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Forord 

Denne afhandling er blevet til i lyset af Internettets1 kommercialisering i midten af 
1990’erne, hvor virksomhederne tog denne informations- og 
kommunikationsteknologi til sig i et sådant omfang, at omkring 9 ud af 10 
virksomheder i dag har en Internetopkobling og en hjemmeside 
(Forskningsministeriet, 2000c). På trods af eller måske nærmere på grund af denne 
dynamiske udvikling er forskningen i virksomheders anvendelse af e-handel stadig 
på pionerstadiet uden fasttømrede normer, rutiner og “main-stream”-forskning, man 
kan støtte sig til og basere sine undersøgelser på. Derfor er det et område, hvor 
forskning og praksis har rige muligheder for gensidigt at befrugte hinanden.  

Udover, at baggrunden for denne afhandling er, at Internettet giver  muligheder 
for at gennemtænke og styrke erhvervsøkonomisk praksis, er der andre grunde til, at 
afhandlingen netop har det indhold den har. Efter endt cand. merc. studie i 
international virksomhedsøkonomi, blev jeg ansat ved Aalborg Universitet som ph.d. 
studerende ved faggruppen for International Virksomhedsøkonomi. Min 
hovedopgave havde givet mig blod på tanden i forhold til forskning. Jeg var og er 
stadig frygtelig nysgerrig. I hovedopgaven havde jeg sammen med Kenneth Skræm 
arbejdet med international markedsføring på World Wide Web (Rask & Skræm, 
1997b). I dette arbejde var vi blevet opmærksomme på, at Internettet også rummede 
store muligheder som en global informationsressource. Nysgerrigheden omkring, 
hvordan virksomhederne forholder sig til denne mulighed, har været drivkraften bag 
min forskning. Når jeg spurgte virksomhederne om dette emne, sagde lederne noget 
lignende: “Internettet, ja det er spændende, kan du hjælpe os med at markedsføre os 
på World Wide Web?” Forskningsfeltet internationale virksomheders anvendelse af 
Internettet fortalte altså at fokus skulle være på udadrettede aktiviteter som 
markedsføring og ikke på indadrettede aktiviteter som informationssøgning. Derfor 
arbejdede jeg videre med international markedsføring på World Wide Web. Her 
fandt jeg det dog afgørende, at informationssøgning på Internettet var en afgørende 
faktor for succes med markedsføringen. Senere fik jeg den idé, at netop 
markedsføring og markedsanalyse med fornuft kunne kombineres, når virksomheden 
anvendte Internettet. Forholdsvist sent i Ph.d.-forløbet, fik jeg muligheden for at 
undersøge indkøbsfunktionens anvendelse af Internettet i globale købsprocesser. 
Denne mulighed kunne jeg ikke lade gå min næse forbi, da indkøbsfolk netop som et 

                                                 
1 Internettet er et egennavn og skrives derfor med stort begyndelsesbogstav (Grue, 1999). Dansk 
Sprognævn oplyser dog, at de i næste udgave af retskrivningsordbogen måske vil anbefale, at ændre 
Internettets ordklasse til et almindelig navneord. 
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vigtigt ansvarsområde har søgning og evaluering af bl.a. underleverandører. Disse 
mennesker måtte kunne sige noget om brugen af Internettet som 
informationsressource. På den måde fik jeg begge sider med; salg og køb via 
Internettet – også kaldet e-handel.  

Grunden til at denne hurtigt fremvoksende globale e-handel ikke er enkel og 
ligetil er hovedtemaet for denne afhandling. Jeg har med andre ord forsøgt at sætte 
ord på en ny virkelighed, men det var naturligvis ikke den samme virkelighed, man 
så hos de forskellige personer i virksomhederne, jeg snakkede med. Derfor måtte jeg 
flytte mit fokus fra informationssøgning til markedsføring for til sidst at knytte dem 
sammen, da jeg var interesseret i at forstå, hvad der faktisk foregik i disse 
virksomheder, når de forsøgte at indarbejde en ny virkelighedsopfattelse i forhold til 
den virkelighedsopfattelse, som kom til udtryk i deres nuværende rutiner, når  e-
handel gradvis bliver en del af virksomhedernes hverdagsvirkelighed. De e-
handelsprocesser (aktiviteter og handlinger) og den deraf følgende erfaring 
manifesterer sig gradvist i nye rutiner, som udgør en ny forståelse af virkeligheden.  

Afhandlingens målgruppe er forskere, studerende og erhvervsfolk med 
interesse for e-handel og som har mod på at læse sig igennem nogle betragtninger, 
som nogle gange er lang-hårede, og i andre tilfælde simple betragtninger om global 
industriel e-handel. Teksten er forsøgt lanceret i et så læseværdigt snit som muligt. 
Afhandlingen indeholder derfor mange tabeller, figurer og illustrationer til skildring 
af de vigtigste pointer og disse bruges af den hurtige læser som en slags bogmærker. 
Hvis du er en af dem, bør du huske at læse teksten, der refererer til de billeder, du 
finder interessant. For at få det fulde udbytte anbefales det dog at læse afhandlingen 
fra start til slut. 

 
Taksigelser  

Denne afhandling har ikke været et soloprojekt. På trods af “jeg-formen” i 
afhandlingen har mange mennesker spillet en afgørende rolle i afhandlingens 
tilblivelse. 

I universitetsverdenen gælder det mange personer. Olav Jull Sørensen, Aalborg 
Universitet, har fungeret som min vejleder i hele forløbet, og har tålmodigt læst 
utallige udkast til manuskriptet. Charles Møller og Poul Thøis Madsen også fra 
Aalborg Universitet har gennemlæst og responderet på mit manuskript. Dette gælder 
ligeledes Poul Houman Andersen fra Institut for Udenrigshandel ved 
Handelshøjskolen i Århus. Han var samtidig så venlig at invitere mig med på sit 
projekt om underleverandørers IT-kompetence. Det var dette projekt som gav mig 
viden om købecentres brug af Internettet. Jan Damsgaard, Poul H.K. Hansen, 
Pernille K. Jensen, Jan Karlsbjerg og Jens Hörluck fra det tværfaglige 
forskningsprojekt PITNIT ved Aalborg Universitet samt professor Nikhilesh  
Dholakia og ph.d. studerende Detlev Zwick fra RITIM ved University of Rhode 
Island i USA har alle været inspirerende at arbejde sammen med. Da Niels Jakob 
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Buch var ph.d. studerende, havde jeg stor fornøjelse af diskussioner og samarbejde 
med ham, som jeg har haft med ph.d. studerende Dorthe Nielsen. 

Scanima A/S står klart som den centrale virksomhed, der var så venlig at dele 
alle deres Internetoplevelser med mig. Administrerende direktør Holger Colding og 
IT-chef og projektsalgskoordinator Jens Nygaard Andersen skal i denne forbindelse 
have en speciel stor tak. Samtidig vil jeg gerne takke indkøbsfolkene i Chr. Fabers 
Fabrikker, Bang & Olufsen, Crisplant, Danfoss, F.L. Smidth - Fuller Engineering, 
Fritz Hansen, Gram Equipment, Kansas Wenaas, LR af 1998, Maersk Medical, 
Micro Matic LTV, Nordisk Wavin, Terma Elektronik, Wittenborg og en enkelt 
anonym virksomhed for at ville svare på mine og Poul Houman Andersens 
spørgsmål omkring deres brug af Internettet. En del andre unavngivne virksomheder 
har også bidraget. Jeg håber I ved hvem I er. En del af disse virksomhedskontakter 
blev formidlet via Peter Nash, Fyns Erhvervsråd, da han stadig var hos Nordjyllands 
Erhvervsservice og Peter Holm fra Netværkscenteret på Aalborg Universitet. Endelig 
har Mikkel Christoffersen være behjælpelig med korrekturlæsningen. Tak til alle for 
jeres tid og bidrag.  

Uden økonomisk støtte var denne var afhandling ikke blevet en realitet. 
Internationaliseringsprogrammet ved Nordjyllands Amt har finansieret mit ph.d. 
forløb. Det tværfaglige forskningsprojekt PITNIT2 ved Aalborg Universitet har 
finansieret mig i den sidste skrivefase. Tuborgfonden må ikke glemmes. Deres 
venlighed i form af at bevilge mig deres Erhvervsøkonomiske Pris, fjernede alle 
økonomiske bekymringer ved mine to ophold på University of Rhode Island, USA. 

Sidst og mest, er der min bedste ven Pia Grosen, som længe har været den 
centrale del af mit liv. Hun skal selvfølgelig have den største og alt for lille tak. 

Til alle disse mange mennesker er jeg mange tak skyldig og håber, at de ved at 
de også har part i denne afhandling. Selvom afhandlingen langt fra har været et 
soloprojekt, er det naturligvis kun mig, der står til ansvar for, hvad læseren finder på 
de følgende sider.  

 

God læselyst 

 

Morten Rask  

Aalborg Universitet 

Marts 2001 

                                                 
2 The PITNIT project is supported by the Danish Research Agency. Grant number 9900102. 
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1 Hvad er problemet? 

Afhandlingen undersøger danske industrivirksomheders transformationsproces på vej 
mod en ny æra, hvor Internettet anvendes som et centralt redskab i samhandelen med 
andre virksomheder, og hvor  virksomhedens konkurrenceevne og  
globaliseringsproces styrkes som følge af anvendelsen. Dette er først realiseret, når 
Internettet bliver en ny infrastruktur3 for køb og salg af industrielle produkter; når der 
etableres en ny virkelighedsopfattelse i virksomheden og når e-handelsprocesserne 
og den deraf følgende erfaring manifesterer sig i nye rutiner, som udgør denne nye 
forståelse af virkeligheden. Der bliver skabt et fælles sprog, der gør virksomhederne i 
stand til at forstå fænomenets karakteristika på lige fod med andre fænomener i 
virksomheden: e-handel bliver til handel.  

Formålet med afhandlingen er, at forstå i hvilke rutiner i købs og 
salgsprocesserne Internettet kan anvendes, hvorledes denne anvendelse styrker 
virksomhedens globaliseringsproces og hvorledes dens virkelighedsopfattelse som 
følge heraf ændres. Den opnåede forståelse kan forhåbentlig hjælpe andre 
virksomheder i samme situation samt angive implikationer for fremtidig forskning 
med fokus på virksomheders samvirke og globaliseringsproces.  

Formålet er relevant, da analyser har vist, at danske virksomheder kan forvente 
en situation, hvor Internettet i fremtiden vil have anderledes stor betydning for 
virksomhedernes samhandel og deres globaliseringsproces. Forrester Research peger 
på, at omsætningen på det danske industrielle e-handelsmarked vil vokse med mere 
end en faktor 13 fra ca. $3 milliarder i år 2000 til ca. $41 milliarder i 2004. Denne 
omsætning er over 10 gange større end den danske e-handel på det private marked 
(Sanders & Temkin, 2000). De interorganisatoriske aktiviteter imellem industrielle 
virksomheder, der udgør afhandlingens empiriske grundlag, er altså vigtige, da de 
forventes at få langt den største del af e-handelsøkonomien i.f.t forbrugernes e-
handel. En anden analyse fra Forrester Research viser, at den danske import såvel 
som eksport via Internettet i 2004 forventes at udgøre over en fjerdedel af den 
samlede import/eksport, hvilket er en stor stigning fra en andel på ca. 2% i 2000 

                                                 
3 Infrastruktur er normalt et udtryk for et lands anlæg af veje, jernbaner, forsyning af energi, telefonnet 
osv. som er nødvendigt for at holde produktionen i gang. I denne afhandling opfattes Internettet som 
en infrastruktur, da Internettet kan være et fundament for at holde virksomhedens produktion i gang. 
Infrastruktur er et bredere begreb end begrebet værktøj som er et redskab eller hjælpemiddel til 
specifikke aktiviteter, når virksomhedens produktion skal holdes i gang.  Infrastrukturen stiller mange 
værktøjer til rådighed. 
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(Sanders, Temkin, Hurd, & Frieden, 2000). Hvis disse forudsigelser tages alvorligt, 
har vi ikke set andet end toppen af isbjerget i relation til betydningen af global 
industriel e-handel. Alt tyder således på, at virksomhederne i fremtiden i endnu 
højere grad vil anvende Internettet som infrastruktur for køb og salg af industrielle 
produkter til styrkelse af virksomhedens globaliseringsproces. Denne større 
udbredelse af Internetanvendelsen i køb og salg af industrielle produkter giver 
anledning til nødvendigheden for en dybere forståelse af vilkårene for global 
industriel e-handel, hvilket vil sige betingelserne for at e-handelen opstår, samt de 
organisatoriske processer og konsekvenser, der følger i kølvandet af global e-handel 
på de industrielle markeder. 

Afhandlingens formål er ligeledes at begrebsafklare og sætte ansigt på emner 
som globaliseringsproces, salg, markedsføring, indkøb og samhandel, når det foregår 
via Internettet ved at etablere et fælles sprog. Definitioner af disse begreber vil følge 
senere, da de har udviklet sig i perioden afhandlingen har været undervejs. Derfor 
skal disse definitioner forstås i den situation og kontekst afhandlingen er underlagt. 

Problemstillingen for afhandlingen vil blive præsenteret kumulativt, hvilket vil 
sige den stiger i styrke og bliver specificeret i løbet af hele dette kapitel. 
Udgangspunktet er en praktisk problemstilling (trin 1), der er sammenstillet af mine 
erfaringer med fænomenet global industriel e-handel. Problemstillingens trin 1 
konfronteres med en kontekst, som den praktiske problemstilling er en del af. Denne 
konfrontation viser, at vi har at gøre med en reel problemstilling i den forstand, at der 
er et paradoks imellem den praktiske problemstilling og konteksten. Derfor 
specificeres problemstillingen i trin 2, som kræver en del afklaring inden man kan 
komme videre. Den ene afklaring handler om begrebet e-handel, hvilket resulterer i 
en specifikation af problemstillingen til trin 3. Den anden afklarer begreberne 
omkring globaliseringsprocessen i e-handel, hvilket resulterer i den endelige 
problemstilling (trin 4). Dermed er begreberne i global industriel e-handel fastlagt og 
læseren vil se, at denne afhandling omhandler problemstillingen: 

Hvorledes kan man forstå håndteringen af afstandene i 
transformationsprocesserne i købende og sælgende mus-og-mørtel-virksomheder i 

den globale industrielle e-handel? 

 
1.1 Problemstillingens trin 1 

Lad mig starte med en praktisk problemstilling, der viser vanskelighederne ved, at 
etablere nye rutiner i købs- og salgsprocessen, når Internettet ønskes anvendt som 
infrastruktur. Som forsker i årene 1998 og 1999 fik jeg ofte spørgsmålet: 

“Vi vil gerne blive bedre til at bruge Internettet i eksporten, især til at markedsføre os, hvad 
skal vi gøre?”  

Mit standardsvar har ofte været:  
“Spørg jeres indkøbsfolk, de ved fra deres køb af varer på Internettet, hvad god 
markedsføring er.”  
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Så blev der ofte stille - og så kom 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 gjorde den sjældent. Vi havde indkredset 
problemet. Alle vil sælge og ingen vil købe. Senere, hvilket vil sige sidst i 1999 og 
starten af 2000, interviewede jeg en del danske indkøbsfolk fra store danske 
virksomheder med globale aktiviteter. Fra dem fik jeg en anden historie:  

“Vi vil gerne bruge Internettet som et indkøbsværktøj, der er hurtigere og mere globalt 
orienteret end de traditionelle indkøbsværktøjer, hvad skal vi gøre?”  

Svaret på dette var faktisk et nyt spørgsmål:  
“Hvorfor bruger I ikke underleverandørernes hjemmeside?”  

Svaret var ofte:  
“Jamen det ville vi også gerne, men vi kan ikke finde deres hjemmeside, og hvis vi er 
heldige at finde hjemmesiden, så fremgår de ønskede oplysninger ikke”. 

Vi havde således her en problemstilling, hvor køberen gerne vil købe, men de 
kan ikke finde hjemmesiderne, der kvalificerer potentielle underleverandører, og 
sælger har den opfattelse, at ingen er interesseret i at købe produkter på baggrund af 
Internetbaserede oplysninger.  

 
1.2 Konteksten 

Ovenstående situationsbeskrivelse illustrerer en lyst og vilje til at indarbejde en ny 
virkelighedsopfattelse i forhold til den virkelighedsopfattelse, som kom til udtryk i 
virksomhedernes nuværende rutiner, men den beskriver også virksomhedernes 
manglende evne til at arbejde med Internetbaserede informationer i deres samhandel. 
I hvilken sammenhæng skal man forstå denne situation? 

I det følgende vil jeg forsøge at sammensætte et billede af en kontekst 
(sammenhængen hvori et begreb forekommer), der gør os i stand til at forstå 
situationen for danske virksomheder anno 2001. Først vil jeg se på udviklingen af 
danske virksomheders anvendelse af Internettet og fokusere på 
industrivirksomhedernes brug. Udover virksomhederne selv har andre aktører haft 
indflydelse på den kontekst, der præger brugen af Internettet i dagens danske 
virksomheder. Politikere har forsøgt at gøres deres indflydelse gældende. Journalister 
har beskrevet udviklingen samt den nutidige og fremtidige anvendelse af Internettet. 
Fælles for disse dele af konteksten er, at i den periode, hvor afhandlingen er blevet 
udarbejdet, er udviklingen eksploderet: Fra få til næsten alle virksomheder er 
kommet på Internettet. Fra lille til ambitiøst politisk engagement. Fra lille til stor 
bevågenhed i medierne. Endelig kan anvendelsen af Internettet hos danske 
virksomheders udenlandske samhandelspartnere også være med til at tegne et billede 
af konteksten. Denne udvikling, som forsættes i et endnu højere tempo end indtil nu, 
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gør det naturligt, at virksomhederne er forvirrede som beskrevet i problemstillingens 
trin 1. Dette afklares for til sidst at specificere problemstillingen yderlige (trin 2). 

 
1.2.1 Danske virksomheders anvendelse af Internettet 

Baggrunden for problemstillingens trin 1 kunne skyldes, at virksomhederne ikke 
bruger Internettet. Figur 1 viser imidlertid, at langt de fleste danske virksomheder i år 
2000 har adgang til Internettet og har etableret egen hjemmeside.  Dette betyder, at 
de danske virksomheder har etableret den tekniske del af infrastrukturen, som gør det 
muligt at købe og sælge produkter på baggrund af Internetbaserede oplysninger. 
Figuren viser dog også, at denne infrastruktur ikke har været tilgængelig i mange år, 
men at danske virksomheder meget hurtigt har taget Internettet til sig. 

Figur 1: Danske virksomheders anvendelse af  Internettet 

Kilder: 1996: (Forskningsministeriet, 1996b), 1997: (Forskningsministeriet, 1997), 
1998: (Forskningsministeriet, 1999), 1999: (Forskningsministeriet, 2000a), 2000: 

(Forskningsministeriet, 2000c) 

Figur 1 dækker alle typer af danske virksomheder, men siger ikke noget om, 
hvad Internettet anvendes til. Når man fokuserer på danske industrivirksomheder, 
som denne afhandling behandler, kan man se et mere nuanceret billede af 
Internetanvendelsen i virksomhedernes samhandel.  
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Figur 2 viser forskellige anvendelsestypers (Y-aksen) udbredelse i forhold til 
alle danske industrivirksomheder (X-aksen). Figur 2 skelner mellem købende og 
sælgende virksomheder. Anvendelsestypen er beskrevet således, at beskrivelsen før 
skråstregen (/) af salgssiden korresponderer til udbredelsens grå søjle, hvor 
anvendelsestypen for købende virksomheder er beskrevet efter skråstregen og 
udbredelsen er markeret med den sorte søjle. 

Figur 2: Danske industrivirksomheders brug af Internettet i 1999 
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Kilde: Forskningsministeriet (2000c) 

Umiddelbart virker det som om, at Internetanvendelsen har en større 
udbredelse på købssiden, hvilket diskuteres senere. Imidlertid må jeg først afklare 
uklarheden ved indsamlingen af de data figuren baseres på. Dataene kan være 
misvisende. For det første, fremgår det ikke af materialet fra Forskningsministeriet, 
hvem respondenterne er. Imidlertid svarede fuldmægtig William Fellows-Jensen i 
Forskningsministeriet på min forespørgsel: 

Vi ved ikke præcist, hvem der har besvaret skemaet, men vi har attesteret (adresseret, red.) 
undersøgelsen til den IT-ansvarlige i virksomheden. Det kan - som bekendt - i mindre 
virksomheder være såvel direktør/ejer som superbrugere. I større virksomheder vil det 
typisk være en decideret IT-chef (Fellows-Jensen, 2000). 

 Således kunne man forstille sig, at IT-chefen svarer anderledes end 
indkøbschefen ville gøre. IT-afdelingen kan meget vel anvende Internettet til indkøb 
af software, hvorimod Indkøbschefen har ansvaret for tegningsspecifikke varer, og 
Internettet her anvendes til at forespørge på potentielle underleverandørers 
kompetencer og ikke til direkte at købe varerne. At IT-chefen har været respondent, 
kan være med til at forklare den store forskel mellem køb og salg ved 
anvendelsestyperne 2, 3, 4 og 5. Ved køb af softwareprodukter kan alle fire typer af 
Internetanvendelse være mere relevante end ved køb af komplekse 
tegningsspecifikke varer. For det andet er det ikke alle industriprodukter, der egner 
sig til direkte salg via hjemmesiden, hvor anvendelsestyperne 4 om 
betalingsformidling online og især 5 om distribution online er vanskelig at forestille 
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sig som relevant for mange industrivirksomheder. På grund af denne uklarhed, er det 
vanskeligt at tillægge forskellen på køb og salg indenfor den enkelte anvendelsestype 
stor betydning, men det kan indtil videre dog konstateres, at danske 
industrivirksomheder anvender Internettet til køb og salg af varer via Internettet. 
Problemstillingens trin 1 kan derfor synes besynderlig, da den beskriver 
virksomheders manglende evne til at arbejde med Internetbaserede informationer i 
virksomhedernes samhandel.  

