kapitlet primært diskute-
re nogle undersøgelsesresultater og i mindre grad inddrage teorier om området. Kapitlet af-
sluttes med nogle spørgsmål, der kan tages op til diskussion i virksomheden, forskningsgrup-
pen eller erhvervsfremmeorganisationen i forsøget på at fastlægge en strategi for eksporteren-
de virksomheders anvendelse af Internettet.

Når der i dette kapitel henvises til ”undersøgelsen”, refereres der til en spørgeskemaunder-
søgelse, hvor spørgeskemaet udsendtes til 110 eksporterende (nordjyske) industrivirksomhe-
der indenfor elektronik, jern/metal, maskiner og tekstil/beklædning. Hvorledes virksomheder-
ne blev udvalgt og andre metodiske overvejelser findes i bilag 2: ”NEPs spørgeskemapanel”.
52 virksomheder svarede, hvilket giver en besvarelsesprocent på 47. Det var imidlertid kun
muligt at anvende 44 svar til den videre analyse. Her er det vigtigt at bemærke, at der findes
en overvægt af virksomheder med 10-49 ansatte, samt at elektronik- og maskinindustrien ud-



Kapitel 6. 1RUGM\VNH�YLUNVRPKHGHUV�DQYHQGHOVH�DI�,QWHUQHWWHW

-86-

gør hver især ca. 1/3 af virksomhederne. I 1998 var de 44 virksomheders gennemsnitlige antal
ansatte på 118 og eksportandelen var på 62%. Undersøgelsen er rapporteret i Rask (1999b).

Inden udsendelsen af spørgeskemaet blev en pilotundersøgelse foretaget, hvor spørge-
skemaet blev testet. Blandt de fire virksomheder, der har medvirket i pilotundersøgelsen, fin-
des både service og industrivirksomheder med såvel høj som lavteknologiske produkter. Alle
virksomheder opererer på business-to-business markedet. Der er tre virksomheder med hver
omkring 10 ansatte, mens den fjerde har ca. 60 ansatte. De tre af virksomhederne har brugt
Internettet til informationsindsamling og markedsføring i flere år. Den sidste virksomhed har
ringe erfaring med Internettet. Fælles for dem alle er, at de har mange internationale aktivite-
ter. Fremgangsmåden for pilotundersøgelsen har været, at hver virksomhed har fået tilsendt et
spørgeskema. Dette er i nogle tilfælde blevet udfyldt før mødet med virksomheden således, at
det udfyldte spørgeskema udgjorde grundlaget for interviewet. I andre tilfælde havde virk-
somheden ikke fået udfyldt spørgeskemaet før interviewet, så derfor fandt besvarelsen sted
samtidig med, at interviewet blev gennemført. Pilotundersøgelsen er rapporteret i Rask
(1998). Citaterne fra erhvervsfolk, som ses i dette kapitel, stammer fra denne pilotundersøgel-
se.

6.2. Bruger virksomhederne Internettet?

Inden vi for alvor går i gang med diskussionen, skal der ikke herske tvivl om, at de under-
søgte virksomheder har muligheden for at bruge Internettet. Virksomhedernes erfaring med
Internettet er dog ikke af ældre dato. Henholdsvis 9 ud af 10 og 8 ud af 10 nordjyske virk-
somheder 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 indu-
strivirksomheder.

Figur 6.1 er bl.a. baseret på tal fra Forskningsministeriet (1999) og Danmarks Statistik
(1999), som de har indsamlet i fællesskab sidst i 1998. Når disse tal sammenstilles med talle-
ne fra Rask (1999b), kan det tyde på, at de nordjyske virksomheder har været koblet lidt tidli-
gere på Internettet i forhold til resten af de danske industrivirksomheder. Således var 52% af
de nordjyske virksomheder koblet på Internettet i 1997, hvor dette kun var gældende for 42%
af de samlede danske industrivirksomheder. De undersøgte nordjyske virksomheder har der-
ved 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 de nordjyske og
91% af alle danske industrivirksomheder vil være koblet på Internettet i 1999. Når fokus læg-
ges på virksomhedens brug af Internettet til markedsføring via egen hjemmeside, viser det sig,
at de nordjyske virksomheder sammenlignet med de samlede danske virksomheder generelt
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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 6.1, at hen-
holdsvis 82% af de nordjyske og 83% af danske industrivirksomheder vil være på Internettet
med egen hjemmeside i løbet af 1999.
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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 har så at sige
ikke ønsket at "købe katten i sækken". Ifølge figur 6.2 tyder det på, at denne forsigtighed for-
svinder med tiden.

Figur 6.2 illustrerer sammenhængen mellem, hvornår virksomheden blev koblet på Inter-
nettet, 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 Inter-
netopkobling 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. 'HQQH�VROLGH�XGEUHGHOVH�DI�,QWHUQHW�YLVHU�VLJ�DW�Y UH�HQGQX�PH�
UH�PDUNDQW�KRV�YLUNVRPKHGHU�PHG�HW�VWRUW�LQWHUQDWLRQDOW�HQJDJHPHQW��PnOW�Sn�HNVSRUWDQGHOHQ,
og hos virksomheder i IT-relaterede brancher som elektronikindustrien betyder en større erfa-
ring med Internettet, hvorimod virksomhedens størrelse og dens ledelsesstil ikke har betyd-
ning for dens erfaring med Internettet (Rask, 1999b).
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Med andre ord, det tyder på, at virksomhedens relationer til omverden i højere grad har be-
tydning for dens brug af Internettet end dens interne forhold som antallet af ansatte og ledel-
sesstil. At diskutere virksomhedernes anvendelse af Internettet kan derfor antages at have stor
relevans for den generelle diskussion om virksomhedens international engagement. De 10-
20% af de nordjyske virksomheder, der endnu ikke har beskæftiget sig med Internet, kunne
med fordel derfor overveje, om Internettet kunne styrke relationerne til omverdenen i et inter-
nationalt perspektiv.