På trods af uklarheden ved indsamlingen af dataene, kan det stadig anses for 
værende relevant at fokusere på forholdet mellem de forskellige anvendelsestyper, da 
dette viser en forskel i, hvorledes Internettet anvendes og med hvilke formål. Den 
første anvendelsestype viser, at danske industrivirksomheder i 2000 havde en lidt 
mindre (2%) andel af etablerede hjemmesider og Internetadgang sammenlignet med 
alle danske virksomheder i samme år (se Figur 1). Mere interessant er det, når denne 
anvendelsestype sammenlignes med anvendelsestype to. Herved ses det, at ca.1 ud af 
10 danske industrivirksomheder godt nok har etableret en hjemmeside og 
internetadgang, men infrastrukturen anvendes ikke aktivt i virksomhedens 
samhandel. Af de virksomheder, der anvender Internettet aktivt i samhandlen er det 
kun en tredjedel af de virksomheder, som markedsfører sig via egen hjemmeside, der 
modtager ordrer via hjemmesiden og kun ca. halvdelen af de virksomheder, som 
søger efter information på leverandørens hjemmeside, der afgiver elektroniske 
ordrer. Det tyder med andre ord på, at danske industrivirksomheder i 1999 stadig 
brugte Internettet som en supplerende infrastruktur i samhandlen, hvilket understøtter 
problemstillingens trin 1 omkring en manglende evne til at arbejde med 
Internetbaserede informationer i virksomhedernes samhandel. Figur 2 støtter dog 
også trin 1 i problemstillingen omkring lyst og vilje til at indarbejde en ny 
virkelighedsopfattelse i forhold til den virkelighedsopfattelse, som kom til udtryk i 
virksomhedernes nuværende rutiner. Dette ses især tydeligt på købssiden, hvor hele 
36% af alle industrivirksomheder gennemfører betalinger online og over halvdelen 
har downloadet produkter eller ydelser via Internettet. 

Konklusionen er, at betingelserne for, at virksomhederne kan mødes, er 
opfyldt, da virksomhederne har etableret Internetgrænseflader4 såsom 
Internetopkoblinger og hjemmesider, der muliggør industriel e-handel. De mest 
udbredte processer relateres primært til de mindre forpligtende aktiviteter såsom 
informationssøgning og markedsføring, mens mere forpligtende e-handelsaktiviteter, 
hvor transaktionerne foregår, findes i langt færre danske virksomheder. 

 
1.2.2 Den politiske ambition 

I starten af 1990’erne erkendte politikerne i adskillige lande det vanskelige i at 

                                                 
4 Internetgrænseflade opfattes i denne afhandling som kontaktled mellem to eller flere personer, der 
hver især har anvender Internettet til skabelse og vedligeholdelse af kontakten. Grænseflader kommer 
fra det engelske ord “interface”, som er en del af et computersystem, der gør det muligt for brugeren at 
bruge programmerne og som også betyder kontaktflade eller kontaktled, hvor en person skaber 
kontakt mellem to parter. 
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regulere informationssamfundet baseret på Internettet. Der har været en tendens til, at 
politikerne afgiver styringen til mere eller mindre frie markedskræfter. I stedet 
fokuseres der på pædagogiske styringsmidler. Eksempelvis ønskede den danske stat 
at være katalysator for udviklingen i informationssamfundet ved at gå foran som et 
godt eksempel.  Politiske visioner som den danske “Info-samfundet år 2000”, den 
norske: “Nasjonalt Informasjonsnettverk”, den svenske: “Vingar åt Människans 
förmåga”, den amerikanske: “The National Informations Infrastructure: Agenda for 
Action”, den singaporeanske: “A Vision of an Intelligent Island” og i den såkaldte 
Bangemann-gruppes rapport “Europa og det globale informationssamfund - 
Anbefalinger til Det Europæiske Råd” var eksempler på sådanne mere pædagogiske 
styringsmidler (Forskningsministeriet, 1994, Bilag 3). Fælles for alle initiativerne 
var, at informationsteknologien ansås som et vigtigt element for 
samfundsudviklingen, hvilket nedenstående citat illustrerer: 

Vi er midt i en revolution. En global kortslutning af tid, sted, personer og processer. 
Samtidig eksploderer mængden og udvekslingen af information. - Midlet er moderne 
informationsteknologi (IT), og resultatet er en gennemgribende ændring af 
kommunikations- og arbejdsprocesser i hele samfundet (Forskningsministeriet, 1994, p. 7). 

Man havde altså allerede i 1994 erkendt, at der måtte nytænkning til, hvis 
informationsteknologien skulle være med til at præge samfundsudviklingen i en 
positiv retning. Disse visionære tanker var i sig selv tankevækkende. Således ville 
opfyldelsen af disse visioner betyde markant ændrede vilkår for virksomhederne. 
Industri- såvel som servicevirksomheder måtte tænke nyt i forhold til deres 
organisation, produkter og markeder. Man så, at det indebar indarbejdelse af en ny 
virkelighedsopfattelse i forhold til den virkelighedsopfattelse, som kom til udtryk i 
virksomhedernes nuværende rutiner.  

Det var imidlertid ikke kun internt i virksomheder, man så forandringer. I følge 
Forskningsministeriet ville Internettet og elektronisk handel gøre markederne 
globale, og for at Danmark kunne klare sig i denne sammenhæng, måtte de danske 
virksomheder arbejde sammen i netværk. Om dette sagde daværende 
forskningsminister Frank Jensen i et interview til Politiken: 

Informationsteknologien skal bruges til at lave en helt ny organisation af vores 
virksomheder. De skal til at arbejde sammen i netværk og alliancer for at give slutproduktet 
et løft i konkurrencen og gøre Danmark stærkere på det globale marked. Internet er midlet 
til at styrke Danmark i denne omstillingsproces (Lindberg, 1996). 

Det er i denne forbindelse værd at bemærke, at den daværende forskningsminister 
ikke nævnte mulighederne for, at danske virksomheder kunne samarbejde med 
eksempelvis “beslægtede” udenlandske virksomheder via Internettet, men stadig så 
de nationale grænser som en afgrænsning af markederne - det var stadig “dem” og 
“os” det handlede om.  

Imidlertid forsatte de skiftende  forskningsministre med at påvirke danske 
virksomheder i deres forsøg på at omstille Danmark fra at være et industrisamfund til 
et samfund, der først blev benævnt informationssamfundet og senere 
netværkssamfundet. I 1994 udkom den første danske IT redegørelse 
(Forskningsministeriet, 1994), hvor Internettet første gang kom på den politiske 
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dagsorden i Danmark. Internettet blev nævnt som et eksempel på et netværk af 
millioner af computere, der er fælles om en standard for udveksling af informationer. 
Ingen af rapporterne “Info-samfundet år 2000” (Forskningsministeriet, 1994)  eller 
“Et net af nye muligheder” (Forskningsministeriet, 2000b) gjorde sig dog den 
ulejlighed at definere informationssamfundet henholdsvis netværkssamfundet, men 
man kan fornemme en udvikling i opfattelsen af Internettets betydning fra at være en 
infrastruktur til afsendelse/modtagelse af informationer til at være en infrastruktur, 
hvor netværk af relationer opbygges og vedligeholdes. 

Nu kom det politiske fokus altså på netværkssamfundet, hvor Internettet er den 
centrale teknologi, der ændrer virksomhedernes måde at tjene penge på, og hvor 
mange virksomheder er blevet globale spillere på en helt ny måde. Dette gælder også 
for traditionelle fremstillingserhverv, hvor e-handlen vil betyde nye udfordringer på 
det globale marked, da Internettet er et udstillingsvindue af hidtil usete dimensioner 
(Forskningsministeriet, 2000b). I forbindelse med offentliggørelsen af den seneste 
handlingsplan på området udtalte den nuværende Forskningsminister Birte Weiss om 
kravene til virksomhederne i netværkssamfundet: 

For virksomhederne i dag gælder det ikke om at producere varer, men om at videreformidle 
viden (Svith, 2000). 

Så ikke nok med, at virksomhederne må forandre interne organisatoriske 
processer og eksterne samhandelskonstellationer, de må også forandre deres 
produkter og ydelser. Det er sandelig nogle markante udfordringer danske 
virksomheder står overfor, når de forsøger at indarbejde en ny virkelighedsopfattelse 
i forhold til den virkelighedsopfattelse, som kom til udtryk i virksomhedernes 
nuværende rutiner.  

Afhandlingen er udarbejdet mens politikernes ambitioner (på virksomhedernes 
vegne) er blevet større og større. Dette har sandsynligvis påvirket virksomhederne 
såvel som mig som forsker og forfatter. Afhandlingen tager dog ikke udgangspunkt i, 
hvordan virksomhederne burde agere, men prøver at undersøge, hvordan de faktisk 
agerer, og hvad den bagvedliggende mening er.  

 
1.2.3 Mediernes dækning 

Internettet er for danske industrivirksomheder et relativt nyt fænomen, og de har 
måske endnu ikke helt forstået, at Internettet kan styrke deres relationer gennem en 
øget brug af Internettet til samhandelen med andre virksomheder. Figur 3 nedenfor 
viser imidlertid, at begreberne Internet og e-handel har fået større og større 
opmærksomhed i den danske erhvervspresse.  
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Figur 3: Artikler om Internet og relaterede emner fra 1995 til 2000 
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Kilde: Søgninger i Børsens arkiv (Børsen, 2000a), hvor * er tegnet for trunkering af 

søgeordet og n angiver årets samlede antal af artikler 

Således har artikler relateret til Internettet haft en eksplosiv udvikling. For 
eksempel indeholdt over hver tredje artikel i dagbladet Børsen i år 2000 ordet 
“Internet”. E-handel såvel som e-business, der ofte bruges synonymt, er et relativt 
nyt fænomen, som dog allerede efter et par år optræder i mindst en tiendedel af alle 
artikler i Børsen. Baggrunden for trin 1 i problemstillingen er altså ikke alene at finde 
i, at Internet og e-handel er totalt ukendte begreber for virksomhederne. De har ikke 
kunnet undgå at støde på artikler om emnet. Med forbehold for usikkerheden, der kan 
være ved en sådan undersøgelse, da der mangler data om læsernes perception af 
artiklerne, viser problemet sig imidlertid meget tydeligt med de sidste kurver, som 
angiver den procentuelle andel af artikler, hvor både “Internet” og 
“markedsføring/marketing” eller “indkøb” optræder. De forholdsvis lave tal  
indikerer, at virksomhederne ikke har kunnet få et solidt kendskab til Internettets 
muligheder for samhandel mellem virksomheder ved at læse avisen.  

Yderligere kan man frygte, at virksomhederne har fået indtryk af, at e-handel 
primært har med afsætning af produkter til private forbrugere at gøre. Dette kunne 
være tilfældet, da mange journalister bevidst eller ubevidst sætter sig selv som 
forbruger, når historier om virksomheders brug af Internettet skrives og bringes i de 
danske medier. Denne forbrugersynsvinkel giver mening for dagblade som Politiken, 
Jyllands-Posten og Berlingske Tidende, som også henvender sig til den private 
forbruger, men i Børsen, der selv skriver, at “Erhvervslivets mange forskellige 
beslutningstagere dækkes uden sammenligning bedst af dagbladet Børsen” (Børsen, 
2000b) måtte man forvente en større vægt på industriel e-handel i Danmark. 
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Den amerikanske net-boghandel Amazon.com har været et 
populært eksempel. Børsen havde i 1996 én artikel om 
Amazon.com, i 1997 var det seks artikler, hvor det i 1998 var 
steget voldsomt til 48, og endelig i året 1999 blev Amazon.com nævnt 100 gange 
(Børsen, 2000a). Amazon.com er et godt eksempel på Internettets muligheder for at 
agere gammeldags købmand, men læserne får måske det indtryk, at e-handel kun 
handler om at skabe en hjemmeside med en indkøbskurv i det øverste højre hjørne på 
skærmen.  

Samlet  kan det konstateres, at virksomhederne har haft mulighed for at læse 
mere og mere om Internettet i avisen, men også at de ikke nødvendigvis kommer til 
at kende andre virksomheders resultater ved industriel e-handel bedre, hvis de blot 
læser avisen. Nærmere tværtimod, da der er en risiko for, at virksomhederne kommer 
til at forstå e-handel som et begreb, der kun anvendes i forbrugermarkedsføring.  

 
1.2.4 Internettets udbredelse hos danske virksomheders udenlandske 

samhandelspartnere 

Baggrunden for problemstillingens trin 1 kunne være, at anvendelsen af Internettet 
hos danske virksomheders udenlandske samhandelspartnere er lav og derfor kan den 
internationale udbredelse af Internettet også været med til at tegne et billede af 
konteksten for de danske virksomheder.   

Tabel 1 viser, at Internettets udbredelse endnu ikke er globalt, da kun ca. 5% af 
verdens indbyggere er koblet på Internettet. Men det har måske ikke den store 
betydning for danske virksomheder, da de primært har samhandelspartnere i lande 
med væsentlig højere Internet-penetration. 

Tabel 1: Internettets udbredelse fordelt på verdensdele, 2000 

 Antal i millioner  
 Indbyggere Internetbrugere Andel 
Canada & USA 306,84 136,86 44,6% 
Europa 728,98 83,35 11,4% 
Latinamerika 520,08 10,74 2,1% 
Østasien/Oceanien 3474,89 68,90 2,0% 
Mellemøsten 170,74 1,90 1,1% 
Afrika 805,24 2,58 0,3% 
I alt 6006,77 304,33 5,1% 

Kilder: Indbyggere: (U.S. Bureau of the Census, 2000), Internetbrugere: (Nua Ltd., 
2000)  

Internettet er med andre ord heller ikke globalt udbredt, men på den anden side 
er den lille og åbne danske økonomi heller ikke global. De 10 vigtigste 
samhandelslande står for ca. ¾ af den danske import og eksport (Danmarks Statistik, 
1999a). Samtidig tegner Internet-penetrationen, som angivet i Tabel 1, ikke hele 
billedet, da paratheden i brugen af Internettet til e-handel også har at gøre med det 
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generelle forretningsmiljø. Economist Intelligence Unit (2000) har derfor udarbejdet 
et såkaldt eBusiness Readiness Index: 

The EIU has devised these new rankings by combining two areas of analysis. First, we took 
the existing business environment rankings that we calculate regularly as part of our 
Country Forecast product. These measure the expected attractiveness of the general 
business environment over the next five years in the 60 countries, based on a total of 70 
indicators covering criteria such as the strength of the economy, the political outlook, 
regulation, infrastructure, tax and openness to trade and investment. 
But for e-business, in particular, the state of the communications infrastructure is vitally 
important: without adequate Internet access, e-business simply cannot happen. So Pyramid 
Research, the EIU’s communications division, assessed the same countries according to 
their level of "connectivity", taking into account not only the physical telecoms network but 
also other factors that affect access, such as cost and literacy rates. A country’s average 
score across the two measures--for general business-environment and for connectivity--
determines its e-business-readiness tally (Economist Intelligence Unit, 2000). 

På baggrund af disse analyser har EIU listet 60 lande efter deres eBusiness 
readiness rangering. Tabel 2 viser Danmarks 10 vigtigste samhandelslande, hvor 
placeringen refererer til landets placering på listen over de 60 landes eBusiness 
readiness rating, der er et gennemsnit af Business environment rating og connectivity 
rating. 

Tabel 2: eBusiness readiness rating i Danmarks 10 vigtigste samhandelslande 

Land 
Andel af 
eksport 

Andel af 
Import

eBusiness 
placering 

(1-60)

eBusiness 
readiness 

rating

Business 
environment 

rating, 2000-04 

Connec-
tivity 

rating
USA 5,0% 5,0% 1 8,8 8,69 9
Sverige 11,3% 12,7% 2 8,6 8,26 9
Finland 3,0% 2,7% 3 8,6 8,21 9
Norge 6,2% 4,7% 4 8,5 8,00 9
Holland 4,6% 7,5% 5 8,4 8,84 8
Storbritannien 9,5% 7,7% 6 8,4 8,80 8
Tyskland 20,7% 22,0% 13 8,2 8,32 8
Frankrig 5,2% 5,6% 14 8,1 8,17 8
Italien 3,9% 4,7% 17 7,8 7,68 8
Japan 2,9% 1,9% 19 7,7 7,43 8
Danmark  12 8,2 8,41 8

Kilder: Danmarks Statistik (1999b) og Economist Intelligence Unit (2000) 

Tabel 2 viser, at ud af de 19 lande, som er mest klar til e-handel, findes 
Danmarks 10 vigtigste eksport- og importmarkeder. Internettet kan få en øget 
betydning for Danmarks internationale samhandel, hvis lande med høj e-parathed 
som Canada, Singapore, Hong Kong, Schweiz, Irland, Belgien, Østrig og Australien 
øger deres samhandel med de danske virksomheder i fremtiden på grund af deres 
højere e-parathed. 
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Internettet er imidlertid ikke kun en mulighed for virksomhedernes 
globalisering. Det kan også blive en trussel, hvis Internettet nu og i fremtiden bliver 
afgørende for virksomhedernes globalisering. Figur 4 på side 26 viser den relative e-
parathed, hvilket er det pågældende lands e-parathed minus Danmarks e-parathed, og 
dermed illustrerer Danmarks forspring i e-parathed. Hvis Internettet får øget 
betydning for den internationale samhandel, vil en positiv værdi (markeret med en 
søjle til højre i figuren) betyde, at Danmark har et forspring i e-parathed i forhold til 
det pågældende land og markedet kan betegnes som sikkert, da danske virksomheder 
kan agere proaktivt i takt med, at udbredelsen og betydningen af Internettet stiger i 
det pågældende marked. Hvis det modsatte er tilfældet har man at gøre med usikre 
markeder, hvilket betyder, at danske virksomheder mister markedsmuligheder, hvis 
Internettets betydning i samhandelsforholdet stiger. Import- og eksportindikatorerne 
fremkommer ved at fratrække importandelen for det pågældende land fra den 
gennemsnitlige importandel for de 10 vigtigste samhandelslande henholdsvis 
fratrække eksportandelen for det pågældende land fra den gennemsnitlige 
eksportandel for de 10 vigtigste samhandelslande. Herved indikeres, hvor vigtige 
markederne er. Således vil positive værdier (markeret med en søjle til højre i figuren) 
betyde, at de pågældende markeder er vigtige set i forhold til gennemsnittet af de 10 
vigtigste samhandelslande. 

Figur 4: Danmarks e-parathed ift. de 10 vigtigste samhandelspartnere 

Negative værdier til venstre - positive værdier til højre. 
Kilder: Egne beregninger baseret på tal fra Danmarks Statistik (1999b) og Economist 

Intelligence Unit (2000) 
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Figur 4 viser, at størsteparten af Danmarks vigtigste samhandelspartnere er 
foran Danmark i disciplinen e-parathed. Dog er Tyskland, der heldigvis også er en 
særdeles vigtig samhandelspartner, sammen med de mindre vigtige lande som 
Frankrig, Japan og Italien sikre partnere, som kan lære af danske virksomheders e-
parathed. Imidlertid kunne man frygte, at danske virksomheder mister købs- og 
salgsmuligheder i vigtige lande som Sverige og Storbritannien og i mindre vigtige 
lande som Norge, USA, Holland og Finland, hvis de ikke kan honorere større krav til 
anvendelse af e-handel. 

Internettet skaber derfor på samme tid nye muligheder og nye udfordringer for 
danske industrivirksomheders globaliseringsproces. I grupperne af sikre markeder 
kan grunden til, at virksomhederne ikke kan finde hinanden, være at danske 
virksomheders samhandelspartnere er bagud i e-parathed i forhold til de danske 
virksomheder. Her må danske virksomheder være proaktive og opfordre eksisterende 
samhandelspartnere til at bruge Internettet. Dette kan imidlertid vise sig at være 
svært, da danske virksomheder generelt er mindre end de nævnte landes 
virksomheder. I grupperne af usikre markeder kan danske virksomheder nemmere 
håndtere problemstillingen ved at opgradere deres egen e-parathed. Virksomhederne 
fra disse lande vil p.g.a. deres højere e-parathed forvente at finde potentielle danske 
leverandører på Internettet med en forventning om, at de evner at håndtere et 
Internetbaseret samarbejde. Risikoen for danske virksomheder i 
indkøbssammenhæng er, at de ikke evner at håndtere Internetbaseret samarbejde og 
derfor ikke finder frem til potentielle underleverandører og hvis de gør, at disse 
underleverandører ikke er interesseret i et kundeforhold, der ikke kan håndteres på 
Internettet.  

 
1.2.5 Er der et paradoks i virksomhedernes Internetanvendelse? 

Problemstillingens trin 1 beskrev en situation, hvor køberen gerne vil købe, men ikke 
finder hjemmesider, der kvalificerer potentielle underleverandører, og sælgeren har 
den opfattelse, at ingen er interesseret i at købe produkter på baggrund af 
Internetbaserede oplysninger. 

Illustration 1 nedenfor viser effekten af Metcalfes lov, der siger, at værdien af 
et netværk stiger med kvadratet af antallet af deltagere. Det betyder, at Internettet 
kun er værdifulgt, hvis mange har adgang til det eller hvis dem der har adgang 
besidder kompetencerne, der er nødvendige for at kunne “samtale”. 

Illustration 1: Mulige samtaler efterhånden som netværket vokser 

 
1 samtale   3 samtaler   6 samtaler 10 samtaler 15 samtaler 

Kilde: Hanson (1999) 
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Illustration 1 viser imidlertid også, at det kan betale sig at vente. Jo senere man 
kobler sig til netværket desto højere værdi har det fra den første dag, men samtidig 
har man naturligvis ikke fået værdien af at være en del af netværket i den tid man 
ventede.  

Konteksten for problemstillingens trin 1 kan sammenfattes i følgende 
betragtninger. De tekniske betingelser for, at virksomhederne kan mødes, er opfyldt, 
da virksomhederne har etableret Internetgrænseflader som Internetopkoblinger og 
hjemmesider, der muliggør industriel e-handel. De mest udbredte processer relateres 
primært til de mindre forpligtende aktiviteter såsom informationssøgning og simpel 
præsentation af virksomhedens produkter på en hjemmeside, mens mere forpligtende 
e-handelsaktiviteter, hvor transaktionerne foregår, findes i langt færre danske 
virksomheder. Skal virksomhederne deltage mere i forpligtende e-handel, er kravene 
imidlertid, at virksomhederne må forandre både interne organisatoriske processer og 
eksterne samhandelskonstellationer samt evt. også produkter og ydelser. Som nævnt 
tidligere har Internettet og e-handel en vigtig plads i danske globalt orienterede 
virksomheders infrastruktur for køb og salg af varer. Internettet skaber på samme tid 
nye muligheder og nye udfordringer for danske industrivirksomheders 
globaliseringsproces. Virksomhederne har haft mulighed for at læse mere og mere 
om Internettet i avisen, men det betyder ikke nødvendigvis, at de kommer til at kende 
andre virksomheders resultater af industriel e-handel bedre. Snarere tværtimod, da 
der er en risiko for, at virksomhederne udelukkende kommer til at forstå e-handel 
som et begreb, der kun anvendes i forbrugermarkedsføring.  

Med andre ord, konteksten er præget af, at de fleste danske 
industrivirksomheder har indført en informations- og kommunikationsteknologi med 
det formål at skabe en Internetbaseret infrastruktur for køb og salg, men det tyder på, 
at investeringerne endnu ikke generelt har manifesteret sig i nye organisatoriske 
rutiner og dermed i en effektivisering af købs- og salgsprocesserne.  

Det kan der være mange grunde til og et sådant “paradoks” er ikke en ukendt 
situation. Studiet af produktivitetsudviklingen i 1980’ernes danske 
industrivirksomheder fandt, at industrien havde investeret massivt og markant i 
informationsteknologi men også, at produktiviteten var faldet. De vigtigste årsager 
hertil var for lidt vægt på organisatorisk fornyelse og udnyttelse og udvikling af de 
menneskelige ressourcer i virksomhederne (Gjerding, Johnson, Kallehauge, 
Lundvall, & Madsen, 1990). På den baggrund er opfattelsen af informations- og 
kommunikationsteknologi i denne afhandling, at teknologier som Internettet kun 
giver mening i forhold til en ændret praksis i form af organisationsformer, 
tilrettelæggelse af forretningsgange, fordeling af beslutningskompetencer, 
arbejdsdeling og koordination. Informations- og kommunikationsteknologien er ikke 
en rutine i sig selv, men teknologien er brugbar, når man vil identificere nye 
organisatoriske rutiner, der etableres i forbindelse med indførelsen af teknologien 
(Winter, 1990). Det er ikke i effektivisering af gamle processer, men i skabelsen af 
nye rutiner, teknologien er magtfuld. Teknologien gør det muligt for virksomhederne 
at ændre gamle regler og skabe nye måder at arbejde på. Udfordringen for ledelsen 
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kræver, at den tager udgangspunkt i egne erfaringer, og at den anerkender relevante 
løsninger for derefter at finde problemer, der kan løses. Det er ofte tale om problemer 
virksomheden ikke vidste den havde (Hammer & Champy, 1993) eller muligheder, 
som virksomheden ikke vidste den havde. Det kan derfor ikke undre, at etablering af 
nye organisatoriske processer tager tid, og at det indebærer indarbejdelse af en ny 
virkelighedsopfattelse i forhold til den virkelighedsopfattelse, som kom til udtryk i 
virksomhedernes nuværende rutiner. 

 
1.2.6 Problemstillingens trin 2 

Hvor kan Internettet anvendes? Hvilke rutiner i købs- og salgsprocesserne er der tale 
om? Etableres der nye rutiner eller tilpasses de nuværende? Hvorledes styrkes 
virksomhedens globaliseringsproces? Hvorfor ændres virksomhedens 
virkelighedsopfattelse? Det er spørgsmål, som afhandlingen undersøger. Andet trin i 
problemstillingen i denne afhandling centreres omkring en forståelse af vilkårene for 
global industriel e-handel. Den er drevet af følgende undren og kan formuleres som: 

• Hvorfor er det så vanskeligt for parterne at finde hinanden på Internettet?  
o Betingelser: Hvad skal der til for, at de kan mødes? 
o Processer: Hvad foregår der i virksomhederne, når de forsøger 

at opbygge salgs- og købscentre baseret på Internettet? 
o Resultater: Hvad får virksomhederne ud af at bruge Internettet? 

Problemstillingen lægger op til et procesperspektiv, som en naturlig følge af at 
fænomenet global industriel e-handel er i sin vorden og i en konstant tilstand af “at 
blive til”. Som kontekstbeskrivelsen redegjorde for, ændrer begreberne betydning, da 
teknologien og erfaringen med af den løbende åbner for nye muligheder og 
udfordringer. Når teknologiens betydning først ses, når løsningerne på nye 
problemstillinger er implementeret, giver det ingen mening at anlægge et statisk 
perspektiv. Konklusioner, man kunne drage heraf, ville hurtigt blive forældet. Hvis 
man derimod kunne skabe en forståelse af de processer, der er karakteristiske for 
øget anvendelse af Internettet, betingelserne for brugen, og hvilke resultater 
virksomheden oplever, kan der etableres en mere generel forståelse af fænomenet 
global industriel e-handel. Dette er hvad denne afhandling forsøger at gøre.  

Imidlertid er problemet ved at anlægge et procesperspektiv, at alt og alle kan 
være en del af en proces. Det kan være svært at afgrænse problemstillingen, hvilket 
dog ikke vil afholde mig fra at forsøge. 

 
1.3 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. Jeg skaber hermed en indsigt i de muligheder, e-handel giver 
virksomhederne og denne indsigt anvendes til at specificere problemstillingen 
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yderligere (trin 3). 

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, 1999a; 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). 

Illustration 2 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 2: Definition af e-handel viser, at e-handel kan ses som en 
bevægelse fra fysiske tilstande til digitale tilstande med hensyn til produkter, aktører 
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og handelsprocesser. Den teknologiske platform for disse virtuelle processer er 
primært Internetbaseret. 

Illustration 2: 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. I denne afhandling er fokus ikke på de rene digitale 
tilfælde, de såkaldte “dot-com” virksomheder, der er virksomheder, som lever på og 
af Internettet.  Fokus er derimod 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. 

 
1.3.1 E-handelsprocesser 

I definitioner af e-handel indgår ofte handelsprocesorienterede beskrivelser. 
Begrebet 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-ansigt5 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 

                                                 
5 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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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. 

 
1.3.2 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.  

 
1.3.3 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 
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-
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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, 1999a; Skinner, 2000), da 
afhandlingens fokus er 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).   

 
1.3.4 Problemstillingens trin 3  

Med udgangspunkt i ovenstående definitioner og med kendskabet til afhandlingens 
empiri, der senere bliver beskrevet udførligt, kan jeg nu afgrænse afhandlingens 
emne yderligere. Handelsprocessen omfatter den direkte handelsproces mellem to 
virksomheder. Marketing/salg og indkøb foregår med Internettet som en 
infrastruktur. Fysiske varer markedsføres såvel som leverandører identificeres og 
produkter udvælges via Internettet. Ordrer modtages, produkter bestilles, og 
finansielle transaktioner gennemføres. Relaterede service/support før og efter 
handlen leveres digitalt. Produkterne har det tilfældes, at der primært er tale om 
fysiske varer og digitaliseringen af selve produktets kerne er begrænset, mens en 
række ydelser i tilknytning til den fysiske kerne måske kan digitaliseres. Dette 
lægger en begrænsning på digitaliseringen af handelsprocessen, da digital levering af 
produktet ikke er mulig. Dog kan tillægsydelser som service før og efter købet 
digitaliseres. Aktørerne er primært sælgende og købende virksomheder og sekundært 
mellemled. Afhandlingen fokuserer på transformationen fra at være mursten-og-
mørtel til at blive mus-og-mørtel-virksomheder6, hvilket 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.  

Med ovenstående afgrænsning kan problemstillingen yderligere præciseres, til 
at være centreret omkring en forståelse af transformationsprocesserne når købende 

                                                 
6 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)  
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og sælgende mursten-og-mørtel virksomheder omdannes til mus-og-mørtel-
virksomheder på det industrielle e-handelsmarked. Rutinerne som formodes at 
ændres er de købs- og salgsprocesser, som påvirkes af, at produkter, aktører og 
handelsprocesserne i en eller anden grad digitaliseres ved anvendelse af Internettet. 
Hvis dette er tilfældet, er det forståeligt, hvis virksomhedens virkelighedsopfattelse 
ændres. Problemstillingens trin 1 kunne derfor forstås i lyset af, at når 
virksomhederne er i denne transformationsproces, må det være vanskeligt for 
parterne at finde hinanden på Internettet. De har ikke fundet anerkendte stærke 
løsninger og derefter fundet problemer, der kan løses ved hjælp af Internettet. Men 
kontekstbeskrivelsen i afsnit 1.2 argumenterer for, at dette ikke nødvendigvis er 
tilfældet, da danske virksomheder såvel som deres udenlandske samhandelspartnere 
anvender Internettet, og medierne har taget Internettet til sig som stofområde. Dog 
tyder det på, at virksomhederne ikke anvender hjemmesiden og Internetopkobling 
specielt aktivt i samhandlen, at danske virksomheder er mindre e-parate end mange 
af de vigtigste samhandelspartnere i andre lande, at det politiske fokus primært følges 
op af relativt svage styringsmidler, og at mediernes fokus kan give misvisende 
signaler på grund af en ensidig fokus på forbrugersynsvinklen.  

Der findes altså ikke et entydigt billede af vilkårene for global industriel e-
handel og problemstillingen må yderligere specificeres til: 

• Hvorledes man kan forstå transformationsprocesserne, når købende og 
sælgende mursten-og-mørtel-virksomheder bliver til mus-og-mørtel-
virksomheder, i den industrielle e-handel?  

o Betingelser: Hvilke produkter, aktører og handelsprocesser 
ændres? 

o Processer: Hvilke transformationsprocesser foregår der i 
virksomhederne, når de forsøger bedrive industriel e-handel? 

o Resultater: Hvad får virksomhederne ud af, at ændre sig fra 
mursten-og-mørtel til mus-og-mørtel-virksomheder? 

Ovenstående problemstilling inkluderer dog ikke afhandlingens globale 
perspektiv, som kan belyse transformationsprocessen, da virksomhedens 
globaliseringsproces er en transformationsproces i sig selv. 

 
1.4 Globaliseringsprocessen i e-handel 

Grundtanken i afhandlingen er, at e-handel ændrer afstandsbegrebet, når produkter, 
aktører og handelsprocesser digitaliseres, hvilket er essentielt, da afstande altid har 
haft stor betydning i virksomheders globaliseringsprocesser. Afstanden defineres her 
som intensiteten i og frekvensen af interaktionen mellem to sociale positioner 
(Castells, 1996). Dette afsnit undersøger betydningen af, at e-handel ændrer 
afstandsbegrebet i globaliseringsprocesserne. Efter en kort afklaring af begrebet 
“global”, diskuteres forskellen på internationaliserings- og globaliseringsprocesser i 
e-handlen, således at afstandsbegreberne kan defineres for til sidst at specificere 
problemstillingen (trin 4) en sidste gang.  
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1.4.1 Hvad er globalt? 

Set med kritiske briller, skal e-handlens globaliserende effekt tages med et gran salt. 
Kun ca. 5% af verdens befolkning havde i år 2000 adgang til Internettet og selvom 
den grafiske brugerflade på Internettet kaldes for World Wide Web, er den ikke 
endnu global (Slevin, 2000). Globalisering i geografisk forstand er delvis en myte, da 
investeringerne og finanserne primært flyder mellem handelsblokkene; Europa, 
Japan og Nordamerika, hvilket forventes at ville fortsætte (Hirst & Thompson, 
1999). Den globale handel via Internettet kan mange år endnu endda indsnævre 
globaliseringen yderligere, da de 19 mest industrialiserede lande i Europa og 
Nordamerika forventes at varetage 80% af alle import og eksport via Internettet i 
2004 (Sanders et al., 2000). Imidlertid forventes danske virksomheder at være blandt 
de mest globale spillere, da den danske import såvel som eksport via Internettet 
forventes at udgøre over en fjerdedel af den samlede danske import/eksport i 2004 
(Sanders et al., 2000). Når jeg her taler om global industriel e-handel, henviser 
“global” ikke nødvendigvis til e-handel med virksomheder fra samtlige lande i 
verden: Det globale er en henvisning til, at der på Internettet ikke eksisterer nationale 
grænser. 

 
1.4.2 Global versus international e-handel 

Med denne kvalifikation af begrebet “global” beskæftiger afhandlingen sig med 
global e-handel. Begrebet har et bredere perspektiv end international handel, der blot 
refererer til handelsprocesser med virksomheder uden for landets grænser. 
Traditionelt set kan virksomhedens internationaliseringsproces opfattes som en 
række tilpasnings-, forandrings- og udviklingsprocesser, der forårsager en række 
successive transformationer i virksomhedens grundlæggende funktioner og 
organisering. En virksomheds internationalisering er en betegnelse for, at de 
omgivelser virksomheden har relationer til, ikke afgrænses til det lokale omgivende 
samfund, hvor virksomheden har sin oprindelse. I begyndelsen af 1980’erne 
oplevedes en “globaliseringsbølge” i den erhvervsøkonomiske praksis og 
globaliseringsbølgen ændrede de konkurrencemæssige spilleregler. Denne udvikling 
havde bl.a. baggrund i den øgede kommercialisering af informationsteknologierne og 
i de skift, der fandt sted på markederne, i efterspørgslen og i produktionens 
internationale lokalisering og organisering (Strandskov, 1995).  
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Hvor internationaliseringen primært har en udadrettet betydning i form af 
aktiviteter udenfor landets grænser har globaliseringen både en udadrettet og en 
indadrettet betydning. Tabel 3 viser denne sammenhæng. 

Tabel 3: Globaliseringens udadrettede og en indadrettede betydning 

Hjemmemarked Udenlandsk 
marked 

Salg

Konkurrence fra 
udenlandske virksomheder 

på virksomhedens 
hjemmemarked 

Internationalisering 
af salg 

(downstream) 

Køb

Indkøb via udenlandske 
leverandørers 

salgsdatterselskaber 
placeret på virksomhedens 

hjemmemarked 

Internationalisering 
af indkøb 

(upstream) 

 

Den udadrettede betydning refererer til, at virksomheden søger at konkurrere 
uden for landets grænser, hvor den indadrettede betydning er aktuel, når den 
hjemmemarkedsorienterede virksomhed er udsat for konkurrence fra virksomheder, 
der er placeret i udlandet (OECD, 1997). Da globaliseringen er aktuel både på 
hjemmemarked og på eksportmarkederne, udviskes skellene mellem 
hjemmemarkeds- og eksporterhverv (Erhvervsministeriet, 1996). 

Da der på Internettet ikke eksisterer nationale grænser, er Internettet i 
princippet et globalt fænomen, men også et virtuelt fænomen. Dette betyder, at 
virksomhedens udviklingsmuligheder i endnu mindre grad er afhængig af den 
geografiske placering og nationalstatens grænser (Cairncross, 1997; 
Erhvervsministeriet, 1997; Whinston et al., 1997). Derfor er der ved virksomhedens 
e-handel i højere grad tale om en integration i en global økonomi end en 
internationaliseringsproces (Kuada & Sørensen, 1999).   

Den stigende globalisering af verdensøkonomien betyder ligeledes, at den 
internationale arbejdsdeling er under grundlæggende forandring. Nye måder at 
organisere og lede produktionsaktiviteter vokser frem, som et svar på det øgede 
globale konkurrencepres (Andersen & Christensen, 1998a). Endvidere stiller  
transformationsprocessen i købende og sælgende mus-og-mørtel-virksomheder nye 
krav til, hvorledes virksomhedens globalisering kan forstås, når den omlægger til 
industriel e-handel. Cairncross (1997) udtrykker det mere ekstremt: 

Once it has true global reach, the Internet will be the main platform for international contact 
(Cairncross, 1997). 

Globaliseringsprocessen i e-handel betyder, at global e-handel er udadrettet og 
indadrettet i flere betydninger. Skellene mellem nationale og internationale markeder 
udviskes og e-handel er aktuel for både downstream aktiviteter (salg/markedsføring) 
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såvel som for upstream aktiviteter (indkøb) i virksomheden (Kuada & Sørensen, 
1999).  

 
1.4.3 Afstandsbegreber i global e-handel 

Globalisering er at foretage handlinger over afstand (Slevin, 2000), hvilket er et 
udtryk for en verden, der ses som  samfund (en global landsby), hvor afstande og 
isolation er blevet dramatisk reduceret via elektroniske medier (Merriam-Webster, 
2001). Internettet er en teknologi, der virker som en katalysator, og som ændrer 
betydningen af afstande.  

Traditionelt har international handel været præget af fysiske varer. For en 
virksomhed med digitale produkter, handelsprocesser og aktørrelationer, har det 
ingen betydning, om kunden/leverandøren er naboen eller en person bosat på den 
anden side af jorden (Negroponte, 1995). Internettet eliminerer betydningen af tid og 
sted i tilfælde, hvor behovet for interaktion er lille. Mus-og-mørtel virksomheder er 
ikke helt uafhængige af tid og sted. Hvis virksomhederne sælger eller køber fysiske 
varer, er virksomheden afhængig af en eller anden form for distributionssystem, 
hvilket kan inddrage fysiske aktører, og ansigt-til-ansigt møder i handelsprocessen 
kan også have betydning. Imidlertid har Internettet betydning for mus-og-mørtel 
virksomheder som et fænomen, der ændrer betydningen af afstande såsom fysiske 
afstande (tid og sted), psykiske afstande (sprog og kulturforskelle), ledelsesmæssige 
afstande og politisk-økonomiske afstande (nationalstatslige grænser). Forstået udfra 
en traditionel international erhvervsøkonomisk synsvinkel er disse afstande årsag til 
de særlige internationale problemer, en virksomhed kan møde, når den 
internationaliseres (Sørensen, 1990). Den elektroniske handelsplads giver adgang til 
markeder uden geografiske barrierer. Virksomheder kan lettere komme i kontakt med 
hidtidigt utilgængelige markeder (Erhvervsministeriet, 1997), da virksomhederne 
med Internettet flytter tættere på deres kunder (Palmer & Griffith, 1998). 

 
1.4.3.1 Fysiske afstande: tid og sted  
Når virksomheden anvender Internettet i form af markedsføring på Web og 
informationssøgning på Internettet vil de fysiske afstande som tid og sted ændre 
karakter (Burgelman, 2000; Hoey, 1998; Mandelli, 1997). Det er ikke som før 
afgørende, at virksomhedens kunder/leverandører er fysisk tæt på. Et eksempel er 
følgende citat fra en samtale med en erhvervsleder fra en højteknologisk virksomhed. 

"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" (Rask, 1998). 

For sælgende virksomheder vil elimineringen af tidsforskellen have stor 
betydning, da det via Internettet er muligt at opretholde en eller anden form for et 24 
timers serviceberedskab (Quelch & Klein, 1996) og for købende virksomheder 
betyder det, at de ikke er afhængige af tidszoner og det vil i højere grad være muligt, 
at indsamle informationer om fjerne markeder ved at bruge Internettet som en 
informationsressource og det til en meget lav pris.  
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1.4.3.2 Afstande p.g.a. nationale grænser 
Nationalstaten, som en stor del af den internationale virksomhedsøkonomi bygger 
på, baseres pr. definition på fysiske grænser og vil derfor få mindre betydning 
(Ohmae, 1989), når Internetbaserede virksomheder vinder frem (Negroponte, 1995). 
Figur 4 viste imidlertid, at netop en forståelse af Internettets udbredelse og e-
parathed fordrer et fokus på nationalstater. Desuden er mange landes regeringer 
meget optaget af muligheden for at efterleve lovgivningen, når Internettet er i 
anvendelse (Erhvervsministeriet, 1997; Palumbo & Herbig, 1998; Quelch & Klein, 
1996). Afhængigt af de pågældende lande er censuren primært rettet mod (børne-) 
pornografi og politiske bevægelser - især frihedsbevægelser. Dette indikerer, at 
landenes regeringer opfatter Internettet, og dermed den Internetbaserede virksomhed, 
som reguleret af den pågældende nationalstats lovgivning. Dette giver mening i den 
betydning, at en ny teknologi ikke nødvendigvis betyder et behov for nye regler. På 
den anden side er det vanskeligt at håndhæve reglerne. En virksomhed kan blot flytte 
sin hjemmeside fra en server i et land til en anden server placeret i et andet land, hvor 
lovgivningen er en anden. Dette er problematisk i andre sammenhænge som f.eks. 
skatteopkrævning og omkring overholdelse af ophavsret. Det er nemt at skjule en 
Internettransaktion som f.eks. købet af software, hvor både produkt og betaling 
foregår på Internet. Her opkræves sjældent moms. Således underminerer Internettet 
noget af det territoriale ved nationalstaten, da datastrømme på Internettet ikke kender 
til grænser (Poster, 1996; Whinston et al., 1997).  

På den anden side har landenes regeringer mulighed for, at følge aktiviteterne 
på Internettet, da de alle efterlader spor og kommunikationen kan opfanges. Både 
den amerikanske regering såvel som EU forbereder lovgivning, der skal beskytte 
borgernes privatliv (Paquin & Zwick, 1999). Men hvis man skal tro romanen 
Mailstorm (Sørensen, 2000b), tyder det på, at efterretningstjenesternes 
computerspecialister kan kigge med i det man foretager sig på Internettet. Romanen 
er forfattet af den tidligere sekretær for den danske regerings ekspertudvalg om 
kryptering, der havde til opgave at udarbejde en anbefaling til den danske regering 
om kryptering og aflytning af Internettet. Det tyder altså på, at regeringerne kan/vil 
få mulighed for at håndhæve regler i nationalstatslig regi. Det er derfor usikkert om 
de nationalstatslige grænser stadig vil være en afstand i globaliseringen, når e-handel 
anvendes. 

 
1.4.3.3 Psykiske afstande: sprog og kulturforskelle  
Med hensyn til sprog og kulturforskelle kan Internettet også have en betydning for 
opfattelsen af markedet (Palumbo & Herbig, 1998; Quelch & Klein, 1996; Samiee, 
1998). Betydningerne hænger dog sammen med branchens generelle globalisering. 
Således vil det i brancher, hvor sproget altid har været engelsk, og hvor f.eks. 
ingeniørerne kommunikerer udmærket på tværs af kulturer, så længe der er tale om 
faglige emner, ikke have den samme betydning som i brancher, hvor sprogbrugen og 
professionskulturerne (Kuada & Gullestrup, 1997) ikke er sammenfaldende mellem 
købere og sælgere. En erhvervsleder fra en højteknologisk virksomhed udtrykker det 
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således: 
"Den måde vi er internationale på, er jo fri for en masse barrierer. Blandt andet har vi ikke 
oplevet 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 
kommunikationsform, 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." (Rask, 1998) 

Engelsk er sproget og vil være det sprog man bruger, når man kommunikerer 
med internationale kontakter (Cairncross, 1997). Economist’s (1999) omtale af den 
seneste Communication Outook (OECD, 1999b) rapport indeholder en del 
spændende betragtninger. Således fremgår det, at 78% af alle Web-servere og 91% af 
alle Web-servere specifikt beregnet til elektronisk handel har engelsksprogede 
hjemmesider. På danske, hollandske, ungarske og polske hjemmesider beregnet til 
elektronisk handel og med national hjemmesideadresse (som f.eks. 
www.virksomhed.dk), er over halvdelen af Web siderne forfattet på engelsk. På 
denne vis er den sproglige afstand forsvundet, da engelsk er hovedsproget. Men på 
den anden side, er afstanden ikke elimineret, da sproglige afstande kan opstå p.g.a., 
at langt de fleste brugere ikke har engelsk som modersmål (Cairncross, 1997). På 
længere sigt kan dette miste sin betydning, hvis tekst og tale automatisk vil blive 
oversat til parternes foretrukne sprog. 