6.2.1. Internet som kommunikationsværktøj

E-post er en måde at anvende Internettet til at skabe og vedligeholde virksomhedens relationer
til omverdenens aktører. Det var derfor forventeligt, at undersøgelsen viste, at virksomheder-
ne generelt tillægger e-post stor betydning. Samtidig tyder det på, at gruppen af ”plus 25 virk-
somheder” (hvor andelen af PC'ere med Internet er over 25%) generelt tillægger e-post større
betydning end gruppen af ”minus 25 virksomheder” (med under 25% af virksomhedens PC'e-
re, der har Internet). De antalsmæssigt to lige store grupper vægter betydningen af kommuni-
kationsmåderne forskelligt. Figur 6.3. illustrerer dette.
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Den markante forskel på plus 25 og minus 25 virksomhederne giver anledning til overvejel-
ser, da det tyder på, at plus 25 virksomhederne tillægger e-post en noget større betydning som
erstatning for almindelig brevpost, telefax og telefon. Dette er en naturlig konsekvens af, at
muligheden for at sende en e-post besked direkte fra sin egen PC giver en større effekt, end
hvis man skal bevæge sig hen til ”Internet computeren”. Med andre ord, plus 25 virksomhe-
derne har valgt en telefonanalogi: Én medarbejder med én telefon har én e-postadresse. Minus
25 virksomhederne har valgt en telefaxanalogi: Én afdeling med én telefax har én e-post
adresse. Der er to konsekvenser af disse betragtninger. For det første betyder det, at de virk-
somheder, som ønsker at fastlægge en politik for de ansattes brug af Internet, må følge samme
tankegang som politikken for de ansattes brug af telefon eller telefax. For eksempel er det OK
at bruge e-post til private formål, hvis man bruger telefonen til at bestille tid hos lægen eller
telefaxen til at afbestille bogklubbens bøger? Den anden konsekvens er, at telefonanalogien
indebærer en tæt kontakt til omverdenen via e-post, hvor telefaxanalogien har indbygget en
større afstand til modtageren. Således skal man stadig bevæge sig for at sende en e-post, lige-
som når man sender et brev med telefaxen. Forskellen på de to analogier ligger altså også i
måden, hvorpå Internet bruges til at håndtere elimineringen af afstande. Dette bliver uddybet i
det følgende afsnit.
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6.2.2.  Internet og afstande

Forstået udfra en traditionel international virksomhedsøkonomisk opfattelse er der særlige
internationale problemer, som en virksomhed kan møde, når den internationaliseres. Disse
problemer opstår i forbindelse med fysiske, politisk-økonomiske, ledelsesmæssige og psyki-
ske afstande, som virksomheden oplever i forbindelse med dens internationalisering. Den in-
teresserede læser kan finde uddybende betragtninger i Rask (1998). Her vil der blot blive gi-
vet nogle eksempler til overvejelse.

Når virksomheden anvender Internettet, vil de fysiske afstande som tid og sted forsvinde
eller som minimum ændre karakter. Det er ikke de fysiske afstande, der er problemstillingen.
Det er ligegyldigt om virksomhedens kunder er 5 km. eller 1000 km væk. Som en erhvervs-
mand fortalte:

”For os er det ligegyldigt om kunden befinder sig i Skanderborg eller Seattle. Det er de samme
klik på musen vi foretager os, når vi kontakter dem”.

Det ledelsesmæssige aspekt er også interessant. Hvor ledelsen af en virksomhed med stør-
re fysiske og psykiske afstande til kunden karakteriserer en traditionel international virksom-
hed, er det med den Internetbaserede virksomhed anderledes. Den ledelsesmæssige opgave er
i stedet, at kunden kommer endnu tættere på - i yderste konsekvens er kunden så at sige en del
af virksomheden.�Det er derfor centralt at kunne styre den uformelle kommunikation, der
foregår på Internettet. Eller som en erhvervsmand siger:

”Det svære er nu, at vi begynder at bryde en helt masse barrierer ned og få en uformel kommu-
nikation. Hvordan styrer virksomheden egentlig den? Tidligere gik man lige omkring ledelsen
for at drøfte brevet inden det blev sendt videre, det gør man måske ikke længere.”