 
1.4.3.4 Ledelsesmæssige afstande 
Det ledelsesmæssige aspekt omfatter den ændrede ledelsesmæssige opgave, når 
kunden/leverandøren kommer endnu tættere på virksomheden - i yderste konsekvens 
er kunden/leverandøren så at sige en del af virksomheden. Det er derfor centralt at 
kunne styre den uformelle kommunikation, der foregår på Internettet. Dette er ikke 
altid nemt, en erhvervsleder fra en højteknologisk virksomhed kom med denne 
forklaring: 

"Det svære er nu, at vi begynder at bryde en helt masse barrierer ned og får en uformel 
kommunikation. 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." (Rask, 1998) 

Virksomhedens relationer til kunder, leverandører og egne ansatte bliver i 
højere og højere grad defineret af hvilke Internetgrænseflader, der anvendes. 
Virksomhedens ansatte har adgang til dele af alle interne informationer via 
virksomhedens intranet. Potentielle og nuværende kunder kan interagere med 
hinanden og med virksomheden via dens hjemmeside. Betroede kunder og 
leverandører har adgang til udvalgte dele af virksomhedens intranet. Alle relationer 
bliver vedligeholdt via e-mail. Hvad er god ledelse så? Kontrol og planlægning af 
disse relationer er ikke nemt, hvis overhovedet muligt. Levine et. al. (2000) 
udtrykker det anderledes. De siger, at markeder er samtaler. Når disse samtaler 
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foregår via Internettet, er der ingen fysiske grænser, samtalerne kan ikke lukkes inde 
og samtalerne er ikke kontrollerbare. 

 
1.4.4 Problemstillingens trin 4 

Når disse afstandsbegreber skal sættes i forhold til problemstillingen kan jeg starte 
med at konstatere, at Internettet ændrer betydningen af afstandene, men det 
eliminerer dem ikke i alle tilfælde, og der er ikke klarhed over, hvordan dette sker. 
Når virksomheden integrerer Internettet i virksomhedens globaliseringsproces, kan 
det forventes, at global industriel e-handel giver nye muligheder og samtidige nye 
udfordringer for virksomheden. Dette stiller nye krav til virksomhedens interne 
organisering. Udfordringen er at udføre “handlinger på afstand” og problemstillingen 
kan derfor yderligere specificeres til: 

• Hvorledes kan man forstå håndteringen af afstandene under 
transformationsprocesserne i købende og sælgende mus-og-mørtel-
virksomheder i den globale industrielle e-handel?  

o Betingelser: Hvilke produkter, aktører og handelsprocesser 
påvirkes af global industriel e-handel? 

o Processer: Hvilke transformationsprocesser foregår der i 
virksomhederne, når de forsøger bedrive global industriel e-
handel? 

o Resultater: Hvad får virksomhederne ud af, at ændre sig fra 
mursten-og-mørtel til globale mus-og-mørtel-virksomheder? 

Svaret på ovenstående problemstilling skulle gøre det mulig at forstå købs og 
salgsprocesserne, hvor Internettet anvendes og hvorledes denne anvendelse styrker 
virksomhedens globaliseringsproces og konkurrenceevne og hvorledes 
virksomhedens virkelighedsopfattelse ændres. 

 
1.5 Opsummering og afhandlingens struktur 

Dette kapitel formulerede og analyserede problemstillingen omkring global industriel 
e-handel. Resten af afhandlingen er dedikeret til skabelsen af en forståelse af, 
hvorledes de organisatoriske processer i håndteringen af afstandene i 
transformationsprocesserne i købende og sælgende mus-og-mørtel-virksomheder i 
den globale industrielle e-handel forløber. Denne forståelse kan forhåbentlig hjælpe 
andre virksomheder i samme situation samt angive implikationer for fremtidig 
forskning med fokus på virksomheders samvirke og globaliseringsproces. 
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Illustration 3 viser, hvorledes afhandlingen er struktureret.  

Illustration 3: afhandlingens struktur 

 
1 Hvad er problemet? ↔ 

 2 Videnskabsteori,   ↔ 

  3 Internetbaseret salg og 
markedsføring 

4 Internetbaseret indkøb   
↔ 

   5 Konklusion og implikationer    ↔ 

Bilag 

6  Perspektiv: Ansigt-til-ansigt og grænseflade    

 

Forståelsen af de organisatoriske transformationsprocesser mod global industriel e-
handel kræver en forståelse af vidensudvikling i virksomheden. For at opfylde det 
krav er det nødvendigt at indkredse begrebet forståelse som en del af begrebet 
vidensudvikling. Denne nødvendige forståelse handler også om selve metoden i 
undersøgelserne, der ligger til grund for afhandlingen. Dette diskuteres i kapitel 2. At 
se verden som en social konstruktion er temaet i dette kapitel, således at de 
organisatoriske transformationsprocesser, som foregår på Internettet, kan forstås som 
menneskelig interaktion. 

Kapitel 3 fokuserer på de organisatoriske transformationsprocesser, når en 
industriel mursten-og-mørtel-virksomhed ønsker at anvende global e-handel som et 
salgs/markedsføringsværktøj og dermed transformeres til en mus-og-mørtel-
virksomhed. Baggrunden et længerevarende aktionsforskningsorienteret casestudie. 

Kapitel 4 fokuserer på de organisatoriske transformationsprocesser, i 
industrielle virksomheder, som ønsker at anvende global e-handel som en del af 
infrastrukturen for indkøb og dermed transformeres til en mus-og-mørtel-
virksomhed. Kapitlet er baseret på interviews med indkøbsansvarlige i 15 store 
danske industri virksomheder. 

Kapitel 5 udgør konklusionen og sammenfatter således, hvorledes man kan 
forstå håndteringen af afstandene i transformationsprocesserne i købende og 
sælgende mus-og-mørtel-virksomheder i den globale industrielle e-handel. 
Konklusionen indeholder overvejelser over teoretiske og praktiske implikationer. 

Kapitel 6 omfatter en perspektivering på afhandlingens problemstilling. 
Specielt gås der i dybden med begrebet interaktion via Internettet i relation til, at 
virksomhederne håndterer afstande i et Internetperspektiv, som medfører, at 
afstanden til ansigt-til-ansigt mødet øges. Kapitlet opstiller en model for, hvorledes 
transformationsprocessen indebærer, at grænsefladerelationerne i en mus-og-mørtel-
virksomhed supplerer og i nogle tilfælde erstatter ansigt-til-ansigt relationerne i 
mursten-og-mørtel-virksomheden. 
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2 Videnskabsteori, metode og teknik 

Kapitel 2 præsenterer afhandlingens videnskabsteoretiske grundlag. Formålet med 
kapitlet er at diskutere, hvorledes man skaber en forståelse af e-handel, der har 
relevans for problemstillingen. Første afsnit introducerer de mest centrale begreber, 
som bliver diskuteret i de efterfølgende afsnit, samt beskriver kort afhandlingens 
empiriske grundlag. Herefter fremlægges afhandlingens videnskabsteoretiske 
udgangspunkt. Perspektivet er at se verden som en social konstruktion, hvor 
Internettet forstås som menneskelig interaktion i modsætning til at se Internettet som 
et sæt af tekniske standarder. Det næste afsnit diskuterer og beskriver den 
hermeneutiske metode, som afhandlingen er baseret på, hvor forskningsprocessen 
ikke tager sigte på forudsigelse og forklaring, men derimod på beskrivelse og 
fortolkning. En trefaset induktiv forståelsesmodel præsenteres, hvorved både 
dataindsamlings- og erfaringsprocesserne integreres. Derefter præsenteres og 
diskuteres de teknikker som har været i anvendelse. Til sidst diskuteres 
afhandlingens validitet. 

 
2.1 Introduktion 

Begreber som fænomen, forståelse og viden er centrale i dette kapitel. Da disse 
begreber anvendes indenfor den fortolkende videnskabsteoretiske tradition, som er 
dette kapitels fokus, vil jeg kort definere begreberne, således at det er lettere at følge 
diskussionen i dette kapitel. 

 
2.1.1 Fænomen 

Problemstillingen “Hvorledes kan man forstå håndteringen af afstandene i 
transformationsprocesserne i købende og sælgende mus-og-mørtel-virksomheder i 
den globale industrielle e-handel?” afgrænser det fænomen som jeg er interesseret i 
at undersøge. Begrebet fænomen forstås som et begreb, der dækker noget som står i 
et bestemt forhold til os og som jeg ønsker at vide mere om. Et fænomen eksisterer 
først, når vi giver det en mening, hvor begrebet virkelighed er en kvalitet tilknyttet 
fænomener, som vi erkender eksisterer ved at fænomenet giver mening. Viden er en 
overbevisning om, at disse fænomener virkelig eksisterer og har specifikke 
karakteristika (Berger & Luckmann, 1996).  
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2.1.2 Forståelse 

I problemstillingen indgår ønsket om at forstå. Forståelse indebærer, at man erkender 
virkeligheden. Forståelse skal ses som at prøve på at forstå. Forståelse er at gøre 
erfaring ved at være åben og modtagende overfor nye impulser. Derved vil forståelse 
være noget, “der overgår én eller sker med én (Fast, 1996). Afhandlingen søger at 
forstå fænomenet e-handel, hvilket vil sige at give e-handel mening. Forståelsen er 
baseret på oplevelser/observationer/data, beskrivelse og fortolkning af beskrivelsen. 
På basis af fortolkning søger fortolkeren at forstå, hvorfor og hvordan det giver 
mening. Dette indebærer, at man må fortolke den handlendes motiver (formål med 
handlingen) og meningen bagved handlingen (Fast, 1996).  

 
2.1.3 Viden 

Viden er knyttet til fortolkning af information. Igennem denne tolkning er det muligt 
at opbygge en forståelse af det beskrevne - at skabe ny viden. Såvel som information 
er et udtryk for handlinger, der er foretaget, gælder det også, at erfaringen kommer 
fra handling. Disse erfaringer kan kun forstås retrospektivt og igennem denne 
refleksionsproces skabes ligeledes ny viden. Således vil den opnåede viden ikke være 
statisk, det er en proces: eller som Fast (1993b) udtrykker det:  

Knowledge can thereby be understood as moving pictures of reality: experiences and 
information are produced through actions and are transformed by the processes of 
interpretation and retrospection to the knowledge that the actor experiences as useful and 
relevant.  

Viden er derfor udgangspunktet og samtidig endemålet for 
erkendelsesprocessen, som initieres af handlinger, der giver erfaringer og 
informationer og transformationsprocessen er kendetegnet ved at indeholde 
fortolkninger og refleksioner i.f.t. hvad aktøren finder relevant. Når en del af 
afhandlingens formål er at forstå transformationsprocesserne, betyder ovenstående, at 
fokus må være på, hvad virksomhederne finder relevant og derefter prøve at forstå 
deres refleksioner og fortolkninger.  

Det at forstå, hvad viden er, har videnskabsteoretiske dimensioner, som er 
baseret på nogle grundlæggende opfattelser og forudsætninger. Næste afsnit vil 
derfor diskutere de videnskabsteoretiske dimensioner. 

 
2.1.4 Empirisk grundlag 

Afhandlingens empiriske grundlag udgøres af to forskningsforløb, hvor det første 
fokuserer på Internetbaseret salg og markedsføring og det andet fokuserer på 
Internetbaseret indkøb. 

Internet på salgssiden belyses ved hjælp af historien fra Scanima A/S. Scanima 
ønskede at anvende Internettet som et værktøj til global salg og markedsføring af et 
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af virksomhedens to hovedprodukter, nemlig miksere til blanding af vand og pulver 
til anvendelse primært i fødevareindustrien. Jeg fulgte Scanima tæt fra sidst i 1998 til 
sidst i 1999, hvor formålet var, at udarbejde en hjemmeside, der gjorde dem i stand 
til at udnytte Internettet i virksomhedens interaktion med kunderne. Forskellige typer 
af ustrukturerede data blev indsamlet (se Bilag 1-20 og 37). 

Internet på købssiden belyses ved hjælp af historien fortalt af indkøbsfolk i 
store danske industrivirksomheder, med fokus på brugen af Internettet i 
virksomhedens samvirke med danske såvel som udenlandske leverandører. 15 
interviews blev foretaget sammen med Poul H. Andersen fra Handelshøjskolen i 
Århus fra sidst i 1999 til starten af 2000. Disse interviews tog udgangspunkt i en 
interviewguide (Bilag 20). Denne guide blev dog kun brugt som udgangspunkt, da 
den interviewede, som havde kompetence indenfor indkøb, fik lov til følge sit eget 
talemønster, hvor så interviewguiden blev brugt til at sikre, at alle aspekter var blevet 
berørt inden interviewet sluttede efter 60-90 minutter (Bilag 21). Virksomhederne 
var: Chr. Fabers Fabrikker, Bang & Olufsen, Crisplant, Danfoss, F.L. Smidth - Fuller 
Engineering, Fritz Hansen, Gram Equipment, Kansas Wenaas, LR af 1998, Maersk 
Medical, Micro Matic LTV, Nordisk Wavin, Terma Elektronik, Wittenborg og en 
enkelt anonym virksomhed. Udover interviews anvendtes dokumenter som 
avisartikler og årsregnskaber til at skrive en case-beskrivelse for hver virksomhed 
(Bilag 22-36). 

Kaos er måske læserens indtryk af afhandlingens empiriske baggrund? Dette 
kapitel vil imidlertid vise, at der indenfor de forskellige videnskabsteoretiske 
traditioner, metoder og teknikker er forskel på, hvornår og hvorledes, der skabes 
orden i kaos. Begge dele af empirien afgrænses af problemstillingen “Hvorledes kan 
man forstå håndteringen af afstandene i transformationsprocesserne i købende og 
sælgende mus-og-mørtel-virksomheder i den globale industrielle e-handel?”, hvor 
første del forholder sig til salgssiden og anden del forholder sig til købssiden af 
global industriel e-handel. Når et fænomen først eksisterer, når vi giver det en 
mening, er det denne afhandlings udgangspunkt, at ordenen i kaos skabes efter, at 
oplevelser/observationer/data er skabt. Orden i kaos skabes ved at forstå, hvorfor og 
hvordan det giver mening.  

Når man arbejder ud fra en socialkonstruktivistisk forståelse af virksomheder, 
er målet at komme så tæt på hovedaktørerne som muligt og deltage i deres 
hverdagsliv. Metodisk kan det udtrykkes ved, at man skal have adgang til så mange 
aktører som muligt. Det skaber naturligvis en form for “datakaos”, som forskeren 
løbende og efterfølgende skal få ordnet i betydningen, at det giver mening for 
aktørerne og forskeren selv. Denne fremgangsmåde er i modsætning til en 
funktionalistisk fremgangsmåde, hvor dataordenen skabes før man konfronteres med 
empirien ved, at man præcist definerer, hvem der skal levere data og hvilke data man 
ønsker (Sørensen, 2000a). Hvorledes denne mening skabes i et livsverdensperspektiv 
er emnet for afsnittet om metoden og teknikken i skabelsen af disse 
oplevelser/observationer/data findes senere i dette kapitel.  
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2.2 Videnskabsteoretisk grundlag – teorier om videnskab 

Videnskabsteori handler om at opstille teorier for, hvad videnskab er. Alle teorier og 
empiriske undersøgelser indeholder opfattelser af, hvordan mennesket og 
virkeligheden er, idet disse opfattelser eksisterer hos den enkelte forsker eller 
teoridanner, og vil derfor blive til forudsætningen for teorien og/eller den empiriske 
undersøgelse. Når et fænomen eller et problem diskuteres, er en paradigmeforståelse 
derfor vigtig for at forstå de bagvedliggende opfattelser af fænomenet. Herved opnår 
man en bevidsthed om, hvilke opfattelser og forestillinger, der underforstået ligger i 
problemstillingen.  

Hensigten med dette afsnit er således at diskutere de paradigmatiske 
forudsætninger for denne afhandling, således at læseren har en forståelse af de 
grundantagelser, denne afhandling baseres på. For at kunne vurdere dette, er det 
nødvendigt at vide, hvad et paradigme er, både rent konceptuelt (definitorisk) og med 
hensyn til det konkrete indhold. 
 
2.2.1 Paradigmebegrebet 

I forskningsverden er paradigmet et udtryk for en bestemt måde at fortolke verden 
på. Hvilket vil sige et sæt af grundantagelser, der er karakteristisk for et fagområde, 
og som antages at virke styrende for valg af problemer, begreber, hypoteser og 
metoder m.v. (Andersen, 1990b). Men paradigmebegrebet er ikke udelukkende et 
forskningsudtryk. Man hører ofte udtrykket paradigmeskift, når en bestemt måde at 
angribe en problemstilling på ændrer sig radikalt. Således sagde direktør Lars 
Andersen, Columbus IT Partners, til Danmarks Radios Orientering følgende omkring 
betydningen af Internettet for virksomhedens globaliseringsproces: 

Jeg tror ikke der er nogen, der er i tvivl om, at Internettet er fremtiden, og når man taler 
internationalisering så skal man tage Internettet ind som en mulighed. Hvordan kan det 
hjælpe mig i min internationalisering? Hvordan påvirker det den måde jeg arbejder på? 
Nogen kalder det bare for en mere avanceret måde at flytte informationer på. Jeg tror på, og 
det er også det vi hjælper vores kunder med, jeg tror vi taler om, for mange virksomheder et 
totalt paradigmeskift... (Pedersen, 1999). 

Paradigmeskiftet bliver nævnt også i litteraturen om marketing (Hamill, 1997; 
Hoffman & Novak, 1996; Kiani, 1998; Mandelli, 1997)og indkøb (Spekman, 
Kamauff, & Spear, 1999) som et udtryk for, at Internettet ændrer markant 
fagområdets karakteristika.  

Fælles for opfattelsen af begrebet paradigme er, at de paradigmatiske 
grundantagelser er et udtryk for “noget, der ligger bagved”, nogle forudsætninger, 
noget man ikke stiller spørgsmålstegn ved - sådan er det bare. I forskningsverdenen 
er der dog ikke enighed om, hvordan paradigmebegrebet skal defineres. 
Definitionerne kan opdeles i 3 hovedkategorier:  

(1) paradigms as a complete view of reality or way of seeing,  
(2) as relating to the social organization of science in terms of different schools of thought,  
(3) as relating to the specific use of instruments in the process of scientific puzzle solving". 
(Arndt, 1985)  
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Denne opdeling giver mulighed for at vurdere paradigmebegrebet på flere, 
adskilte niveauer, hvor Michael Fast primært beskæftiger sig med det overordnede 
niveau (1), idet han når frem til, at der på trods af, at forskere er forskellige og 
kommer fra forskellige videnskaber med forskellige traditioner, kan der findes en 
fællesnævner, hvor essensen er som følger:  

Paradigmet er de overordnede antagelser af virkeligheden og samtidig en ramme og et 
forbillede, man anvender til at "måle", hvornår forskningen er "god". Det vil sige, 
indeholder en logik, man kan acceptere. Paradigmet har dermed både en "optisk" og en 
social side; Det indebærer nogle "briller", som forskeren har på, når han/hun undersøger og 
teoretiserer. Samtidig er videnskab et socialt fænomen - videnskab er organiseret i 
forskersamfund - det er både et individuelt og et kollektivt fænomen. (Fast, 1992)  

Jeg vil således i det følgende koncentrere mig om den paradigmatiske 
diskussion på et overordnet niveau, og først siden hen bevæge mig  ned på niveau 
(2), når jeg diskuterer afhandlingens metode (se side 53) og niveau (3) omkring de 
anvendte teknikker (se side 56) i de casestudier, der danner den empiriske fundament 
for afhandlingen.  

Paradigmet for den overordnede diskussion opererer med en opdeling i to 
forskellige paradigmer, nemlig det funktionalistiske paradigme og livsverden-
paradigmet. Det funktionalistiske paradigme er som navnet siger optaget af 
funktionelle forklaringer af et fænomen i et socialt system. Livsverden-paradigmet 
tager udgangspunkt i livsverdenen, hvilket vil sige den empiriske virkelighed, man 
interesserer sig for, og forstås som hverdagsvirkelighed. Målet er at prøve at forstå. 
Midlet er at fortolke det man ser. (Berger & Luckmann, 1996) Paradigmebegrebets 
indhold refererer i denne sammenhæng til, hvilke elementer et paradigme udgøres af, 
altså en konkretisering af definitionen. Det afgørende ved paradigmebegrebet er, at 
det kan anvendes i en ontologisk og epistemologisk diskussion.  

Virkelighedsbilledet eller den ontologiske dimension omfatter ifølge Andersen 
(1990b) typisk de grundopfattelser, der er fremherskende med hensyn til menneske- 
og samfundsbilleder. Af forskellige menneskebilleder kan nævnes det 
egennyttestyrede, formålsrationelle individ (rational economic man) og det rolle- og 
normstyrede individ, der er formet af samfundsforhold og socialisering. Hvad angår 
samfundsbillede kan der iagttages forskelle med hensyn til, om samfundet og sociale 
organisationer overvejende antages at være præget af harmoni og konsensus eller af 
konflikt og modsætninger, om det er ligevægtssøgende og grundlæggende 
uforanderligt eller dynamisk og historisk foranderligt.  

Videnskabsidealet eller den epistemologiske dimension defineres af Andersen 
(1990b) som de normer og forestillinger, man typisk har om, hvilke kriterier, der skal 
være opfyldt for at noget kan siges at være god videnskab. Der gives eksempler på 
eksplicitte egenskaber som begrebsmæssig klarhed, logisk sammenhæng og 
konsistens, og implicitte egenskaber som kvantificerbarhed, simpelhed og 
formulerbarhed. Under dette element ligger også metoden, hvor nogle sætter 
generaliserbarhed som ideal, mens andre fremhæver idealer om individualiserede og 
dybtgående fortolkninger.  
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Virkelighedsbilledet og videnskabsidealet i denne afhandling diskuteres senere.  
I den følgende diskussion af paradigmerne, tages udgangspunkt i centrale forskelle i 
teoretisering og analyse, altså det der karakteriserer forskningsprocessen, da denne 
diskussion vil komme til at præge den efterfølgende beskrivelse af paradigmerne  

 
2.2.2 Forskningsprocessen  

To divergerende tilgange karakteriserer forskningsprocessen. Først beskrives det 
traditionelle (funktionalistiske) udgangspunkt. Dernæst reflekteres kritisk over dette i 
forhold til problemstillingen, for til sidst at beskrive det alternative (livsverden) 
udgangspunkt og konsekvenserne af anvendelsen af dette. 

Det funktionalistiske paradigme repræsenterer ifølge Andersen (1990a) en 
grundopfattelse, der har en lang tradition i samfundsvidenskaberne, og som her har 
haft stor betydning for bl.a. sociologien og organisationsteorien. I mange år har 
paradigmet også haft betydning i dele af den økonomiske virksomhedsteori, og 
samtidig har virksomhedsøkonomien generelt og traditionelt sine rødder indenfor det 
funktionalistiske paradigme. Det funktionalistiske paradigme er baseret på en 
forestilling om, at samfundet har en konkret virkelig (reel) eksistens, og med en 
systematisk karakter, som er orienteret mod at producere en orden og en regulering 
af hændelser. Denne objektive tilgangsvinkel er positivistisk i den forstand, at den 
bygger på en form for epistemologi, der sigter mod at forklare og forudsige sociale 
hændelser ved at søge efter regelmæssige og kausale relationer mellem forskellige 
faktorer. Holdningen er, at kundskabstilvækst sker gennem anvendelse af en eksakt 
videnskabelig metode. Denne tilvækst lægges til de allerede eksisterende 
kundskaber. Erkendelsen af virkeligheden sker gennem kvantitative metoder, hvor 
virkeligheden anses for at være objektiv og derfor kan måles og vejes. 

Jeg arbejder ikke udfra et funktionalistisk standpunkt. Hvorfor dette ikke er 
tilfældet, vil fremgå af det følgende. Livsverden-paradigmet er opstået som en kritik 
af positivistisk og rationalistisk videnskab, dvs. som en kritik af det funktionalistiske 
paradigme. Diskussionen indenfor livsverden-paradigmet på det videnskabsteoretiske 
og metodologiske plan er for det første kritisk overfor positivismens 
videnskabsopfattelse, da forskerne mener, at den positivistiske dominans indenfor 
samfundsvidenskaben gjorde denne til ahistorisk og psykologisk ubevidst. Endvidere 
mener de, at når forskningen gælder menneskelige fænomener, kan man ikke se disse 
som objekter, hvor det individuelle liv og egenskaber tilsidesættes, og hvor sociale 
systemer ses som mekaniske. Forskerne mener, at indenfor det funktionalistiske 
paradigme er studiet afskåret fra livsverdenen, og derved studerer de en verden, der 
ikke er mulig at leve i. De antager, at der må gælde andre kriterier for videnskab og 
metode, når man studerer menneskelige fænomener (Andersen, 1990b).  

Afhandlingen tager udgangspunkt i livsverden-paradigmet, da jeg ser 
Internettet som et menneskeskabt fænomen, befolket og anvendt af mennesker. Ikke 
som et system af computernetværk baseret på digitale standarder, hvor det primære 
fokus vil være funktionerne i Internettet. I stedet forstås Internettet her som en social 
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teknologi, der indgår i pleje og udvikling af sociale relationer. Internette som en 
social teknologi kan belyses ved hjælp af dets historiske udviklingsforløb. Paul 
Baran (1964) skabte grundlaget for, det der senere blev kaldt Internettet. Han kaldte 
sit bidrag for “distribuerede kommunikationsnetværk”, hvor han i sit memo udtrykte 
fordelen ved dette koncept således: 

This Memorandum briefly reviews the distributed communications network concept and 
compares it to the hierarchical or more centralized systems. The payoff in terms of 
survivability for a distributed configuration in the cases of enemy attacks directed against 
nodes, links, or combinations of nodes and links is demonstrated (Baran, 1964). 

Med andre ord, var formålet at skabe et netværk som ikke kunne ødelægges af 
fremmede styrker, og det var derfor ikke muligt at kontrollere. I 1970’ernes 
opbyggedes et netværk af det amerikanske militær, 1980’erne blev universiteterne 
koblet på og efter World Wide Web blev opfundet i starten af 1990’erne fik 
Internettet en bredere udbredelse, som i 1994 med de første e-handelssider 
resulterede i af at virksomhederne brugte resten af 1990’erne på at udnytte Internettet 
i kommerciel henseende (Zakon, 2000). Selvom det var de samme grundlæggende 
teknologier, som alle disse typer af anvendelser af Internettet var baseret på, ændrede 
meningen sig. Meningen med Internettet ændrede sig, da nye grupper af mennesker 
blev koblet på. Meningen gik fra at være et kommunikationsnetværk for 
militærsamfundet og universitetssamfundet til at blive en kommerciel markedsplads 
for virksomheds- og forbrugersamfundet. 

En anden kritik af det funktionalistiske paradigme er, at det ikke er muligt som 
observatør at være objektiv, da observatørens iagttagelser er påvirket af hans 
hidtidige erfaringer, viden og de forventninger (fordomme og forforståelse) han i 
øvrigt har til det observerede objekt (Knudsen, 1990). Denne kritik er også 
velbegrundet. Da jeg anvender Internettet i min hverdag, læser om det og undersøger 
andres anvendelse, har jeg opbygget mange fordomme om Internettets anvendelse.  
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Illustration 4 viser det distribuerede netværk. der teknisk set er Internettet, og 
som i modsætning til andre typer af netværk ikke har et centrum. 

Illustration 4: Barans netværksbilleder 

 

Kilde: Baran (1964) 

 Men egne observationer i praksis siger mig, at når virksomhederne bruger 
Internettet til pleje af relationer bruges Internettet som en social teknologi, idet 
virksomheden ønsker at se sig selv som centrum, og de mindre netværk rundt om 
virksomheden udgøres af netværk af aktører, som den plejer omgang med.  
Imidlertid er forudsætningen for, at virksomheden er en del af netværket, er at den er 
i stand til at gøre brug af nogle tekniske muligheder7 som godt nok er baseret på det 
distribuerede netværk, men anvendelsen af disse standarder tegner et billede af det 
decentraliserede netværk.  Figur 1 (side 18) viste, at danske virksomheder behersker 
disse tekniske standarder, da de fleste har en Internetopkobling og en hjemmeside. 
Figur 2 (side 19) viste ligeledes, at langt de fleste af virksomhederne anvendte 
Internetopkoblingen til sociale aktiviteter som markedsføring og 
informationssøgning. 

Dette er et eksempel på, at mine iagttagelser er påvirket af min hidtidige 
erfaringer, viden og forventninger. Jeg ser et teknisk Internet, men først når det 

                                                 
7 Det er tekniske standarder, såsom protokoller, der er en forskrift for, hvordan data skal transmitteres 
over et net. Protokollen er nødvendig for, at sender og modtager kan være enige om, hvordan signaler 
opbygges og fortolkes. Eksempler på protokoller er TCP/IP (Transfer Control Protocol/Internet 
Protocol), som er den grundlæggende protokol på Internet, mens HTTP (HyperText Transfer 
Protocol) ligger til grund for World Wide Web, der igen hænger sammen med HyperText Markup 
Language (HTML), der er det kodeformat, man bruger til at skrive Web-dokumenter i. 
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tekniske og det social kobles får Internettet mening - en social verden som er 
konstrueret af mennesker. Denne verden søger jeg at forstå gennem deltagelse og 
involvering i de aktiviteter, der studeres. Der lægges vægt på det handlende i 
menneskets natur, og der benyttes oftest forskningsmetoder, der muliggør analyse af 
subjektive forestillinger og oplevelser i sammenhæng med psykologiske og sociale 
fænomener (Arbnor & Bjerke, 1997; Fast, 1992).  

Konsekvensen er, at forskningsprocessen er et fortløbende samspil mellem 
metode og empiri. Dette gør, at den videnskabsteoretiske diskussion har en 
fremtrædende placering i forskningen og forskningsprocessen, og læseren bliver 
dermed klar over, hvilken tilgang til virkeligheden jeg har. Læseren ser subjektet 
(forfatteren) bag undersøgelsen, og dermed kan min opfattelse af livsverdenen og 
forståelse indgå i læserens fortolkning af undersøgelsen. 
 
2.2.3 Virkelighedsbillede 

Internettet er et menneskeskabt fænomen. Det er et rum, hvor der udføres handlinger, 
som er udtryk for subjektive holdninger og forhold. Internettet er et rum, hvor 
mennesker - virksomheder, institutioner, privatpersoner etc. - på en eller anden måde 
giver udtryk for deres holdninger, som alle kan føres tilbage til menneskers 
subjektive liv. Som diskuteret i afsnit 2.2.2 er dette rum på et vist niveau underlagt 
nogle endog meget stramme lovmæssigheder, nemlig på det helt basale tekniske 
niveau. Men disse tekniske lovmæssigheder er så basale og enkle i deres definition, 
at de reelt ikke får nogen betydning for udfoldelsesmulighederne på Internettet. I 
realiteten er der meget få lovmæssigheder eller regler på Internettet - tværtimod 
hersker der i en vis udstrækning en vis form for anarki, idet ingen stat, 
virksomhed/organisation eller individ ejer Internettet eller er i stand til at kontrollere 
det. 

Centralt i fortolkernes virkelighedsbillede er livsverden. Det er den verden, der 
er forbundet med et oplevende subjekt - mennesket er til i verden, det er i verden 
man kender sig selv. Den oplevelse subjektet har af livsverden er både historisk, 
kulturel og social, da betydningen af oplevelsen nu og her afhænger af tidligere 
erfaringer. Livsverden er altså den umiddelbart oplevede verden - 
hverdagsbevidstheden, som den fremtræder, inden den bliver gjort til genstand for en 
videnskabelig undersøgelse. Det er den virkelighed vi er. At kalde en ting virkelig 
betyder, at denne ting står i et bestemt forhold til os (Berger & Luckmann, 1996). Et 
fænomen er i samfundsvidenskabelig forstand først interessant, når vi giver det en 
mening. Dette får den konsekvens, at objekterne som studeres, opfattes/formes efter 
subjektets måde at opfatte dem på. Dette subjekt/objektforhold kaldes også 
intentionalitet, hvilket indebærer, at relationen til virkeligheden forstås gennem en 
bevidsthed i sig selv, som skaber indtrykkene, og ikke omvendt. Intentionaliteten er 
de processer, gennem hvilke subjektets logik og virkelighedsbilledet dannes. Dvs. at 
forbindelsen mellem subjekt og objekt er den, at når et subjekt studerer et objekt, 
rettes opmærksomheden væk fra subjektet selv, men da omgivelserne er skabt af 
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subjektets virkelighedsbillede, kan objektet ikke analyseres isoleret, da dette 
afhænger af det subjekt, der studerer objektet.  

Dette betyder, at jeg som fortolker anerkender et subjektivt virkelighedsbillede, 
hvor verden ses som bestående af individer (subjekter), der udfører handlinger, som 
er udtryk for subjektive forhold. Handlingerne er baseret på motiver og hensigter, 
sociale normer, følelser, planer, gensidige forpligtelser, og lignende, dvs. fænomener, 
der kan føres tilbage til menneskers subjektive liv.  

De aktiviteter, der foregår på Internettet, er skabt af individer med forskellige 
motiver og hensigter. Dette kunne f.eks. være, at en virksomhed har valgt at 
repræsentere sig på Internettet, fordi det forbedrer virksomhedens image, når den 
reklamerer i konventionelle medier. Altså at www.virksomhedsnavn.dk viser, at den 
pågældende virksomhed forstår at udnytte nye teknologier. Hjemmesider skabt med 
baggrund i denne hensigt er af Andersen og Lindstrøm (1997) blevet kaldt for golf-
sites, da hjemmesiden kun skulle bruges til imageskabende formål og samtaleemne, 
når direktøren spillede golf. Eller en anden mulighed er, at virksomheden anser 
Internettet som et marked. Nogle virksomheder henvender sig udelukkende til 
nationale kunder, da dette er deres eneste kunder. Andre virksomheder henvender sig 
til hele verden, da de ønsker at udnytte de nye muligheder, der er ved at handle med 
kunder på den anden side af jorden uden at være fysisk repræsenteret der. Med andre 
ord udnytter disse virksomheder de muligheder, som de ser ved Internettet, og derfor 
er det ikke muligt at tro på objektivitet og neutralitet, når jeg studerer deres 
anvendelse af Internettet. I denne forbindelse vil det være passende at referere Max 
Webers forståelse af et individ, der er villig til at handle, og hvad videnskab kan 
bidrage med i denne henseende: 

...he weighs and chooses from among the values involved according to his own conscience 
and his personal view of the world. Science can make him realize that all action and 
naturally, according to the circumstances, inaction imply in their consequences the espousal 
of certain values - and herewith - what is today so willingly overlooked - the rejection of 
certain others. The act of choice itself is his own responsibility. (Weber, 1948) 

Jeg mener altså, at mennesket/individet spiller en kreativ rolle, hvor den frie 
vilje er i centrum - mennesket skaber selv mulighederne. Dette svarer udmærket til 
tidligere Forskningsminister Frank Jensens holdning til Internettet: 

"Internettet er, hvad vi gør det til, og hvis vi vil forfølge vores visioner, må vi selv være 
med til at præge udviklingen". (Jensen, 1996) 

Afhandlingen kan bibringe med en forståelse af, at nogle typer af handlinger  
for at markedsføre en virksomhed eller for at indkøbe på Internettet giver nogle 
konsekvenser, men hvad virksomheden konkret ønsker at gøre, må den selv tage 
ansvaret for. 
 
2.2.4 Videnskabsideal 

Normer og kriterier, der skal være opfyldte, for at noget kan kaldes god videnskab 
indenfor det funktionalistiske paradigme, er anderledes end i livsverden-paradigmet. 
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Forståelse er centralt i livsverden-paradigmet. Forståelse (Verstehen) - skal ses som 
at prøve på at forstå. Forståelse er at gøre erfaring ved at være åben og modtagelig 
overfor nye impulser. Derved vil forståelse være noget, “der overgår een eller sker 
med én”. Det er en forståelse af fænomenet baseret på observationer, beskrivelser af 
disse og fortolkning af beskrivelsen. På basis af fortolkning søger fortolkeren at 
forstå den undersøgte persons adfærd og hvorfor og hvordan denne adfærd giver 
mening. Dette indebærer, at man må fortolke den handlendes motiver (formål med 
handlingen) og meningen bagved handlingen. Forståelse indebærer, at man erkender 
virkeligheden. Den eksisterer, men den er ikke autonom i forhold til mennesket. At 
søge forståelse er ikke kun et metodisk problem. Det er også en måde at være til på 
som menneske, så man både forstår sig selv og andre. (Fast, 1992)  

Livsverdenen erfares intersubjektivt, når aktører interagerer. I de forskellige 
aktørers bevidsthed skabes en fælles forståelse, dvs. at objektet for dem fremtoner på 
en bestemt måde, ikke fordi det studerede objekt “er sådan eller sådan”. Via dialog 
og interaktion med andre mennesker, opnås en form for fælles forståelse. Dialogen 
mellem individer forløber ved at forstå og lytte til den anden parts meninger og 
ytringer og komme med tilkendegivelser af egne meninger. Derved vil der udvikle 
sig en dialog som spontan fungerende interaktion, hvor både enighed og uenighed 
kan opstå, og dermed en intersubjektivitet. Dette er grundlaget for viden i hverdagen, 
hvor den intersubjektive “common sense verden” bliver opbygget ved 
objektiveringer af subjektive processer og meninger. Dialogen, der finder sted i 
ansigt-til-ansigt situationer, er den mest betydningsfulde oplevelse af alle. Dialogen 
er bredt forstået udgangspunktet for afhandlingens metodegrundlag. 
 
2.3 Metodegrundlag - forståelsen af forståelse 

Afhandlingens metodegrundlag er den hermeneutiske spiral og en fænomenologisk 
fokusering. Ordet hermeneutik stammer fra græsk og betyder “sproglig artikulation” 
eller “udtryk”. Senere da ordet blev oversat til latin fik det også betydningen 
“fortolkning”. De første tiltag til hermeneutisk tænkning findes allerede tilbage i 
antikken, hvor Platon har en markant betoning af “dialogen” som en særlig velegnet 
vej til erkendelse. Hermeneutikken er ofte blomstret op på tidspunkter, hvor tradition 
og overlevering er blevet problematiske, hvor det kulturelle tolkningsmønster, som 
man ubevidst betjener sig af i hverdagen, er smuldret bort (Gulddal & Møller, 1999).  

Denne afhandling er skrevet i en tid, hvor jeg netop har haft den følelse af 
smuldren bort, når man skal prøve at forstå, hvad der sker på Internettet, og hvad e-
handlen får af betydning for globalisering af virksomheder. Det der smuldrer, er den 
etablerede teoretiske forståelse af, såvel som de praktiske rutiner og mønstre for 
virksomheders globaliseringsproces. Derfor har den hermeneutiske ide - dialogen og 
fortolkningen - stået som en metode til at indfange og forstå den nye måde 
internationaliseringen konstrueres på som følge af Internettet. Fire amerikanske 
konsulenter, der arbejder med journalistik, PR, Marketing og Internet, er endnu mere 
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konsekvente i deres udtryk om Internettets betydning for alle virksomheder: 
“Markeder er samtaler” siger de (Levine et al., 2000). 

 
2.3.1 Dele og helhed 

Anvendelsen af en hermeneutisk fortolkningsmetode er ikke udelukkende for 
teoretikere. I hverdagens samtaler udføres fortolkninger for at kunne forstå den 
andens mening. Læsning af dagens avis er ligeledes baseret på fortolkning: “Du skal 
ikke tro på alt, hvad du læser”. Hermeneutik kan forstås som forståelse af fremmed 
tale, som også finder sted i mindre dagligdags sammenhænge på universiteter og 
andre uddannelses- og forskningsorganisationer. Her er hermeneutikken nærmere en 
udlægningskunst (Schleiermacher, 1835). Denne udlægningskunst har på 
universiteterne været diskuteret i hele det tyvende århundrede, hvor ideen om den 
hermeneutiske cirkel har været et centralt omdrejningspunkt. Schleiermacher (1835) 
lancerede princippet om at enkelte dele i en samtale forstås ud fra helheden, som 
delene indgår i, mens at helheden omvendt forstås udfra delene.  

Det er med andre ord vigtigt at forstå sammenhængen eller konteksten for 
delene af et givet fænomen for at kunne skabe en forståelse af fænomenet. 
Konteksten i afsnit 1.2 er et forsøg på at beskrive helheden. Men forståelsen af 
helheden udspringer altid af en forståelse af enkeltdelene, hvilket betyder, at denne 
kontekst udspringer fra min forståelse af delene, som kommer fra min egne 
erfaringer og fra de dialoger, jeg har haft med virksomhederne om deres erfaringer. 
Derfor er opfattelsen af en virkelighed altid social konstrueret. Det er det enkelte 
menneske, der skaber en forståelse af delene såvel som helheden, hvilket selvsagt er 
et udtryk for, at denne afhandling er en social konstruktion. Den er skabt af mig som 
forfatter og af dig som læser.  

Denne afhandlings problemstilling kan både ses som delen og som helheden. 
Problemstillingen er en (meget lille) del af virkeligheden. Måden jeg har valgt at 
sammensætte de begreber, der tilsammen opbygger problemstillingen, er udfra min 
måde at forstå den lille del af verden på. Denne forståelse er beskrevet i 
problemformuleringen og i den videnskabsteoretiske diskussion.  

Imidlertid kan problemstillingen også forstås som helheden, der udgøres af de 
enkelte dele: håndteringen af afstandene, transformationsprocesserne, købende mus-
og-mørtel-virksomheder, sælgende mus-og-mørtel-virksomheder og den globale 
industrielle e-handel. For at kunne forstå disse begreber, må de forstås som dele i 
relation til problemstillingen. Det vil sige at disse enkelte dele også forstås i forhold 
til de andre dele, da de er en del af problemstillingen. 

For at styre min forståelse har jeg valgt at underopdele problemstillingen i tre 
arbejdsspørgsmål omkring betingelser, processer og resultater. Disse 
arbejdsspørgsmål fungerer som dele overfor helheden tegnet af problemstillingen og 
er samtidig helheden overfor delene. Således er betingelserne helheden, hvor 
produkter, aktører og handelsprocesser er delene. Processerne er helheden, hvor 
transformationsprocesser i virksomhederne er delen. Resultater er helheden, hvor 
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virksomhederne og ændringen af mursten-og-mørtel til globale mus-og-mørtel-
virksomheder er delene.   

Endelig er afhandlingen som helhed opdelt i to dele: Internetbaseret salg og 
markedsføring og Internetbaseret indkøb. Begge dele er opbygget efter samme 
principper som beskrevet ovenfor.  

 
2.3.2 Den hermeneutiske spiral 

Denne dialektiske sammenhæng mellem helheden og delene er udgangspunktet for 
begreberne forforståelse, forståelse og efterforståelse, der udgør den hermeneutiske 
spiral. Denne opfattelse er grundlæggende for metodetilgangen “Aktørsynsvinklen” 
(Arbnor & Bjerke, 1997). Aktørsynsvinklen er en ud af flere metodetyper, der hver 
især er baseret på forskellige virkelighedsbilleder og videnskabsidealer.  

The three approaches are not ideal types in the sense of Max Weber's (where it is not 
necessary to have a clear empirical connection), but rather typifications in the social 
constructionist view, i.e., ideas about how you would pursue research provided you have 
certain ultimate presumptions, different between the three. We show by real examples that 
you actually can follow these ideas in practice. (Björn Bjerke by e-mail, 1999) 

Da de to andre, “den analytiske og systemsynsvinklen” baseres på tankerne 
indenfor det funktionalistiske paradigme, vil de ikke blive behandlet her. Derimod er 
aktørsynsvinklen interessant, da den netop sammenfatter ideerne fra Schleiermacher, 
Dilthey, Heidegger og Gadamer, og angiver en metode for anvendelse af 
forforståelse, forståelse og efterforståelse med henblik på at skabe en samlet 
forståelse af et givet fænomen.  

Dilthey (1907-10) pointerede, at der er stor forskel på natur- og 
åndsvidenskaberne, da åndsvidenskabernes forskere i modsætning til 
naturvidenskabelige forskere selv er en del af helheden såvel som af delene. 
Fortolkeren og fænomenet er to sider af samme sag, da fortolkeren kan være en del 
af helheden ved at have erfaringsdele fra og/eller læst tekster om denne helhed.  
Denne forståelse, der heraf skabes, kalder Dilthey for efter-oplevelsen, men da 
forståelsen er i konstant vekselvirkning er efterforståelsen beskrevet i en kunstig 
fiksering – en udlægning. 