Med hensyn til sprog og kulturforskelle kan Internettet også have en betydning for opfattelsen
af markedet. En erhvervsmand udtrykker det således:

”Den måde vi er internationale på, er jo fri for en masse barrierer. Blandt andet har vi ikke ople-
vet kulturbarrierer…. Internettet er jo totalt globaliseret, man forventer hurtigt svar, der er en
masse etik omkring det, som ikke varierer fra land til land. Det er en meget personlig kommuni-
kationsform, dvs. det bryder mange led ned, og det vil nok erstatte nogle af de barrierer man
tidligere har haft i forhold til afsætning i visse lande…Vi er jo ovre i en meget homogen måde
at håndtere verden på. Det tror jeg er en fordel, netop fordi vi vel egentlig befinder os godt med
den kommunikation. Vi har let ved opbygge kundesupportfunktioner og i det hele taget håndtere
det, at folk svarer og skal have svar dagligt. Det passer meget godt til vores mentalitet.”

Ikke alle har denne opfattelse, men vil argumentere for, at sprog og kulturforskelle stadig er et
problem ved internationaliseringen af virksomheden via Internettet. Dette hænger sammen
med branchens generelle internationalisering. Således kommer ovenstående citat fra en er-
hvervsmand i en højteknologisk branche, hvor sproget altid har været engelsk, og hvor inge-
niørerne kommunikerer udmærket på tværs af kulturer, så længe der er tale om faglige emner.
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6.3. Barrierer for virksomhedernes anvendelse af Internettet

Brugen af Internettet er dog ikke uden problemer. Der kunne i undersøgelsen identificeres fire
typer af barrierer, som de nordjyske virksomheder oplever i forbindelse med deres brug af
Internettet. Rækkefølgen angiver vigtigheden af barriererne, og underpunkterne angiver typen
af problemer inden for den givne barriere med andelen af virksomheder, der oplever denne
barriere, i parentes:

��� .DQ�YL�NODUH�,QWHUQHWWUXVOHQ"

a. Medarbejderkvalifikationer og uddannelse (61%)

b. Risikoen for hackerangreb, virus og lignende (59%)

��� (U�,QWHUQHWWHW�HW�PRGHQW�Y UNW¡M"

a. Usikkerhed ved betaling for varer via Internettet (43%)

b. Internettets hastighed er for lav (43%)

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

a. Udgifter til etablering og drift af Internetløsninger (36%)

b. Der er for lidt virksomhedsrelevant information på Internettet (34%)

c. Vores kunder har ikke adgang til Internettet (34%)

d. Lav driftssikkerhed ved Internetbaserede løsninger (34%)

e. Vi er bange for, at medarbejderne surfer for meget (30%)

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

a. Vores leverandører har ikke adgang til Internettet (20%)

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. Virksomheden har ikke Internet på mange PC'ere, da de ser en del
problemer, f. eks. 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. Den modsatte forklaring kunne være, at virksomheden har
Internet på mange af sine PC'ere og derved allerede har oplevet disse barrierer. I undersøgel-
sen (Rask, 1999b) blev der argumenteret for, at det tyder på, at grunden til, at virksomheden
oplever barriererne, er, at den faktisk anvender Internettet i udstrakt grad. Med andre ord, op-
levelsen af barriererne er reelle. Dog oplever minus 25 virksomhederne i højere grad, at det
ikke kan betale sig at bruge Internettet. Vi vil derfor i det følgende overveje hvorledes barrie-
rerne kan elimineres. Figur 6.4 viser en oversigt over mulighederne for eliminering af barrie-
rerne i virksomheden.
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Figur 6.4 viser, at denne eliminering af barrierne i virksomhederne kan afhjælpes ved, at de
erhvervspolitiske aktører oplyser virksomhederne om mulighederne. Endelig kan allokeringen
af ressourcer også indbefatte tiltage til oprettelse af eksportfremmeprogrammer, der omfatter
Internettet som et værktøj til styrkelse af dens internationaliseringsproces. Hvis eksportfrem-
meprogrammerne designes efter netværksmodellen, som beskrevet i kapitel 7, kan oplys-
ningsaktiviteterne endvidere få karakter af konkretet handlingsanvisninger. Samtidig kan en
del af det erhvervspolitiske arbejde være med til at støtte forskningen inden for de proble-
mområder, der er skitseret til højre i modellen. Argumenteringen for denne eliminering er kort
skitseret nedenfor.

.DQ�YL�NODUH�,QWHUQHWWUXVOHQ"

Da denne barriere består af problemer relateret til medarbejdernes kvalifikationer og uddan-
nelse samt en oplevet risiko for hackerangreb, virus og lignende, kan den fjernes af virksom-
heden selv gennem uddannelse af medarbejderne og installering af sikkerhedssoftware.

(U�,QWHUQHWWHW�HW�PRGHQW�Y UNW¡M"

Da denne barriere består af mere eksterne problemstillinger, såsom en oplevet usikkerhed ved
betaling for varer via Internettet samt, at dets hastighed er for lav, kan virksomheden selv ikke
gøre noget direkte for at eliminere barrieren. Virksomheden kan dog søge mere information
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om problemstillingen og på denne måde opbygge en større tillid til Internettet som modent
værktøj. Endelig kan virksomheden investere i en hurtigere Internetopkobling.

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

Denne type barriere forholder sig til de anvendte ressourcer i forhold til det udbytte, som virk-
somheden oplever ved brugen af Internettet. Problemerne i denne type af barrierer relaterer
virksomhederne til eksterne forhold såsom, at mængden af informationer og kunder på Inter-
nettet er for lille, og at teknologien er for ustabil og omkostningskrævende. Endelig er 30% af
virksomhederne bange for, at medarbejderne surfer for meget. Virksomheden må vente på, at
den ønskede information bliver tilgængelig, og sørge for, at medarbejderne er gode til at søge
i den eksisterende mængde. Dette vil samtidig nedbringe medarbejdernes tidsforbrug. Denne
kompetence i informationssøgning vil også medvirke til, at virksomheden kan holde sig ajour
med nyudviklinger indenfor billigere og mere stabil teknologi. Endelig kan virksomheden
opfordre kunderne til at bruge Internettet. Dette uddybes i næste afsnit.