Heidegger (1927) bruger ordet “udkast” til en beskrivelse af forståelsen, da 
“udkastet” altid modificeres af det oprindelige “kast”. Jeg taler således ikke bare om 
en forståelse af tekst men om en mere eksistentiel forståelse af mig selv som 
menneske. Forståelsen har ingen begyndelse og slutning. Jeg har en orientering i 
verden og denne primære forståelse er samtidig grundlag for enhver sekundær 
forståelse af f.eks. en tekst eller en andens handling. Den primære forståelse er 
forståelsen, hvor udkastet altid er en sekundær forståelse. Dette forhold mellem 
udkast og forståelse er den hermeneutiske cirkel som Heidegger kalder “forståelsens 
struktur”. Den hermeneutiske cirkel er altså ikke blot tilstede i forholdet til en tekst,  
men er en universel måde at skabe viden på, måden mennesket skaber forståelse om 
sig selv og andre.  
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Gadamer (1960) har derimod en opfattelse af, at der ikke findes en videnskab 
som er strengt metodisk. Man bør i stedet fokusere på forståelsens fænomenologi, 
altså, hvad forståelsen er, og ikke hvad den burde være. Pointen er, at man ikke kan 
sætte forforståelsen ud af spil. Disse tanker om forforståelsen er en konkretisering af 
Heideggers forståelsens struktur. Man befinder sig altid i fordomsfuld forståelse - en 
forforståelse. Og det er indenfor denne forståelse vores udlægning foregår. Hvilke 
fordomme er gyldige, og hvilke er bare fordomme og dermed ugyldige, kunne man 
så spørge. Gadamers svar er den hermeneutiske cirkel, hvor fortolkerens forforståelse 
afprøves på fænomenets historie. Fænomenet ændres og tilpasses i lyset af de 
erfaringer man gør sig. Disse erfaringer afprøves derefter på ny. Det kræver altså, at 
man er åben over for fænomenet: teksten, sagen, personen eller overleveringen og 
lytter til den andens meninger uden at glemme ens egen. Denne åbenhed kræver 
tolerance, og at man er bevidst om sin egen forudindtagethed. Når disse fordomme i 
et givet fænomen ikke længere bliver udfordret ved skabelsen af en forståelse af dette 
fænomen er cirklen sluttet og forståelsen komplet, da fremmedheden overfor 
fænomenet er forsvundet.  

Ideen om forforståelse, forståelse og efterforståelse er i overensstemmelse med 
ideen om den hermeneutiske cirkel – bortset fra ordet “cirkel”. Jeg er af den 
opfattelse, at der i højere grad er tale om en spiral end en cirkel. Cirklen er en 
metafor for, at man kommer tilbage til udgangspunktet. Når der udvikles viden er det 
aldrig tilfældet. Når viden er udviklet foretages nye handlinger. Selvom disse 
handlinger gentages og dermed efterhånden bliver rutinepræget og derfor på 
overfladen fremstår som om handlingen bliver foretaget igen og igen er det ikke 
tilfældet. Personen, der foretager en handling, vil altid have lært et eller andet af den 
tidligere handling og har derfor flyttet sit mentale udgangspunkt om ikke på anden 
måde så ved at have større og større tiltro til handlingens værdi. Derfor er spiralen  
en bedre metafor for denne vidensudvikling, da man aldrig kommer tilbage til 
udgangspunktet.  

Ideen om forforståelse, forståelse og efterforståelse passer godt ind i 
afhandlingens perspektiv, da den tager udgangspunkt i, at se virkeligheden som en 
social konstruktion. Virkeligheden eksisterer kun, når man har tillagt den en mening. 
Denne mening er i sig selv socialt konstrueret. Med andre ord, viden kan kun skabes 
af individer. Ideen er, at forskerens udgangspunkt for udvikling af ny viden er 
metateorier som paradigmer og beskrivelser af vidensudviklingsprocessen. Disse 
metateorier sammen med tidligere udviklet viden udgør forskerens baggrund. Selve 
forskningsprocessen er en interaktiv udvikling af viden, gennem skiftet mellem 
forforståelse, forståelse og efterforståelse. Resultatet fremlægges i et deskriptivt 
sprog omhandlende situationsafhængige modeller med fokus på processer, der er 
beskrevet som idealtyper (Arbnor & Bjerke, 1997, p.66).  

 
2.4 Forståelsens teknik 

Hvordan og hvilke teknikker, der har været i anvendelse ved skabelse af denne 
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afhandlings empiriske baggrund og den specifikke tolkningsproces er beskrevet i 
detaljer i starten af de enkelte kapitler om Internetbaseret salg og markedsføring og 
Internetbaseret indkøb. Dette afsnit er dedikeret til en mere overordnet diskussion af 
teknikkerne. 

Udgangspunktet er kombinationen af Arbnor og Bjerkes iterative 
vidensudviklingsmodel og Eneroths “Begrebslige-Induktive Kundskabsmodel”, som 
kan sammenfattes til tre tilstande eller trin som vekselvirker. 

• Forforståelsen består i at tage udgangspunkt i virkeligheden, konfrontere 
sig og interagere med fænomenet 

• Forståelsen fokuserer på at lægge et teoretisk perspektiv 
• Efterforståelsen fikseres i en dannelse af nogle væsenstyper 

Eneroth (1984) har med sin “Begrebslige-Induktive Kundskabsmodel” udviklet 
en kvalitativ metode med fokus på, at man kvalitativt adskiller det undersøgte 
fænomen fra andre fænomener. Denne model bruges til at konkretisere indholdet af 
Arbnor og Bjerkes induktive forståelsesmodels tre faser: for-forståelse, forståelse og 
efter-forståelse. Udover at for-forståelsen udgøres af en metateoretisk og metodisk 
forståelse, mener Eneroth, at denne kvalitative metode tager udgangspunkt i et reelt 
virkeligt fænomen, som problemstillingen fordrer begreber om: problemstillingen 
står for noget man vil undersøge og udvikle viden om. Imidlertid mangler vi, at få 
afklaret, hvorledes forskeren arbejder med sin egen erfaring som en del af metoden. 
Dette ligger dog lige for. Handling giver erfaring, som via refleksion, skaber en 
viden. Således kan kundskabstrinene beskrives således: 

• Udgangspunkt i virkeligheden: fænomenet, man er interesseret i, 
identificeres og indkredses. 

• Konfrontation med fænomenet: sker på en sådan måde, at så mange 
aspekter som muligt viser sig. Man kan ikke undersøge og skabe erfaring 
med alle sider af fænomenet, så man bliver nødt til at vælge nogle. Dette 
valg skal foregå strategisk, således at så mange forskellige sider af 
fænomenet som muligt viser sig. 

• Interaktion med fænomenet: så mange data og erfaring som muligt skabes 
på en ustruktureret og “planløs” måde, med det formål at skabe en usorteret 
datamængde og erfaringsgrundlag. 

• Teoretisk perspektiv: en bevidst synsvinkel fokuserer på det, man ønsker at 
rette sin opmærksomhed i mod. Dvs. at man teoretisk forholder sig til 
analysen og til nogle aspekter af dataene og erfaringen ud fra en bestemt 
teoretisk vinkel. 

• Dannelse af væsenstyperne: sammenstilling af dataene og erfaringen 
foregår i to trin: først sammenfattes dataene og erfaringen til et antal af 
kvaliteter med nogle aspekter, som hver sammenfatning er et konkret 
udtryk for, og hvor disse kvaliteter henleder på samme væsenstype. 
Dernæst organiseres kvaliteterne sammen så en væsenstype i relation til 
fænomenet fremtræder. 
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Eneroth har altså udviklet en idealmodel for udvikling af begreber for 
fænomener, som man ønsker at vide, hvad er. Resultatet bliver, at datamængden 
sammenfattes i væsenstyper. En væsenstype består af fænomenets unikke 
karakteristika. Således bidrager Eneroth også med en anvisning på, hvorledes en 
vidensudvikling kan afsluttes med at udlægge den i væsenstyper.  

De følgende afsnit sammenfatter kundskabstrinene under hver af de tre dele af 
forståelsesprocessen Der skal dog her gøres opmærksom på, at i selve den iterative 
forskningsproces var jeg igennem denne forståelsesproces mange gange. Disse 
forståelsesprocessen fremlægges dog ikke iterativt, da dette ikke ville gøre teksten 
læseværdig.  

 
2.4.1 Forforståelsen 

Forforståelsen er delprocessen, hvor forskeren tager udgangspunkt i virkeligheden, 
konfrontere sig og interagere med fænomenet. Afhandlingens problemstilling 
afgrænsede fænomenet til at handle om håndteringen af afstande under 
transformationsprocesserne i sælgende og købende mus-og-mørtel virksomheder. 

I forsøget på at belyse og besvare problemstillingen indeholder afhandlingen to 
hovedhistorier eller cases om man vil: 1) Internet på salgssiden og 2) Internet på 
købssiden.  Internet på salgssiden er historien fra Scanima A/S. Jeg fulgte Scanima 
tæt fra sidst i 1998 til sidst i 1999, hvor formålet var, at udarbejde en hjemmeside, 
der gjorde dem i stand til at udnytte Internettet i dens interaktion med markedet. 
Internet på købssiden er historien fortalt af indkøbsfolk i store danske 
industrivirksomheder, hvor fokus var på brugen af Internettet i virksomhedens 
samvirke med danske såvel som udenlandske leverandører. 15 interviews blev 
foretaget fra sidst i 1999 til starten af 2000.  

Spørgsmålet er imidlertid om disse cases tager udgangspunkt i den sammen 
virkelighed og om de forskellige måder at interagere og konfronterer sig med disse 
virksomheder har betydning for svaret på problemstillingen. 

 
2.4.1.1 Udgangspunkt i “virkeligheden” 
Problemstillingen afgrænser den del af virkeligheden jeg er interesseret i at forstå: 
Forståelse af håndteringen af afstande i en mursten-og-mørtel-virksomhed, som 
transformeres til en mus-og-mørtel-virksomhed gennem anvendelsen af global 
industriel e-handel i dens salgs- og markedsføringsprocesserne. Men tager 
problemstillingen udgangspunkt i virkeligheden?  

Når virkeligheden forstås som en social konstruktion, kan der ikke tages 
udgangspunkt i en virkelighed, som fremtræder ens for alle. Der må tages 
udgangspunkt i centrale aktørers forståelse og problemstillingen fokuserer på 
etableringen af en ny virkelighedsopfattelse i forhold til den virkelighedsopfattelse, 
som kom til udtryk i virksomhedens rutiner, når  e-handel gradvis bliver en del af 
virksomhedernes hverdagsvirkelighed. De e-handelsprocesser (aktiviteter og 
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handlinger) og den deraf følgende erfaring manifesterer sig i nye rutiner, som udgør 
en ny forståelse af virkeligheden. Der er med andre ord tale om, at problemstillingen 
tager udgangspunkt i min virkelighedsopfattelse og undersøger udviklingen af en 
virksomheds virkelighedsopfattelse, som tager udgangspunkt i hovedaktørerne i 
virksomheden. Dette forsøges ved at skabe et fælles sprog, der gør mig såvel som 
virksomheden i stand til at etablere en intersubjektiv forståelse af global industriel e-
handels karakteristika. Her er det vigtigt at  referere til forordet på side 3, hvor det 
fremgår, at min virkelighedsopfattelse har ændret sig siden undersøgelsens start.  

Forskningen var en iterativ proces, hvilket også  betød, at problemstillingen 
blev ændret løbende. På denne måde er problemstillingen også et udtryk for, at 
Scanima indirekte har været med til at formulere problemstillingen på baggrund af 
den intersubjektive forståelse vi etablerede i løbet af aktionsforskningsprojektet. 
Interviewene af de indkøbsansvarlige blev gennemført efter jeg havde arbejdet med 
Scanima. På denne måde er problemstillingen også et udtryk for, at de 15 
indkøbsansvarlige indirekte har været med til at formulere problemstillingen.  

Der er med andre ord tale om, at problemstillingen tager udgangspunkt i min 
virkelighedsopfattelse, som er påvirket af feltet fra både salgs- og købssiden.  
Problemstillingen fokuserer på etableringen af en ny virkelighedsopfattelse som 
indlejres i virksomhedernes rutiner, når e-handel er ved at blive en del af 
virksomhedernes hverdagsvirkelighed. 

 
2.4.1.2 Konfrontation og interaktion 
Afhandlingens formål er at forstå transformationsprocesserne. 
Transformationsprocessen etablerer en ny virkelighedsopfattelse. For at forstå denne 
må fokus være på, hvad virksomhederne finder relevant og derefter prøve at forstå 
deres refleksioner og fortolkninger.  

To grundlæggende former for konfrontation og interaktion med feltet kan udfra 
graden af deltagelse i virksomhedens hverdag identificeres. Den ene form er 
karakteriseret ved at forskeren ønsker at begrænse sin indflydelse på feltet til et 
minimum, hvilket ofte gøres igennem spørgeskemaundersøgelser. Den anden form er 
aktionsforskning, hvor man forsøger at gøre sin indflydelse gældende ved at løse 
konkrete problemstillinger for virksomheden. Endelig er der mellemvejen, hvor 
forskeren igennem dialog søger at få respondenten til at reflektere over sin egen 
hverdagsbevidsthed og overveje, hvorledes denne verden er konstrueret. Dette kan 
foregå ved hjælp af interviews (Sørensen, 2000a).  

I arbejdet med denne afhandling har jeg tilstræbt makismal interaktion mellem 
mig selv som forsker og virksomhederne, der udgør feltet. Dette skulle sikre, at så 
mange aspekter som muligt viser sig og så mange data og erfaring som muligt har 
skabt en usorteret datamængde og et rigt erfaringsgrundlag. 

Gennemgående har Scanima casen været præget af aktionsforskning, da 
udviklingen af dens hjemmeside var et problem jeg løste i samarbejde med 
virksomhedens medarbejdere. Den empiriske baggrund er mine oplevelser og  
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erfaring med transformationsprocessen, da jeg skabte virksomhedens hjemmeside 
(Bilag 13), markedsførte den og prøvede af videregive mine erfaringer til 
virksomheden (Bilag 14-16). Denne baggrund er dokumenteret i form af forskellige 
notater (Bilag 7, 9 og 10) baseret på e-mails (Bilag 1), interviews (3 og 19), 
spørgeskemaundersøgelser (Bilag 3 og 12), Web-statistik (Bilag 37)  og sekundære 
data som virksomhedsprofil (Bilag 8), breve (Bilag 11)  og Scanima’s brochurer 
(Bilag 5). Andre data som artikler og virksomhedsdatabaser er blevet anvendt senere 
ved sammenskrivningen til en case-beskrivelse. 

I undersøgelsen af Internetbaseret indkøb var interviews den primære 
interaktionsform. Her var det ikke muligt at være tilstede under 
transformationsprocessen som det var tilfældet med min aktionsforskning i Scanima. 
Med interviews (Bilag 20-36) og andenhånds-materiale såsom avisartikler, 
årsregnskaber og brochurer var det kun muligt at få kendskab til status for 
virksomhedernes anvendelse af Internettet, baggrunden for anvendelsen og de 
fremtidige perspektiver virksomhederne så.  

Med andre ord er forforståelsen, der er baggrunden for afhandlingen primært 
baseret på en mængde af mere eller mindre ustrukturerede data, der er baseret på 
egne erfaringer og interviews. Detaljerne i skabelse af forforståelsen er beskrevet i 
starten af de respektive kapitler om Internetbaseret salg og markedsføring og 
Internetbaseret indkøb.  

Fællesnævnere i det empiriske grundlag er, at begge delundersøgelser forholder 
sig til samme problemstilling, udfra samme (livsverden) paradigme og 
(hermeneutiske) metodetilgang. Spørgsmålet er om forskellen på 
datagenereringsteknikkerne (konfrontationen og interaktionen med salgssiden og 
købssiden) har betydning for svar på problemstillingen.  

Aktionsforskningen i enkel virksomheds arbejde med Internetbaseret salg og 
markedsføring giver mulighed for at beskrive transformationsprocessen i en større 
detaljeringsgrad end det er muligt ved en større interviewundersøgelse af mange 
forskellige virksomheder som det var tilfældet med hensyn til Internetbaseret indkøb. 
På den anden side har den store interviewundersøgelse givet mulighed for en større 
mangfoldighed i beskrivelsen af forskellige transformationsprocesser end det er 
tilfældet på salgssiden, da der kun er arbejdet med en enkel virksomhed.  

En anden forskel er, at undersøgelserne er udført på forskellige tidspunkter, 
med ca. et år imellem. Det empiriske grundlag for salgssiden blev skabt før 
grundlaget for købssiden. At kende til processerne i en sælgende virksomhed har 
styrket præcisionen i undersøgelsen af de købende virksomheders anvendelse af 
Internettet. Imidlertid er det teoretiske perspektiv som katalysatoren for forståelsen af 
begge delundersøgelser først blevet lagt efter endt datagenerering, hvilket jeg vil 
uddybe i næste afsnit.  

En tredje forskel er interaktionen med feltet, hvor jeg i interviewundersøgelsen 
interagerer med virksomhederne uden at have et fortsæt om at ville forandre 
hvorimod jeg i aktionsforskningen forsøgte at deltage aktivt i virksomhedens 
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handlinger og forsøgte bevidst at påvirke virksomheden. Derfor færdiggøres 
aktionsforskningen først, når problemet er løst og medarbejderen har internaliseret 
løsningen, hvor det ved interviewundersøgelsen er tilstrækkeligt, at forskeren selv 
har opnået en forståelse. Endelig er der ved begge forskningsprocesser fokus på en 
formidling præget af beskrivelser og fortolkninger, hvor aktionsforskning deslige er 
normativ, da løsningen præsenteres og forsøges implementeres (Jensen, 2000).  

Afslutningsvis skal det nævnes, at fænomenet er det samme i begge 
undersøgelser. Hvor både salg og indkøb er belyst i begge undersøgelser, blot med 
den forskel, at det er sælgerens fortolkning af køber og vice versa. Samlet set 
beskrives min opfattelse af virkeligheden på baggrund af en mængde fortolkninger 
fra mange forskellige virksomheder med forskellige opfattelser af virkeligheden. 

 
2.4.2 Forståelsen  

Forståelsesprocessen fokuserer på at anlægge et teoretisk perspektiv, hvor 
perspektivet angiver en retning for analysen, ikke en ramme. Det skal forstås således, 
at formålet er at få inspiration fra teorien til at udvikle en bedre forståelse, som kan 
sammenfattes i væsenstyper (Sørensen, 2000a). 

I livsverden-paradigmet er det fænomenet, der undersøges, der er centralt, og 
dermed vil eksisterende teorier blive til noget, der kommer i anvendelse senere. 
Fortolkerne mener, at teorierne kan virke begrænsende og de kan lægge slør over de 
perspektiver, der ellers ville komme frem i dialogen. Derfor søger de at lægge 
teorierne som forforståelse bag sig, mens undersøgelsen står på - altså i interaktionen 
med fænomenet. Dermed bliver fortolkerne mere empirisk orienteret. Først i 
slutningen af processen vil de tage fat i teorierne. Da fortolkerne mener, at subjekter 
er unikke, og at der ligger forskellige motiver bag deres handlinger, er målet med 
forskningen ikke at finde lovmæssige udviklingstendenser, men det er en interesse 
for det pågældende fænomen, der er udgangspunktet. Det centrale i 
forskningsprocessen er altså ikke at forudsige og forklare, men derimod beskrivelse 
og fortolkning af det undersøgte fænomen med henblik på at give det mening.  

I casen omkring Internet på salgssiden er det teoretiske perspektiv præget af 
mit arbejde med små og mellemstore virksomheders eksport, markedsføring og 
informationssøgning på Internettet (Rask, 1997; Rask, 1998; Rask, 1999a; Rask, 
1999b; Rask, 1999c; Rask & Buch, 1999; Rask & Skræm, 1997a; Rask & Skræm, 
1997b; Rask & Skræm, 1997c). Efter endt datagenerering kunne tre perspektiver 
anlægges. 1) Hjemmesider som Internetgrænsefladen til anvendelse i international 
markedsføring. 2) Processen i skabelsen af hjemmesiden. 3) Et bredere perspektiv, 
hvor processen anskues som en internationaliseringsproces.  Disse tre perspektiver 
blev dannet for bedre at forstå, hvor  teorien kunne bruges som inspiration til at 
udvikle en bedre forståelse. 

Efter interviews med indkøbsansvarlige og udarbejdelse af case-beskrivelser 
blev fokus lagt på den teoretiske perspektivering, som søgte at fange fællestræk ved 
grupper af det forskellige interviewede virksomheder. De teoretiske perspektiver var 
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1) Anvendelsen af Internet-grænsefladerne og transformationsprocesserne, 2) 
Internet anvendelse til søgning og evaluering af leverandører, 3) Internettet til tættere 
operationelle integration af leverandører og 4) Internets ændring af 
afstandsoplevelsen. Til dette formål anvendtes Wilson & Woodside’s (1999) 
procedure kendt som DFA analysen (degree-of-freedom analysis). Analysen startede 
med, at jeg præciserede min forforståelse i form af en forventningstabel. Denne tabel 
er baseret på nogle mønstre i de empiriske observationer. Disse mønstre benævnes 
konstateringer og de uddybes med nogle teoretiske indikatorer, der anvendes til 
analysen af det empiriske materiale. Konstateringerne udgjorde byggestenene i 
forståelsen af Internettet som infrastruktur i indkøbsfunktionen. Disse konstateringer 
var det indtryk jeg fik efter at have gennemlæst case-beskrivelsene mange gange. 
Efter at have konsulteret litteraturen om Internetbaseret indkøb skabtes indikatorerne, 
som en operationalisering af teorierne omkring indkøbsfunktionens anvendelse af 
Internettet.  Denne teknik matchede empirisk forforståelse og teoretiske indikatorer, 
hvilket gav en mulighed for at skabe og teste væsenstyper. 

Den anvendte forståelsesproces i begge delundersøgelser var  konsistent med 
iterativ grounded theory (Orton, 1997), hvor det iterative forekom ved, at jeg skiftede 
mellem teoretiske koncepter og empiriske observationer for at forstærke forståelsen 
af både teori og empiri. Desuden var begge delundersøgelsers formål at svare på 
problemstillingen, hvor væsenstyperne fokuserede på transformationsprocesserne i 
mus-og-mørtel virksomheders globale industrielle e-handel for henholdsvis 
salg/markedsføring og indkøb. Her var der fokus på digitaliseringen af produkter, 
aktører, handelsprocesser og betydningen for afstandshåndteringen. 

 
2.4.3 Efterforståelsen 

Efterforståelsen skabes i dannelsen af nogle væsenstyper. Afhandlingens formål er at 
udvikle en forståelse af forskellige typer af aktiviteter. Håbet er at den udviklede 
forståelse del er et svar på problemstillingen og dels kan danne udgangspunkt for 
forbedret praksis såvel som udgangspunkt for yderlige forskning. Svarene 
forventedes at kunne sammenfattes i nogle væsenstyper, der består fænomenets 
fælles kvaliteter. Dannelsen af en væsenstype betyder, at forskeren bruger 
konceptuelle abstraktionsmekanismer til at udvikle og forstå de kvaliteter, der er 
afgørende for dannelsen af en væsenstype. 

Disse konceptuelle abstraktionsmekanismer blev sat i anvendelse ved 
anlæggelse af det teoretiske perspektiv som var en del af forståelsesprocessen. De 
fælles kvaliteter var transformationsprocessen, digitalisering af produkter, aktører og 
handelsprocesser og håndteringen af afstande. 

 Hver delundersøgelse blev afsluttet med en delkonklusion i form af skabelsen 
af en væsenstype, som var en sammenfatning af transformationsprocessen ved global 
industriel e-handel for sælgende henholdsvis købende mus-og-mørtel virksomheder. 
Disse delkonklusioner indgik til sidst i en samlet konklusion, hvor mit forslag til en 
forståelse af håndteringen af afstandene under transformationsprocesserne i købende 
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og sælgende mus-og-mørtel-virksomheder i den globale industrielle e-handel bliver, 
at: 

• Produkterne er ikke længere udelukkende fysiske, da digital 
kommunikation og information bliver vigtigere  

• Aktørerne bliver ikke rene digitale agenter, men hjemmesiden og andre 
Internetgrænseflader (extranet og e-mail) er nødvendige digitale agenter for 
den fysiske aktør  

• Digitale grænseflader bliver udgangspunktet for handelsprocesserne med 
ukendte potentielle partnere, hvor ansigt-til-ansigt situationer stadig vil 
være nødvendige 

• Fysiske afstande forsvinder og afstande til digitale agenter opstår. 

 
2.5 Validitet 

Som afslutning på denne videnskabsteoretiske, metodiske og tekniske diskussion vil 
jeg diskutere afhandlingens validitet. Begrebet validitet udtrykker om en slutning 
som ovennævnte konklusionen er gyldig. Validitetsbegrebet kan ikke have det 
samme indhold i en funktionalistisk (positivistisk) som i en social-konstruktivistisk 
analyse. I sidstnævnte tilfælde er validitetskriteriet af resultatet af analysen om det 
giver mening for aktører og forskere. For at give mening skal fremstillingen være 
konsistent og sammenhængende, den anvendte metode og de indsamlede data skal 
være beskrevet og dokumenteret. Endelig er det vigtigt, at forskningen giver mening 
for de involverede dvs. aktører og forskere (Sørensen, 2000a). Erik Maaløe forsøger 
at opstille et sæt validitetskriterier tilpasset kvalitativ forskning: 

Tabel 4: Kommende validitetskriterier for samfundsforskningen 
Svarende til kvantitative Unikke for kvalitative 
Pålidelig: De betingende omstændigheder er klargjort Rimelig: Alle parter er blevet hørt 
Troværdig: Teksten rummer de synspunkter folk i feltet 
har 

Vækst fremmende: Parterne har 
selv lært noget 

Bekræftbar: Sørge for tilstrækkelig baggrundsinformation Katalytisk: Parterne er blevet i 
stand til selv at handle 

Overførbar: Teksten skal kunne vejlede andre forskere i 
at lave tilsvarende undersøgelse 

Effektiv: Parterne har klaret sig 
selv bedre 

Kilde: Maaløe (1998) 

I det følgende vil validiteten af afhandlingens to undersøgelser blive diskuteres 
for at sammenfatte den samlede validitet for afhandlingen. 

 
2.5.1 Internetbaseret salg og markedsføring 

Internetbaseret salg og markedsføring er baseret på aktionsforskning i en 
virksomhed, hvor validiteten af aktionsforskningsprocessen må betegnes som 
pålidelig, da omstændighederne er klargjort ved selve casebeskrivelsen i kapitlet og 
de vedlagte bilag. De vigtigste bilag 9 og 10 såvel som kapitlets case-beskrivelse er 
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blevet godkendt af de relevante personer i Scanima (Andersen, 2001). Hjemmesiden 
(Bilag 13) er i anvendelse, hvilket gør, at forskningen er bekræftbar. Samtidig er der 
sørget for tilstrækkelig baggrundsinformation i selve case-beskrivelsen, således at 
Scanima fremstår som en virkelig virksomhed. Troværdigheden er sikret ved at 
casebeskrivelsen indeholder så mange synspunkter som muligt. Disse synspunkter er 
synliggjorte ved at citere personerne direkte i det omfang det var muligt. 
Casebeskrivelsen er desuden udformet således, at aktionsforskningen er overførbar, 
da den kan tjene som vejledning af andre forskere i at lave tilsvarende undersøgelse. 
Forskningen kan ligeledes betegnes som vækstfremmende og effektiv, da både 
Scanima’s medarbejdere og jeg selv har lært meget om global industriel e-handel 
samt, at denne viden har betydet, at Scanima har skabt nye resultater.  

Der er imidlertid også svagheder og begrænsninger ved den gennemførte 
forskning. Aktionsforskningens katalytiske kvaliteter er begrænset, da det i 
forskningsprocessen netop viste sig, at Scanima havde svært ved at håndtere 
situationen på egen hånd efter, at jeg som aktionsforsker trak mig ud af processen. 
Denne svaghed er blevet gjort til en konklusion og det er forsøgt at afhjælpe 
svagheden ved at angive, hvorledes dette problem kan løses. Mere alvorlige 
begrænsninger er spørgsmålet om forskningens rimelighed, da ikke alle parter er 
blevet hørt. Forskningen har ikke beskæftiget sig med kundernes synspunkter, 
hvilket kunne have øget styrken af forskningens resultater.  

 
2.5.2 Internetbaseret indkøb 

Afhandlingens anden del forsøger at indfange indkøbernes synspunkter, hvor 
forskningen her må betegnes som pålidelig, da omstændighederne er klargjort ved 
selve case-beskrivelserne (Bilag 22-36) og de tilhørende lydfiler (Bilag 21), som 
forefindes på Cd-rommen. Case-beskrivelserne er blevet godkendt af informanterne, 
hvilket gør, at forskningen er bekræftbar. Da der er er sørget for tilstrækkelig 
baggrundsinformation fremstår virksomhederne som virkelige virksomheder. 
Troværdigheden er sikret ved, at delundersøgelsen indeholder så mange synspunkter 
som muligt. Disse synspunkter er synliggjort ved at citere personerne direkte i det 
omfang det var muligt. Kapitlet starter med en metodemæssig introduktion og resten 
af kapitlet er forsøgt udformet således, at forskningen er overførbar, da den kan tjene 
som vejledning af andre forskere i at lave tilsvarende undersøgelse. 

Der er imidlertid også svagheder og begrænsninger ved den gennemførte 
forskning. Forskningen kan ikke betegnes som direkte vækstfremmende, effektiv og  
katalytisk overfor de interviewede virksomheder, men kan forhåbentlig via min 
undervisning og publicering fremme effektiv anvendelse af global industriel e-handel 
i indkøbsfunktionen. Mere alvorlige begrænsninger er spørgsmålet om forskningens 
rimelighed, da ikke alle parter er blevet hørt. Forskningen har ikke beskæftiget sig 
med leverandørernes synspunkter, hvilket kunne have øget styrken af forskningens 
resultater.  
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2.5.3 Den samlede afhandlings validitet 

Validitetskriterierne som pålidelighed, troværdighed, bekræftbarhed og 
overførbarhed er alle opfyldt. 

Hvorvidt afhandlingen er rimelig er vanskeligt at afgøre, da ikke alle parter er 
blevet hørt. På salgssiden er Scanima’s kunder ikke blevet spurgt direkte om deres 
holdning til global industriel e-handel og digital interaktion med Scanima. På 
købssiden er de involverede industrivirksomheders leverandører ikke blevet hørt. Det 
jeg har forholdt mig til, er hvad jeg har hørt fra Scanima’s medarbejdere og de 
indkøbsansvarlige, hvilket kan være en begrænsning for afhandlingens resultater.  

På købssiden anvendtes interview og der var efterfølgende ingen yderligere 
kontakt med indkøberne. Derfor kan denne forståelsesteknik betegnes som 
vækstfremmende, effektiv og  katalytisk. Dette forholder sig anderledes med 
aktionsforskningen som teknik. Dog er aktionsforskningens katalytiske egenskaber 
måske begrænsede. På salgssiden anvendtes aktionsforskningen, som har til formål at 
sættet aktørerne i stand til handle selvstændigt. Dette skete til en hvis grad, da 
hjemmesiden var etableret og gav resultater, men det viste sig alligevel at den videre 
udvikling af hjemmesiden gik i stå. Denne observation blev derfor en del af 
konklusionen, hvor et forslag til løsning blev præsenteret for virksomheden, som 
derfor på længere sigt må forventes at blive i stand til at selvstændigt at håndtere 
problemstillingen. 



66 Videnskabsteori, metode og teknik 

   
Global Industriel E-handel  © Morten Rask 

 



Internetbaseret salg og markedsføring 67 
   

   
© Morten Rask  Global Industriel E-handel 

 

3 Internetbaseret salg og markedsføring 

Dette kapitel arbejder med problemstillingen udfra et “downstream” perspektiv 
(Kuada & Sørensen, 1999), hvilket vil sige internationalisering af virksomhedens 
salg og markedsføring via Internettet. Formålet er at skabe en forståelse af 
virksomhedens håndtering af afstande under transformationsprocesserne i en 
sælgende mus-og-mørtel virksomhed i den globale industrielle e-handel. Først 
introduceres den empiriske og metodemæssige baggrund i afsnit 3.1. Dernæst 
fremlægges i afsnittene 3.2 til 3.4 processerne i det longitudinale 
aktionsforskningsprojekt jeg deltog i, da industrivirksomheden Scanima etablerede 
Internetbaseret international salg og markedsføring. Herefter ses denne proces, som 
Scanima var igennem, i et teoretisk perspektiv for endelig at afslutte med en 
konklusion, hvor empiri, teori og problemstillingen forbindes. 

 
3.1 Introduktion og metodemæssige overvejelser 

De følgende afsnit vil på samme tid udgøre en introduktion til analysen samtidig 
med, at afsnittet vil præcisere og diskutere den anvendte metode udfra principperne i 
dannelsen af væsenstyper, som blev diskuteret i afsnit 2.4. Der gøres opmærksom på, 
at i selve den iterative forskningsproces var jeg igennem disse forståelsesfaser mange 
gange. Denne proces fremlægges dog ikke iterativt i denne indledning, da det ville 
gøre teksten mindre læseværdig.  

 
3.1.1 Forforståelsen 

Problemstillingen afgrænser den del af virkeligheden jeg er interesseret i at forstå: 
Forståelse af håndteringen af afstande i en mursten-og-mørtel-virksomhed, som 
transformeres til en mus-og-mørtel-virksomhed, gennem anvendelsen af global 
industriel e-handel i salgs- og markedsføringsprocesserne.  

Da jeg trådte ind i Scanima var det i rollen som  aktionsforsker, med det formål 
at være den eksterne katalysator, der fik etableret en hjemmeside, der skulle supplere 
Scanima’s internationale salg og markedsføring. Konfrontationen skete på en sådan 
måde, at mange forskellige aspekter ved fænomenet trådte frem. Da man ikke kan 
indsamle data om og opnå erfaringer med alle sider af fænomenet er fokus lagt på 
processen i etableringen af en hjemmeside. I dette kapitel er World Wide Web derfor 
Internetteknologien, som danner basis etableringen af e-handlen.  
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Undersøgelsens empiriske baggrund er vedlagt som bilag. Empirien er meget 
omfangsrig, men vil her kort blive beskrevet. Da denne undersøgelse følger 
principperne i aktionsforskning, er baggrunden for udviklingen af væsenstyperne 
mine oplevelser og  erfaring med transformationsprocessen, da jeg udviklede 
virksomhedens hjemmeside (Bilag 13), markedsførte den og prøvede af videregive 
mine erfaringer til virksomheden. Denne proces er dokumenteret i form af forskellige 
notater (Bilag 7, 9 og 10), som er baseret på interviews (Bilag 4, 10 og 19), 
spørgeskemaundersøgelse (Bilag 12), Web-statistik (Bilag 37) og sekundære data 
såsom virksomhedsprofil (Bilag 8), e-mails (Bilag 1) og Scanima’s brochurer (Bilag 
5). Andre data som artikler og virksomhedsdatabaser er blevet anvendt senere ved 
sammenskrivningen til en virksomhedsbeskrivelse. Casebeskrivelsen er en 
sammenfatning af empirien og beskriver i afsnit 3.2 internationaliseringsprofilen, 
produkterne, aktørerne og handelsprocesserne, som de var før Scanima etablerede en 
hjemmeside. I afsnit 3.3 beskrives transformationsprocessen med hensyn til, hvad der 
foregik i Scanima, da hjemmesiden blev etableret. Sidste del af casebeskrivelsen i 
afsnit 3.4 er en sammenfatning af, hvad Scanima ønskede at få ud af og fik ud af 
transformationen fra en mursten-og-mørtel-virksomhed til en mus-og-mørtel-
virksomhed, samt hvorledes processen forløb. 

Det viser sig, at selvom de organisatoriske processer i Scanima aldrig blev 
tilpasset i forhold til brug af hjemmesiden, som et aktivt salg og 
markedsføringsværktøj, har hjemmesiden givet gode resultater i form af øget 
synlighed, bedre salgssupport og øget salg. Dette kan indikere et paradoks. 
Virksomheden får aldrig gennemført transformationsprocessen fuldt ud, men 
alligevel oplever den gode resultater med den global industrielle e-handel. 

 
3.1.2 Forståelsen 

For at komme dybere i en forståelse af om der er tale om et paradoks, hvad det evt. 
skyldes og om det kunne give endnu bedre resultater, hvis de organisatoriske 
processer blev optimeret, anlægges flere teoretiske perspektiver på forløb og 
resultater.  

Først beskrives min teoretiske forforståelse af Internetbaseret international 
markedsføring med baggrund i koncepterne “Brochuren, Håndbogen og 
Handelspladsen”. Her bliver tankerne bag Scanima’s hjemmeside præciseret, samt 
hvad der ikke blev gennemført og hvorledes man kunne forbedre processerne med 
skabelsen af en ny type af stilling: En e-business manager. Næste del af analysen 
fokuserer på selve processen i skabelsen af hjemmesiden i Scanima, hvor typer af 
processer diskuteres, problemer blotlægges og løsningsforslaget uddybes. Sidste del 
af analysen anlægger et bredere perspektiv, hvor processen anskues som en 
internationaliseringsproces. To perspektiver findes anvendelige. Det 
interorganisatoriske perspektiv fokuserer på selve indholdet af den internetbaserede 
internationaliseringsproces. Indlæringsperspektivet anvendes til at forstå  
betingelserne for selve opstarten af en Internetbaseret internationaliseringsproces.  
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Afslutningsvis vurderes Scanima’s transformationsproces som en 
internationaliseringsproces, som forholdes til problemstillingen. 

Udover at de teoretiske perspektiver kan give et mere præcist svar på 
problemstillingen kan de også være med til at give et mere generelt svar. Teorierne 
kan skabe en forståelse for sammenhænge mellem forskellige oplevelser i Scanima’s 
transformationsproces. Samtidig kan teorierne antyde, hvor disse oplevelser er af en 
generel karakter henholdsvis at oplevelsen er mere unik for Scanima. 

Der er dog ikke tilstræbt en generalisering i form af at skabe lovmæssigheder. 
Generaliseringen er en fortolkning. Hermed forstås overgangene fra mursten-og-
mørtel tul mus-og-mørtel som en unik proces for virksomheden. Det generelle 
kommer ind, hvis “dagsordenen” er den samme og der er nogen lighed mellem 
dagordenerne i virksomhederne, men diskussionerne og resultaterne i 
virksomhederne af de enkelte punkter på dagsordenen kan være forskellig. En case 
kan ses som en dagsorden og den kan bruges til fortolkninger af andre. Den kan ikke 
bruges mekanisk. 

 
3.1.3 Efterforståelsen 

Resultatet af inddragelsen af det teoretiske perspektiv er en sammenfatning af data 
og oplevelser fra Scanima til et svar på problemstillingen i form af den faktiske 
transformationsproces i Scanima. Sammenfatningen under overskrifterne 
“Produkter”, “Aktører” og “Handelsprocesser” (der er et udtryk for betingelserne), 
“Internationale markeder” og “Afstandshåndtering” (et udtryk for håndtering af 
afstande), “Transformationsprocesserne” (hvad der foregår i virksomheden, når den 
forsøger at overgå til og bedrive global industriel e-handel).  
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Illustration 5 viser, hvorledes disse aspekter er organiseret således, at en væsenstype i 
relation til problemstillingen fremtræder.  

Illustration 5: Transformationsprocessen  i salgs- og markedsføring ved global 
industriel e-handel 

 Mursten-og-mørtel  Lidt-mus-og-
meget-mørtel  Meget-mus-og-

lidt-mørtel 

Produkter Fysiske → 
Fysiske produkter 

med digital 
repræsentation 

→ 

Digitale 
serviceydelser og 

digital 
repræsentation af 
fysiske produkter 

Aktører Kunder og 
eksportformidlere → Kunder og digitale 

agenter → 
Nye kundetyper 

pga. digitale 
agenter 

Handelsprocesser 
Baseret på ansigt-

til-ansigt 
situationer 

→ 

Ansigt-til-ansigt 
situationer 

suppleres af 
digitale 

grænseflader 

→ 

Digitale 
grænseflader 
suppleres af 

ansigt-til-ansigt 
situationer 

Internationale 
markeder 

Geografisk 
afgrænset → En verden uden 

grænser → 

En virtuel verden 
med ikke-

geografiske 
grænser 

Afstandshåndtering 

Sælgere rejser 
rundt på egen 

hånd og deltager i 
messer 

→ 
Færre messer og 
rejser for sælgere 
pga. Web-master 

→ 

E-business 
manager 
håndterer 

afstande med 
hjælp fra sælgere 

  Transformationsprocesserne  

 

Illustration 5 viser sammenhængen mellem nogle kontekstuelle betingelser 
(Produkter, Aktører og Handelsprocesser) og nogle måder at håndtere afstande på 
(Internationale markeder og Afstandshåndtering), der ændres, når virksomheden 
gennemgår en transformationsproces, som er markeret med gråt.   

Aspekterne i epoken “Mursten-og-mørtel” og epokens formål/resultater samt 
transformationsprocessen hen i mod “Lidt-mus-og-meget-mørtel” epoken er dækket 
af den empiriske case-beskrivelse. Det teoretiske perspektiv gør det muligt at sætte 
navn på aspekterne i  epokerne “Lidt-mus-og-meget-mørtel” og “Meget-mus-og-lidt-
mørtel” samt at analysere transformationsprocesserne og komme med forslag til 
motiver og resultater for virksomhedens fremtidige salgs- og markedsføring i global 
industriel e-handel. I afsnit 3.8, som er delkonklusionen, vil Illustration 5 blive 
beskrevet i detaljer og transformationsprocessernes indhold vil blive diskuteret. 

 
3.2 Scanima A/S før etableringen af hjemmesiden 

Scanima A/S fulgte jeg fra sidst i 1998 til sidst i 1999. Formålet var at hjælpe 
virksomheden med udarbejdelsen af en hjemmeside, der gjorde Scanima i stand til at 
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udnytte Internettet i dens interaktion med markedet. Dette afsnit beskriver konteksten 
for denne aktionsforskning med formålet at beskrive under hvilke forhold 
aktionsforskningen blev bedrevet. 

Scanima havde i 1996 12 medarbejdere (heraf 4 funktionærer) som steg til 45 
(heraf 15 funktionærer) i 1997, 57 i 1998 (heraf 16 funktionærer) og i år 2000 var der 
ca. 80 medarbejdere. Virksomheden var med andre ord inde i en stabil vækst. Tabel 5 
viser, at Scanima var i besiddelse af en god økonomi.  

Tabel 5: Nøgletal for Scanima A/S 

 1999 1998 

Bruttofortjeneste i 1000 kr. 25604 23108 

Overskud i 1000 kr. 2230 1395 

Egenkapital i 1000 kr. 6446 4215 

Afkastningsgrad i % 11.18 7.20 

Kilde: Børsens Virksomhedsfakta (2000) 

En sammenligning af Scanima med andre danske fremstillingsvirksomheder 
med under 100 ansatte viste, at Scanima var blandt de 25% bedste virksomheder med 
hensyn til bruttofortjenesten og i den bedste halvdel med hensyn til 
afkastningsgraden (Købmandstanden, 2000). 

Uden at ville påberåbe nogen form for repræsentativitet kunne man ved en 
sammenligning af Scanima og nordjyske eksporterende industrivirksomheders brug 
af Internettet (Rask, 1999a; Rask, 2000) dog se, at Scanima samlet set lignede andre 
virksomheder af samme type, men også at Scanima var en smule mere entusiastisk 
på en række punkter. Scanima’s formål med hjemmesiden var mindre entusiastisk 
end gennemsnittet af virksomheder, når fokus var på, at hjemmesiden skulle være et 
medium for ordremodtagelse. Med hensyn til forventede resultater af hjemmesiden, 
viste Scanima sig mere entusiastisk, når det gjaldt forventningen om en kraftig 
udvidelse af  virksomhedens markedsmuligheder i Danmark såvel som i udlandet. 

 
3.2.1 Produkter 

Holger Colding, grundlægger og administrerende direktør for Scanima, etablerede i 
1972 Scanio, som udviklede og producerede udstyr og maskiner, der primært var 
rettet mod forædling af produkter i slagteribranchen. I Scanio styrede Holger Colding 
udviklingsafdelingen, hvor han var begyndt at udvikle spiral- og båndfrysere samt 
miksere for at finde afløsere for de produkter, som Scanio lavede dengang. Da 
Holger Colding solgte Scanio og etablerede Scanima i 1989, havde han patenterne på 
spiralfryserne og mikserne. Disse produkter blev Scanima’s forretningsgrundlag.  

Spiralfryserne udmærker sig ved, at være mere fleksible end gængse produkter 
på markedet. Scanima anvendte horisontalt luftflow i modsætning til andre udbydere 
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på markedet, der anvendte et vertikalt luftflow. Fleksibiliteten gjaldt både størrelsen 
og dimensionerne af fryseren såvel som de produkter den, der skulle nedfryses. 

Mikserne ønskede Scanima at markedsføre via Internettet i 1998. Da 
spiralfryserne var omfattet af en konkurrenceklausul, var Internetmarkedsføringen af 
dette produkt ikke aktuel på daværende tidspunkt.  De centrale karakteristika ved 
mikserne var, at de indgår i procesanlæg til blanding af vand og pulver og de 
anvendes primært i fødevareindustrien. Mikserne var oprindelig udviklet til 
forarbejdning af mejeriprodukter, såsom fremstilling af oste, yoghurt, iscreme, 
softice og mælk af tørmælk. Det unikke ved mikserne var imidlertid, at de banede vej 
for et væld af andre udnyttelsesmuligheder. I Irland står et anlæg, der bruges til 
produktion af hostesaft. I Sydafrika bruges mikserne til en speciel hårgelé, der 
trækker krøllerne ud af pigernes hår. En engelsk kunde, der førhen brugte en time på 
at producere et tons mayonnaise, kan nu fremstille tre tons på et minut. Marmelader, 
tandpasta, kosmetik, medicin og tomat-ketchup er andre eksempler på 
anvendelsesmuligheder, og på det seneste er fast-food producenterne begyndt at 
efterspørge mikseranlæg til fremstilling af eksotiske saucer (Aalborg Erhvervsråd, 
1999).  