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

Denne barriere kan fjernes ved, at virksomheden opfordrer sine leverandører til at bruge
Internettet til markedsføring og salg via Internettet, hvilket uddybes senere i dette kapitel.

6.4. Indkøb og informationssøgning på Internettet

I undersøgelsen viste det sig, at virksomhederne ikke lagde den store betydning i brugen af
Internettet til indkøb og informationssøgning. Således viser figur 6.5, at langt størstedelen af
virksomhederne opfatter det at indberette information til det offentlige og at afgive ordrer via
leverandørers hjemmeside som af lille eller ingen betydning. Med andre ord, kommunikation
med det offentlige og virksomhedens leverandører er en forpligtende form for anvendelse af
Internettet, som ikke tillægges nogen særlig betydning. Det er bemærkelsesværdigt set i lyset
af, at de samme virksomheder ønsker at anvende Internettet til salg og markedsføring via
Internettet. Jævnfør afsnit 6.5.

)LJXU����� %HW\GQLQJHQ�DI�LQGN¡E�RJ�LQGEHUHWQLQJ
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Som bekendt kan en Internetopkobling bruges til andet end kommunikation og indkøb. Inter-
netopkoblingen kan tilsvarende bruges som udgangspunkt for indsamling af markedsinforma-
tioner, hvilket ifølge argumenterne i bogens andre kapitler er en oplagt anvendelse af Inter-
nettet. I det følgende analyseres dette derfor med hensyn til informationsindsamling, men og-
så med hensyn til en løbende overvågning af forskellige aktører, der i begge tilfælde kan bru-
ges til indsamling af markedsinformationer. Endelig berøres virksomhedens anvendelse af
hjemmesiden som informationskilde om markedssituationen.

Undersøgelsen viste, at indsamling af informationer via Internettet omkring leverandører
ikke tillægges nær den samme betydning som indsamling af informationer om konkurrenter
og til dels kunder. Dette billede ændres lidt, når der spørges, om virksomheden overvåger
aktørerne, da Internettets betydning for kontinuerlig overvågning af informationer 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 kontinuer-
lig overvågning af de samme informationer ikke har denne samme betydning. Samlet tyder
det altså LNNH på, at virksomhederne gør større brug af Internettet til informationsindsamling,
da det eneste fokus, som over halvdelen af virksomhederne tillægger stor eller nogen betyd-
ning, er indsamling af information om deres konkurrenter.

Havde virksomheden en strategi for dette? Halvdelen af virksomhederne mente, at de har
en eller anden form for strategi i udarbejdelsen af effektive søgninger. Dog mener virksomhe-
derne ikke, at de bruger Internettet som informationskilde fuldt ud. Det kan skyldes, at Inter-
nettet ikke er virksomhedens vigtigste informationskilde. Ca. halvdelen af virksomhederne
mener altså, at de har en strategi for informationssøgning. Det kunne derfor være interessant
at undersøge, om det at virksomheden har en strategi, har en effekt på den betydning, virk-
somhederne tillægger informationsindsamling og overvågning. Derfor blev virksomhederne
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. Det viste sig, at virksomheder uden en strategi læg-
ger større betydning i informationssøgning om offentlige myndigheder, teknologi og nuvæ-
rende leverandører, mens virksomheder, der har en strategi, lægger større betydning i indsam-
ling 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 som offentlige myndigheder og nuværende leverandører samt teknologi.
Hvorimod der kræves en strategi for at finde frem til informationer om konkurrenterne. Når
fokus lægges på virksomheder, der lægger stor eller nogen betydning i at overvåge aktører via
Internettet, viste undersøgelsen, at virksomheder, der har en strategi for informationssøgning,
i højere grad ser en betydning i at overvåge potentielle kunder og nuværende konkurrenter.
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.
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For at komme tættere på en forståelse af informationssøgning i virksomheden vil en gen-
nemgang af svarene fra pilotundersøgelsen give et billede af situationen i nogle virksomheder.
Kun den ene af de fire virksomheder i pilotundersøgelsen kunne karakteriseres som storfor-
bruger af Internettet til informationssøgning. Denne virksomhed mener, at dens medarbejdere
bruger Internettet som informationskilde fuldt ud og betragter Internettet som den vigtigste
informationskilde. Om virksomhedens medarbejdere siger lederen:

”Man skal være meget IT-erfaren, og når man er IT-erfaren, er man også net-erfaren… Vi søger
ofte der, hvor der er nogen kontakt med kunder…dvs. når vi skal have nogle nye kunder, går
man ind på Internettet…hvis vi får en spændende henvendelse, går vi ind og ser, om der er
nogle informationer vi kan bruge, og det er det jeg kalder at prøve sig frem…”

I alle tilfælde gælder det, at virksomhederne ikke har udviklet en strategi for, hvordan effekti-
ve søgninger foretages. Der er i højere grad tale om, at virksomhedens medarbejdere prøver
sig frem. I denne søge-lære proces støtter medarbejderne sig ikke til kurser og litteratur om
informationssøgning. På spørgsmålet om virksomheden havde udviklet en strategi for infor-
mationsøgning på Internettet, reagerede en erhvervsmand således:

”Har vi udviklet…nej, det har vi ikke, men det kunne absolut være interessant.”

En anden sagde:

”Vi er interesseret i at få opbygget nogle procedurer, så vi bliver bedre til at søge efter informa-
tioner på nettet. Disse procedurer skal være meget nemme at gå til… Målet er, at især salg skal
anvende Internettet til informationssøgning i større grad end de gør nu.”

Det kunne derfor være nødvendigt at udvikle en strategi for, hvorledes virksomhedens medar-
bejdere kunne opbygge nogle enkle og effektive procedurer for informationssøgninger på
Internettet.

En erhvervsmand angav en anden løsningsmodel, idet han mente, at man skulle give
medarbejderne en hjemme-PC:

”Så bruger medarbejderne Internettet og bliver bedre til søgning osv. I øvrigt er der også mange,
der har god grund til at kunne lave lidt derhjemme, om aftenen eller som fjernarbejde.”

Denne fremgangsmåde støtter sig til søge-lære processen, som er udbredt i medarbejdernes
måde at arbejde med informationssøgning på. Derfor skulle strategien udnytte en sådan søge-
lære proces.

I de udspurgte virksomheder er fokus i informationssøgningen først og fremmest på
kunderne, i nogle tilfælde konkurrenter, og i langt færre tilfælde er der fokus på leverandører,
offentlige myndigheder og uddannelses- og vidensinstitutioner. Om virksomhedens fokus
siger en erhvervsmand:

”Fokus er på konkurrenter, vi kan stjæle ideer fra.”

En anden erhvervsmand udtrykte sig mere generelt, men ikke mindre præcist:
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”Der er altid en grund til gå på Internettet, det skal der være!”

Hvis en strategi skulle udvikles, skulle den derfor fokusere på kunder og konkurrenter, da
dette fokus er i højsædet hos de udspurgte virksomheder.

Yderligere var det markant, at alle udspurgte virksomheder på nær den storforbrugende
virksomhed ikke anvender Internettet til løbende overvågning af hverken kunder eller konkur-
renter. Det blev bl.a. udtrykt således:

”Det foregår ikke systematisk, det er ikke sådan, at vi hver måned er nødt til at gå ind og kon-
trollere. Vi gør det kun inden vi tager ud for at besøge ham (kunden, red.)…”

Samtidig var der stor enighed blandt de spurgte virksomheder om, at statistikken over besø-
gende på virksomhedens hjemmeside var af stor betydning for virksomhedens indsamling af
information. Dette er interessant. På den ene side gav virksomhederne udtryk for, at en konti-
nuerlig overvågning af kunder og konkurrenter havde lidt eller ingen betydning, men over-
vågningen af de besøgende på virksomhedens hjemmeside var af stor eller nogen betydning.
Dette hænger nok sammen med, at det at overvåge konkurrenter og kunders hjemmesider op-
fattes som en mere besværlig aktivitet, hvor det at checke hjemmesidestatistikken er lettere.
Denne problemstilling søgtes yderligere belyst i spørgeskemaundersøgelsen, som ikke gav det
samme resultat. Undersøgelsen viste dog, at størstedelen af de udspurgte virksomheder ser lidt
eller ingen betydning i informationsindsamling via hjemmesiden. Dette er illustreret i figur
6.6.

)LJXU����� +YLONHQ�EHW\GQLQJ�KDU�YLUNVRPKHGHQV�QXY UHQGH� HOOHU�SODQODJWH�KMHPPHVLGH� IRU
LQGVDPOLQJ�DI�LQIRUPDWLRQ"
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Opsummerende kan det konkluderes, at hjemmesidens betydning for virksomhedens informa-
tionsindsamling ikke er overvældende, samt at de muligheder, virksomhederne anvender i
relation til indsamling af markedsinformationer via Internettet, ikke er mange. Det eneste fo-
kus, som over halvdelen af virksomhederne tillægger stor eller nogen betydning, er indsam-
ling af information om deres konkurrenter. Internettets betydning for overvågning er generelt
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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 kontinuer-
lig overvågning af de samme informationer ikke har den samme betydning. Det er dog også
kun omkring halvdelen af virksomhederne, der har en eller anden form for strategi for infor-
mationssøgning. De virksomheder, der har en strategi, tillægger i højere grad end virksomhe-
der uden strategi indsamling af informationer om potentielle og nuværende konkurrenter samt
at overvåge nuværende konkurrenter og potentielle kunder en betydning. Udviklingen af en
overordnet strategi for virksomhedens anvendelse af Internettet til indkøb og informationsind-
samling må derfor anses for at være væsentlig, da undersøgelsen viser et behov for en sådan
samt, at diskussionen omkring eliminering af barriererne i det tidligere afsnit fandt, at en øget
kompetence i informationssøgning på Internettet var nødvendig. Denne strategi burde:

• Indeholde enkle og effektive søgeprocedurer

• Udnytte søge-lære processen

• Fokusere på kunder og konkurrenter (som minimum)

• Være nem at arbejde med

• Integrere hjemmesidestatistikken

Ovenstående punkter kan anvendes af virksomheder, der ønsker at udvikle eller anskaffe
interne søgesystemer og dertilhørende efteruddannelse af medarbejderne.

6.5. Salg og markedsføring af virksomhedernes produkter via Internet-
tet

Den sidste af mulighederne for virksomhedens anvendelse af Internettet, der berøres i dette
kapitel, er virksomhedens brug af Internet til markedsføring via dens nuværende eller plan-
lagte hjemmeside.

Virksomhederne blev i undersøgelsen spurgt om formålet med markedsføringen via dens
hjemmeside. Hovedformålet med virksomhedens anvendelse af markedsføring på Internettet
er ikke kun at opnå en reklameeffekt, men også at aflaste virksomheden, og få kunden til at
føle, at virksomheden ikke er langt væk. Virksomhedens oplevelse af resultatet af dens mar-
kedsføring på Internettet er meget positiv med hensyn til kundetilfredshed, salg, kundeservice,
og at det har medført en kraftig udvidelse af dens internationale markedsmuligheder.

I forsøget på at finde en sammenhæng mellem formål og resultat af virksomhedernes mar-
kedsføring via Internettet er der foretaget yderligere analyser. Virksomheder, der angav be-
tydningen "stor" eller "nogen" for et given formål henholdsvis "meget enig" eller "delvis
enig" for et givet resultat, er medtaget i analysen. Herefter blev alle spørgsmålene, der vedrø-
rer formålet med virksomhedens hjemmeside, holdt op imod de samme virksomheders svar på
resultatet af deres markedsføring via hjemmesiden. Resultatet ses i figur 6.7, der viser, at fem



Kapitel 6. 1RUGM\VNH�YLUNVRPKHGHUV�DQYHQGHOVH�DI�,QWHUQHWWHW

-98-

formål havde en sammenhæng med fire resultater. Procenten angiver, hvor mange virksomhe-
der, der havde svaret stor eller nogen betydning om formålet, som 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 virksom-
heder, der udtrykte en stor eller nogen betydning for et formål, og andelen udtrykker dette tal
i.f.t. totalen af virksomheder i analysen. Denne proces gentog sig i arbejdet med at skabe figur
6.8, hvor forskellen i.f.t. figur 6.7 ligger i, at resultatet af hjemmesiden er holdt op imod for-
målet. Endelig er der angivet nogle interaktionstyper. Disse grupper kan relateres til begre-
berne Brochuren, Håndbogen og Handelspladsen. Begrebernes oprindelse og indhold er nær-
mere beskrevet i Rask (1998), Rask & Buch (1999) og Rask & Skræm (1997). Her skal blot
kort redegøres blot for begrebernes definition.
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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 virksomhe-
den

91% 74% 69% 35 80%

• Som en image skabende effekt, da
virksomhedens Internet adresse bru-
ges 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 virksom-
hedens produkt eller ydelse

100% 81% 81% 16 36% Handelspladsen

1. %URFKXUHQ, hvor den karakteristiske handling for virksomhedens vedkommende er in-
formering, og hvor virksomheden forventer, at kunden tilegner sig denne information
og derefter eventuelt kontakter virksomheden. Virksomhedens internationaliserings-
proces søges styrket ved at øge kendskabet til virksomheden ud over landets grænser.
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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. Virk-
somhedens internationaliseringsproces søges styrket ved en aflastning af virksomhe-
den, således at en øget internationalisering er mulig uden, at kunden føler, at virksom-
heden 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 hjemmesi-
den skaber en international handelsplads. Således er virksomhedens markedsmulighe-
der ikke bundet til virksomhedens geografiske placering.

Navnene %URFKXUHQ, +nQGERJHQ og +DQGHOVSODGVHQ er valgt udfra analogier fra den ”fy-
siske” verden, da disse analogier for kommunikation beskriver på en god måde de forskellige
muligheder for interaktion. 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 virksomhe-
der, der er placeret i denne væsenstype, er envejs LQIRUPHULQJ om virksomhedens ydelse.
M.h.t. Håndbogen er det karakteristiske fællestræk YHMOHGQLQJ i nuværende eller fremtidig
brug af virksomhedens ydelser og m.h.t. Handelspladsen er det karakteristiske fællestræk RS�
IRUGULQJ til at bruge virksomhedens ydelser. Således er der forskel i den intensitet af interakti-
onen 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 Brochu-
ren, ikke er så kompleks en form for interaktion som vejledning eller opfordring til brug af
virksomhedens ydelser. Når virksomheden har lagt informationen på sin hjemmeside, er virk-
somhedens personlige deltagelse i interaktionen afsluttet, med mindre nuværende eller poten-
tielle 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. Resul-
tatet 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 kom-
pleks, 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.

Figur 6.8 tager udgangspunkt i svarene m.h.t. 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 væ-
rende “langt væk”

93% 75% 89% 93% 28 64%

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

Håndbogen

Øget salg 100% 62% 21 48% Handelspladsen

Den måde, hvorpå de tre interaktionstyper optræder i figur 6.7-6.8, giver mulighed for at ind-
dele virksomhedernes brug af Internettet ud fra, hvor vigtige formålene med brugen af Inter-
nettet er, og hvor vigtige virksomhedernes oplevede resultater er:

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

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

3. Endelig er +DQGHOVSODGVHQ et udtryk for PLQGUH� YLJWLJH� IRUPnO, da 3 ud af 10 virk-
somheder udtrykker, at hjemmesiden gør det lettere for kunden at anvende virksomhe-
dens produkt eller ydelse. Samtidig udtrykker 5 ud af 10 virksomheder, at de har ople-
vet det PLQGUH�YLJWLJH�UHVXOWDW omkring et øget salg ved hjælp af markedsføringen via
Internettet.
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Samlet set viser det sig, at Brochuren, Håndbogen og Handelspladsen er koncepter, der
fanger virksomhedernes strategi for international markedsføring på Web, hvor virksomheder-
ne foretrækker interaktionstyper med lavt snarere end med et højt intensitetsniveau. Figur 6.9
sætter dette i perspektiv. Parametrene handling, forventning og resultat vedrører definitionen
af internaktionstypen. $XWRPDWLVHULQJ og IRUPDOLVHULQJ refererer til processen, der involverer
personer i og udenfor virksomheden. Der sker en automatisering, da Web teknologien vareta-
ger opgaver tidligere udført af virksomhedens medarbejdere, da kunden selv kan rekvirere
information og ydelser fra virksomheden. For at dette kan ske er det nødvendigt med en for-
malisering, der resulterer i veldefinerede processer, da interaktionen med markedet skal kunne
varetages af en "dum" maskine, som hjælper en person, der ikke er en formel del af virksom-
heden. ,QWHJUDWLRQHQ er en forudsætning for automatiseringen og har at gøre med samarbejdet
mellem de forskellige funktioner i virksomheden. Overvejelser omkring virksomhedens
hjemmeside, når der skal udføres opgaver som opdatering, forbedring, vedligeholdelse og
markedsføring af hjemmesiden kan nu komme til at involvere flere parter, hvilket fordrer in-
tegration. Med integration menes således graden af samarbejde og forståelse mellem de en-
kelte funktioner der bidrager til indhold af, og svarer på respons fra virksomhedens hjemme-
side. (YDOXHULQJ er de forskellige muligheder, der er for at forstå handlingerne foretaget af
den besøgende på hjemmesiden. Når virksomheden igangsætter en anvendelse af Web til in-
ternational markedsføring, er det væsentligt løbende at evaluere kundens handlinger i forbin-
delse med virksomhedens hjemmeside. Her tænkes på målgruppens anvendelse og forståelse
af virksomhedens Web aktiviteter. Dette sammenholdes med virksomhedens handlinger, såle-
des en kvalificeret opfølgning bliver mulig, når resultatet af virksomhedens internationale
markedsføring på Web fortolkes. På denne baggrund kan det overvejes om automatiseringen,
formaliseringen og integrationen skal ændres. Figur 6.9 viser dermed, at interaktionstyperne
stiller forskellige krav til den interne organisering.

1. Når %URFKXUHQ er i anvendelse, skal marketingfunktionen være i stand til rutinemæs-
sigt at samle informationen fra resten af organisationen og publicere dette i hypertekst
format på hjemmesiden. Muligheden for evaluering af disse handlinger begrænser sig
til hjemmesidestatistik over, hvor mange besøgende hjemmesiden får, og hvor de
kommer fra.

2. Når +nQGERJHQ tages i anvendelse, skal marketing funktionen være i stand til at koor-
dinere og sikre, at kompetence-centrene som kundeservice, teknisk support osv. vil
skabe den ekstra værdi på hjemmesiden ved at automatisere og formalisere kunde-
kontakten. Evaluering af dette arbejde er mere grundig i form af en sammenstilling af
kundens forespørgsler, profiler og virksomhedens ressourceforbrug samt kundetil-
fredshedsundersøgelser.

3. Endelig vil anvendelse af +DQGHOVSODGVHQ betyde, at marketingfunktionen koordinerer
salgsprocessen, hvor resten af virksomheden bakker op omkring dette. Her vil specielt
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økonomi- og logistikfunktionen være afgørende. Evalueringen af dette er baseret på
det faktiske salg, kombineret med evalueringer som i de to andre interaktionstyper.

)LJXU����� ,QWHUQDWLRQDO�PDUNHGVI¡ULQJ�Sn�:::�±�EHJUHEHU�WLO�IRUVWnHOVH�RJ�KDQGOLQJ

3DUDPHWUH %URFKXUHQ +nQGERJHQ +DQGHOVSODGVHQ

Interaktionens intensitet Lav Mellem Høj

Handling Informering Vejledning Opfordring til brug af
produkt/ydelse

Forventning Kunden tilegner sig infor-
mation

Kundens tilfredshed øges Kunden anvender pro-
dukt/ydelse

Resultat Kendskabet til virksomhe-
den øges

Virksomheden er ikke
"langt væk"

Markedsmuligheder uaf-
hængig af geografisk pla-
cering

Automatisering og

Formalisering

Rutinemæssig formidling
af information i hypertekst
format

Dele af virksomhedens
kundekontakt undtagen
salg

Eksisterende og nye salgs-
processer med fokus på
produkt- eller servicebe-
skrivelse og bestilling

Integration Marketing/salg funktionen Marketing/salg koordinerer
kompetencecentrenes ind-
sats

Hele virksomheden

Evaluering Simple interaktionsanaly-
ser via journalisering og
statistiske værktøjer

Sammenstilling af kundens
forespørgsler, profiler og
virksomhedens ressource-
forbrug samt kundetil-
fredshedsundersøgelser

Faktisk salg, kombineret
med evalueringer som i de
to andre interaktionstyper

.LOGH��5DVN�	�%XFK�������

Med disse overvejelser i baghovedet er det forståeligt, at de nordjyske virksomheder ikke sat-
ser på interaktionstyper med høj intensitet, da det kræver meget af den interne organisering.
Dernæst er det meget vigtigt at pointere, at Brochuren, som er den mest populære og har den
laveste intensitet, også indeholder de mindste muligheder for at evaluere værdien af arbejdet
med hjemmesiden. Samtidig viste det forrige afsnit, at denne mulighed for hjemmesidestati-
stik ikke blev anset for værende af større betydning for virksomhederne. Samlet set, kan det
derfor være vanskeligt for virksomhedens Internet person/afdeling at opnå anerkendelse i re-
sten af organisationen, således at  vigtigheden af international marketing på Web fremstår
klart. På denne måde bliver allokeringen af de nødvendige ressourcer til denne aktivitet lige-
ledes vanskelig.
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6.6. Implikationer

Kapitlet startede med at proklamere: ”Vi har fået indkredset problemet. Alle vil sælge, og
ingen vil købe”. Denne proklamation hænger fint sammen med det sidst i 1990’erne populære
mediebillede af, at Danmark vil sakke agterud økonomisk, fordi vi er bagud med elektronisk
handel på Internettet. Men her skal det indrømmes, at proklamationen først og fremmest var
beregnet på at fange læserens interesse. Kapitlet har vist, at proklamationen snarere skulle
være: ”Få vil købe, og flere vil sælge”. Medierne tegner ofte et billede af, at Handelspladsen
er det vigtigste, men sådan hænger det ikke sammen. Det er nemlig ikke alle virksomheder,
der med fordel kan sælge deres produkter på nettet. Hvis man sælger et produkt, der skal ind-
gå i en produktionsproces i en anden virksomhed, er det begrænset, hvor udbredt selve han-
delstransaktionen på Internettet er. Men det betyder ikke så meget. Det, der er det centrale, er
kommunikationen mellem leverandør og kunde. Hvis jeg f.eks. skal bruge nogle møtrikker, så
skal jeg jo vide noget om, hvor meget de kan holde til og under hvilke omstændigheder, før
jeg vil putte dem i min maskine. Så her er det måske i højere grad Brochuren og Håndbogen,
der får mig til at kontakte virksomheden, og måske får jeg endda et møde med sælgeren. Det
afgørende er altså ikke det elektroniske salg. Det afgørende er den rigtige hjemmeside, der
rammer plet hos kunderne og fører til en handel - elektronisk eller ej. I de seneste fire-fem år
er der sket en eksplosion i antallet af hjemmesider, så mindst otte ud af ti virksomheder har en
hjemmeside nu. Hastigheden er overraskende, for på den ene side er der sket meget med mar-
kedsføring på Internettet og med den måde, som virksomhederne har ændret og tilpasset sig
på - men på den anden side er der faktisk ikke sket ret meget. Alle er på Internettet, men man-
ge ved ikke hvorfor. Det er kun ganske få, der har taget konsekvensen og virkelig har skudt
ressourcer i det og gennemtænkt situationen. Markedsføring er top-prioriteret, men køb via
nettet er lavest prioriteret. Budskabet i dette kapitel er, at informationssøgningsdelen skal
med. Fro det første hjælper det ikke noget, at alle har lavet en forkromet hjemmeside, hvor de
vil sælge en hel masse, hvis de aldrig selv har prøvet at købe på Internettet - for hvordan kan
de så vide, hvad det er, der gør, at man vælger at købe. Derfor er der en del hjemmesider, der i
dag rammer hverken virksomhedens eller omverdenens behov. For det andet angiver flere af
bogens kapitler, at Internet anvendelse i relation til informationssøgning vil styrke virksom-
hedens internationaliseringsproces.

De resultater, der er præsenteret her, peger på, at man må overveje følgende spørgsmål, når
man designer og/eller gentænker virksomhedens anvendelse af Internettet:

• +YRUGDQ�HOLPLQHUHU�YL�EDUULHUHUQH"

Uddannelse af medarbejdernes Internetkompetence, specielt mht. informationssøgning.

Installering af sikkerhedssoftware.

Søge mere information om usikkerhed ved betaling.
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Etablere en hurtig Internetopkobling.

Opfordre kunder og leverandører til at bruge Internettet.

• +YDG�VNDO�J OGH�IRU�YRUHV�UXWLQHU�IRU�LQIRUPDWLRQVV¡JQLQJ"

Enkle og effektive søgeprocedurer.

Udnyttelse af søge-lære processen.

Fokusere på kunder og konkurrenter (som minimum).

Integrere hjemmeside statistikken.

• +YRUGDQ�IDVWO JJHU�YL�PDUNHGVI¡ULQJVVWUDWHJLHQ"

Forstå om det er Brochuren, Håndbogen eller Handelspladsen der passer bedst til virksomhe-
dens situation.

Organisationens håndtering af strategien, herunder allokering af ressourcerne.

Evalueringen af arbejdet.