Miksere med tilsvarende kapacitet fandtes hverken på det danske eller det 
udenlandske marked. Mikserne er store og tunge, hvor de mindste vejer flere 
hundrede kilo og vil ofte blive transporteret på en stor lastbil. Man kan således tale 
om et produkt, der er særdeles fysisk.  
 
3.2.2 International profil 

For at forstå Scanima’s internationaliseringsproces skal man tilbage til 1972, hvilket 
er ca. 17 år før Scanima etableres. Fra starten betjente Scanio det tyske marked, mens 
konkurrenter og kollegaer i Danmark arbejdede mest med danske slagterier og 
levnedsmiddelvirksomheder. Scanio havde imidlertid fundet frem til, at det tyske 
marked var mere interessant end det danske marked. Det danske marked blev dog 
også opfattet som vigtigt, da det var holdningen, at “hvis man ikke har 
hjemmemarkedet 100%, så får man heller ikke eksportmarkederne” (administrerende 
direktør Holger Colding, Bilag 19). Størstedelen af de virksomheder, der i dag 
producerer skinker i Polen, Tjekkoslovakiet, Ungarn, Tyskland, Frankrig og de 
virksomheder, der eksporterer skinker til USA, bruger Scanio udstyr. 

Denne internationale orientering tog Holger Colding med sig, da han solgte 
Scanio og etablerede Scanima i 1989. Scanima havde med andre ord været 
internationalt orienteret fra starten og havde i 2000 en eksportandel på ca. 90%, hvor 
følgende geografisk afgrænsede markeder var de vigtigste (i prioriteret rækkefølge):  

1. EU (primært Irland og England) 
2. Resten af verden (primært u-lande) 
3. Norden 
4. Japan og Asien 
5. Østeuropa og USA 
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De internationale operationsformer var primært salg af underleverancer til én 
stor aftager indenfor hvert produktområde (spiralfrysere og mikseranlæg). Ved 
mikseranlæg var der et direkte salg til kunden og et salg via udenlandske 
agenter/forhandlere/importører i de lande, hvor den store aftager af mikseranlæg ikke 
havde primære interesser. Selve salgsprocesserne bliver gennemgået i de følgende 
afsnit. 
 
3.2.3 Internationale kunderelationer 

Scanima’s internationale aktiviteter var for begge produkters vedkommende meget 
afhængige af hver sin store kunde. Tabel 6 er baseret på en undersøgelse af nordjyske 
eksporterende industrivirksomheders anvendelse af Internettet. Tabellen viser, at det 
var de personlige relationer (1) og kontakter (2), som Scanima anvendte i 
virksomhedens interaktion med markedet. Det svarer godt til, at de internationale 
aktiviteter var baseret på tætte kontakter til nogle store aftagere af underleverancer 
og var baseret på et direkte salg til kunden. Hvis man sammenligner Scanima med de 
andre nordjyske eksporterende industrivirksomheder, viser det sig, at denne form for 
interaktion med markedet var ganske almindelig. Det specielle ved Scanima var 
derimod, at de andre former (punkterne 3-6) for interaktion med markedet, anvendtes 
i mindre grad i Scanima end i de andre virksomheder. 
 

Tabel 6: Scanima's interaktion med markedet 

Enig Uenig I hvilken grad er De enig i følgende påstande om 
virksomheden? Meget Delvis Delvis Meget 

Ved 
ikke 

Ube-
svaret

1. Vi tilstræber først og fremmest at opbygge langvarige 
personlige relationer til vigtige aktører i vores 
omverden 

64% 25% 7% 2% 0% 2% 

2. Når vi ønsker mere viden om et marked, bruger vi 
vores kontakter til at hjælpe os 41% 48% 5% 2% 2% 2% 

3. Når nye muligheder opstår, forfølger vi dem med det 
samme. 34% 41% 20% 2% 0% 2% 

4. Vi lægger stor vægt på at besøge markedet for at 
danne os et indtryk af, hvad der foregår 50% 20% 20% 7% 0% 2% 

5. Når vi ønsker mere viden om et marked eller påtænker 
at øge vores aktiviteter på et marked, bliver der lavet 
en markedsanalyse, som vi bruger i planlægningen 

9% 57% 16% 11% 2% 5% 

6. Indsamling og bearbejdning af information er en 
kerneaktivitet i vores virksomhed 11% 55% 18% 11% 0% 5% 

Kilde: Rask (1999a) og Bilag 12. Scanima’s svar er markeret med fed. 

Scanima’s interaktion med markedet var med andre ord mere ensidig fokuseret 
på personlige relationer og tætte kontakter. 
 
3.2.3.1 Frigoscandia: eneste aftager af spiralfryserne 
Tre år efter etableringen af Scanima startede markedsføringen af spiralfryserne. 
Scanima fik modstand fra Frigoscandia, der var en stor konkurrent og havde en 
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markedsandel på omkring 50% af verdensmarkedet. På en udstilling blev Scanima 
stillet overfor et ultimatum. Enten måtte de imødese en prisdumpning af markedet 
eller lade sig opkøbe af Frigoscandia. Fryserdelen blev udskilt fra Scanima og 
Frigoscandia købte selskabet, som stadig skulle producere i Danmark. Holger 
Colding blev ansat som direktør. Mikserafdelingen blev videreført i et andet selskab, 
hvor en ny direktør blev ansat. Formålet med dette selskab var ikke at tjene penge, 
men at produktmodne mikserne til at de kunne sælges på verdensmarkedet af 
Scanima. Fryserdivisionen gik i starten rigtig godt selvom tiden også var præget af 
en løbende produktmodning såvel som forståelse af kravene på det internationale 
marked. 

Så kørte vi frysedivision sammen med Frigoscandia med en omsætning på ca. 50 mio. Det 
gik utrolig godt, men vi fik også mange tæsk, fordi vi vidste ikke, hvor store fryseren kunne 
blive samtidig med, at den mekaniske stabilitet blev bevaret. Vi lærte utrolig meget. Det 
gjorde også, at Frigoscandia lavede et ordentlig boom på det amerikanske marked, hvor vi 
solgte 20 frysere. Men det amerikanske marked er anderledes, de frysere vi solgte derover 
var fire gange så store som alle andres, der fik vi virkelig nogle tæsk. Vi fik aldrig det 
amerikanske marked til at fungere med vores frysere. (Holger Colding, administrerende 
direktør, Bilag 19) 

Det var altså Frigoscandia som skubbede gang i Scanima’s internationalisering. 
Frigoscandia var igennem en turbulent periode, hvor virksomheden blev overtaget af 
forskellige større amerikanske virksomheder, der ville ind i levnedsmiddelindustrien. 
FMC, som nu var ejerne, havde en anden filosofi end Frigoscandia. Den nye ejer 
ønskede ikke at eje produktionsselskaber og ville udelukkende anvende 
underleverandører. Holger Colding fik derfor tilbuddet om at købe fryserdelen 
tilbage igen mod at få en omsætningsgaranti i en toårige periode, som udløb i 1999, 
hvorefter samarbejdet kørte videre uden kontrakt. Da Holger Colding købte 
fryserdelen tilbage og gendannede Scanima i dens oprindelige form med frysere og 
miksere som de to hovedprodukter, måtte han indgå en konkurrenceklausul for ham 
selv personligt og Scanima som virksomhed. Klausulen betød, at Scanima ikke måtte 
markedsføre fryserne før i år 2001. Men som direktøren udtalte til Aalborg 
Erhvervsnyt, var det en god løsning. 

Løsningen er noget nær perfekt for os. Vi har en slags underleverandørstatus med 
omsætningsgaranti, og det betyder, at vi på frysersiden kan koncentrere os om at producere 
uden at skulle tænke på salg og markedsføring. (Holger Colding, administrerende direktør, 
(Aalborg Erhvervsråd, 1999)) 

Det gode var altså, at Scanima ikke behøvede at beskæftige sig med 
markedsføring. Forløbet med fryserne blev opfattet som en række af kritiske 
hændelser i Scanima’s internationaliseringsproces. Da det var fryserdelen, som 
startede internationaliseringsprocessen, er dette forløb derfor beskrevet her. Samtidig 
giver det et godt billede af Scanima’s internationaliseringsproces, der baseres på en 
tæt tilknytning til en større aftager. Sådanne relationer var dog ikke uden problemer: 

De ejere, som har Frigoscandia i dag, elsker os ikke. De ville egentlig gerne klare sig selv, 
de er kede af at være i lommen på os…Vi er de eneste som kan bygge de frysere, som de er 
nødt til at have i deres program for at være markedsdækkende…. Ja., vi lever et farligt liv 
og kører på lånt tid. Hvis de kunne magte den opgave, vi laver for dem, gjorde de det selv. 
(Holger Colding, administrerende direktør, (Aalborg Erhvervsråd, 1999)) 
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Selvom magtforholdet mellem partnerne bygger på en gensidig afhængighed, 
var tætte relationer altså ikke altid en fordel.  
 
3.2.3.2 Tetra Pak: storaftager af mikserne 
På trods af oplevelserne med Frigoscandia, var den samme afsætningsløsning valgt, 
som den primære form til salg af mikserne. Scanima  havde en meget tæt relation til 
Tetra Pak i Sverige. Tetra Pak er en international orienteret koncern med 50% af 
verdensmarkedet indenfor maskiner til pakning af mælkeprodukter og 
rekombinerede produkter som juice, chokolademælk, iscreme og andre produkter, 
der produceres ved at blande pulver og væske. Holdningen i Scanima var, at det ikke 
altid var en fordel at have en stor og dominerende kunde. 

Det er klart, at det ikke altid er lykken at have en stor kunde. Men nogen steder er det ikke 
muligt at kunne både det ene og det andet… Hvis man vil have dem som kunde, vil vi ikke 
gå til deres konkurrenter… enten sælger vi til Tetra Paks priser, eller skal de (andre kunder, 
red.) henvende sig til Tetra Pak. Så er der plads til Tetra Pak. (Holger Colding, 
administrerende direktør, Bilag 19) 

Scanima fungerede derfor som produktionsselskab for Tetra Pak, som også 
betjente Scanima med markedsinformationer. Magtforholdet mellem de to 
virksomheder byggede på en gensidig afhængighed, hvor Scanima ikke følte at de 
var svage part: 

Det er os der har opfundet mikserbegrebet. Det er os, der har opfundet en god maskine, der 
kan rekombinere tykt såvel som tyndtflydende produkter. Tetra Pak er mælkeprodukter, det 
er pakkemaskiner og papkartoner, som de lever af. Jo mere de kan sætte i gang af 
rekombineringsproduktion, jo flere pakkemaskiner, skal der bruges. For os er Tetra Pak en 
god kunde. For dem er det ikke så vigtigt at tjene penge på miksere, det er 
følgevirkningerne af mikserne, de er ude efter. Hvis de sælger en mikser til en kunde, ved 
de på forhånd, at kunden også skal have produktet pakket. (Holger Colding, 
administrerende direktør, Bilag 19) 

Den gensidige afhængighed bestod altså i et interessefællesskab, hvor 
Scanima’s mikser var hurtigere end andre miksere på markedet. Det gjorde køberen i 
stand til at etablere en mere effektiv produktionsproces og derfor fik brug for flere 
pakkemaskiner, som Tetra Pak jo producerede. Derfor havde Tetra Pak en interesse i 
at udbrede Scanima’s produkter i Tetra Paks kunders produktionsproces. Scanima 
var opmærksomme på, hvad dette kræver.   

Det er en klar fordel, at vi kan koncentrere kræfterne om udvikling og produktion. For 
mindre virksomheder går udviklingen nok i den retning, at der skal satses på 
underleverancer. Det fordrer omvendt, hat man er yderst troværdig. Hvis man vil handle 
med de store, skal økonomien være i orden, og man skal formå at fremstå som en 
topprofessionel virksomhed, der er gearet til at produktudvikle og yde salgssupport til 
kunderne. (Holger Colding, administrerende direktør, (Aalborg Erhvervsråd, 1999)) 

Kravene var altså, at Scanima fokuserede på produktudvikling og produktion, 
der sammen med en god økonomi og kundesupport sikrede den nødvendige 
troværdighed. Men Tetra Pak havde en politik, at underleverandørerne ikke måtte 
være afhængig af Tetra Pak (Barfoed, 2000). Andre kundetyper var også nødvendige. 
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3.2.3.3 Ingrediensproducenter køber også miksere 
Det var derfor ikke kun den gode relation til Tetra Pak, som internationaliserede 
Scanima’s aktiviteter. Emballageproducenter såsom Tetra Pak var ikke den eneste 
type af kunder, som aftager miksere: 

Vores venner er dem, der lever af følgevirkninger af en god mikser, eller i den anden ende 
dem der har pulveret og krydderierne. Enten dem, der har ingredienserne, eller dem der har 
emballagen. Får vi først fat i dem, der har emballagen, de har lyst til at gå ud og fortælle 
kunderne, at de skal lave et eller andet blæver, de kan komme i deres kartonner. I den anden 
ende, dem der har pulveret, de skal have nogen som kan blande det sammen, så det kan 
blive til blæver. Vi sidder midt imellem, alle de ingrediensfirmaer, de skal helst svare, hvis 
de bliver spurgt om, hvordan man mikser det sammen. (Holger Colding, administrerende 
direktør, Bilag 19)  

Disse ingrediensproducenter havde været en indirekte årsag til salg af miksere, 
hvorfor Scanima forsøgte at få sine miksere ind på deres laboratorier. 
Laboratoriernes formål var, at overbevise deres kunder om, at man kunne lave gode 
konsumentprodukter ud af deres ingredienser. Scanima havde et interessefællesskab 
med disse virksomheder, da de var interesseret i at sælge ingredienser. Ideen var, at 
jo hurtigere producenten kunne producere (på grund af Scanima’s mikser) desto 
billigere kunne producenten producere, og desto mere kunne producenten dermed 
sælge. Derfor skulle producenten samlet set købe flere ingredienser. Imidlertid betød 
anvendelsen af Scanima’s miksere også, at mængden af  nogle typer af ingredienser 
kunne begrænses, hvilket Scanima dog ikke så som et problem. 

Tager du et benzinselskab, de er glade for at kunne bevise, at bilen ikke bruger olie, når 
man kører med deres olie, hvor man skulle tro, det var omvendt. Der bliver brugt pulver 
under alle omstædigheder. Jo billigere man kan producere, jo mere kan man sælge. Jeg tror 
ikke, at det i dette tilfælde har betydet faldende omsætning for Grindsted Products. Salget 
af is har nok været stigende og derigennem et stigende salg af ingredienser. (Holger 
Colding, administrerende direktør, Bilag 19) 

 
3.2.3.4 Direkte salg af miksere med hjælp fra agenter  
Endelig lagde Scanima også vægt på at sælge direkte, da det ansås som værende 
vigtigt at komme ud i virksomhederne og få den direkte inspiration. Mikserne var 
egentlig målrettet forarbejdning af mejeriprodukter. Med disse 
fødevarevirksomheder satsedes der ligeledes på at skabe og vedligeholde gode 
relationer. Disse virksomheder anvendte Scanima’s miksere i produktionsprocessen. 
Dette var også med til at ekspandere Scanima internationalt. Uden at der har været 
tale om en bevidst markedsføringsstrategi, formåede Scanima at skabe en 
mærkevare, hvor Scanima’s navn blev synonym for effektiv miksning: 

Hvis vi kigger på vores referenceliste, den er der ikke mange der har: Heinz, Nestlé, 
Unilever, Coca-Cola, og McDonald. Det er jo ene kæmpekoncerner, som har afdelinger 
rundt i verden, og de holder jo også møder indimellem… I dag er en Scanima, det de kalder 
for en mikser. De siger: “Vi skal lave det på Scanimaen”. Det er jo ved at være helt genialt.  
(Holger Colding, administrerende direktør, Bilag 19) 

Denne udbredelse i store koncerner betød, at Scanima internationaliserede sine 
aktiviteter via salg til disse koncerners afdelinger i andre lande. Yderligere gav 
kontakten til disse koncerner et øget salg til andre mindre virksomheder. Disse 
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mindre virksomheder rekrutterede nye medarbejdere fra de større virksomheder i 
samme branche. Når disse nye medarbejdere en gang havde oplevet effektiviteten 
ved “Scanimaen” sørgede de for, at deres nye arbejdsgiver anskaffede sig udstyr fra 
Scanima. Således blev Scanima’s internationale aktiviteter drevet af en tæt kontakt til 
store kunder med baggrund i Scanima’s mærkevareprodukt.  
 
3.2.3.5 Recepten på Scanima’s relationer til kunderne 
Samlet set havde alle tre typer af kunder: pakkemaskine- , ingrediens- og 
færdigvareproducenter, været med til at internationalisere Scanima’s aktiviteter 
igennem deres egne netværk. De første to typer af kunder brugte deres 
kundeforbindelser til afsætning af Scanima’s miksere, hvor den sidste type 
produktionsselskaber og tidligere medarbejdere afsatte Scanima’s miksere. Produktet 
var i fokus, da det var produktets kvaliteter som har “solgt sig selv”. 
Omdrejningspunktet var derfor produktudvikling og produktion, så produktet kunne 
optimeres: 

Vi har ikke været bange for toget, vi laver de største miksere i verden. Jeg ved ikke hvorfor 
vi kan. Det er nok fordi vi ikke har haft den viden om, at vi ikke kunne. Vi har hoppet ud i 
det med samlede ben. (Holger Colding, administrerende direktør, Bilag 19) 

 
3.2.4 Handelsprocesserne 

Der fandtes ikke en decideret markedsføringsfunktion i Scanima. Afsætningen var 
baseret på produktets egenskaber og kvaliteter, og målet var at få produktet ind hos 
virksomheden, hvorefter det ville sælge sig selv. 

Vi ved, at får vi først en ind ved den kunde, bliver det som at sætte en virus i gang. Hvis 
først den kunde beviser på markedet, at det går. Så skal kundens konkurrenter have noget 
magen til. Vores mikser efterspørger folk ikke alene for mikserens skyld, men at den har 
bevist, at den magter opgaven. (Holger Colding, administrerende direktør, Bilag 19) 

Denne “virus” markedsføringsstrategi havde betydning for, hvorledes et salg 
skulle foregå og for hvilke former for markedsinformation, der var anvendelig. 
 
3.2.4.1 Salgsprocessen 
Sælgeren skulle have kendskab til kundens produkter og produktionsproces så 
han/hun kunne sprede det gode budskab om muligheden med Scanima’s mikser. 
Ellers kunne en dialog ikke etableres med kunden. Den ideelle sælgers 
uddannelsesmæssige baggrund var derfor levnedsmiddeltekniker eller lignende. Et 
eksempel på denne specielle indsigt, der kræves var ved produktionen af iscreme, 
hvor det er meget vigtigt, hvor meget luft, der kommer i iscremen.  

Det er meget vigtigt, at man laver et rigtig miks, og i det miks bruges mange stabilisatorer. 
Den dyre del er at lave isen stabil. Hvis vi kan fortælle kunden, at hvis de bruge vores 
mikser, kan de spare 10% af stabilisatorerne, fordi vi mikser den sammen således 
stabilisatorerne udnyttes fuldstændigt. Vi er endda helt oppe på en 20% besparelse. Hvis 
besparelsen er 25% koster isen kun det halve at lave. Det er derfor en vigtig kunde at gå 
efter: ”Vi kan lave din is til den halve pris”. Til Glasbolaget oppe i Sverige har vi leveret 3 
miksere. De købte stabilisatorer for 17 mio. ved Grindsted Products, og i dag køber de kun 
for 10, så meget har de sparet. Det er ikke kun miksernes skyld, men de fik øje på, at det 
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kunne lade sig gøre, så de har også ændret lidt på recepten. (Holger Colding, 
administrerende direktør, Bilag 19) 

Således skulle sælgeren altså være i stand til at indgå i en dialog om 
ændringerne af selve produktets sammensætning. Yderligere var der behov for, at 
sælgeren var i en stærk position overfor kunden: 

Der er jo to, der skal være overbevist om, at vi er dygtige. Den ene er først og fremmest den 
sælger, som skal ud til kunden. Han skal vide, at han er i orden, og der er opbakning bag 
ved mig, så jeg har pondus og power til at gå ind og snakke med kunden. Så jo mere 
professionelt materiale han har i ryggen des bedre er det. Hvis han har en referenceliste, der 
siger Heinz og Nestlé, så har han et utrolig godt salgsargument. Hvis sælgeren også har den 
opbakning fra vores tekniske personale, at lige meget hvad han sælger, så ved han, at kan 
gå hjem og få hjælp, så er han godt udstyret.  (Holger Colding, administrerende direktør, 
Bilag 19) 

Sælgerens personlighed skal altså være i orden, men samtidig krævede det, at 
markedsføringsmaterialet såvel som den tekniske opbakning i organisationen var på 
plads. Dette var nødvendigt for, at sælgeren kunne aftale leveringen og dermed 
håndtere den ledelsesmæssige afstand, ved at rejse hjem og overbevise andre 
medarbejdere i Scanima, om hvordan produktet skulle tilpasses den givne kunde.   

Yderligere anvendte Scanima test-miksere i salgsprocessen til at overbevise 
kunden om Scanima mikserens kvaliteter. Disse testmiksere sendtes rundt til kunder i 
hele verden. Hvis Scanima og kunden var i tvivl om, hvorvidt opgaven kunne løses 
med et mikseranlæg, var det langt det letteste at lade kunden afprøve mikserens 
muligheder. Interessen for testmikserne var derfor stor. 

Vi har 4-5 prøvemaskiner i Irland/England/Skotland som suser rundt hele tiden ved kunder 
og overbeviser dem om, at de skal have en mikser. Vi har ansat en testmand, der ikke laver 
andet end at køre rundt og sørge for at sætte de maskiner til, bliver der nogle dage, og viser 
hvordan de skal køre med dem. Hvorefter han tager videre til et andet sted. Så kan kunden 
lege med det i en aftalt periode. (Holger Colding, administrerende direktør, Bilag 19) 

Salgsprocessen foregik med andre ord over en længere periode og involverede 
mange dele af Scanima’s organisation inden en aftale var på plads. Sælgeren stod 
centralt ved håndteringen af afstandene. Sælgeren besøgte kunden og på den måde 
håndterede de fysiske og ledelsesmæssige afstande. Hvis sælgeren havde en 
levnedsmiddeluddannelse var vedkommende inde i branchens sprog og kultur og 
havde nemmere ved at fungere som problemløser.  

Der skal noget kundskab til det produkt, der kommer ud af vores maskine. Man skal vide 
og være i stand til at tage en dialog med kunden om hans produkt, mere end at fortælle 
noget  om vores egne produkter. Jeg tror ikke, man kan få erfaring her i huset. Vores 
sælgere skal have noget andet. De skal være levnedsmiddelteknikere som minimum.  
(Holger Colding, administrerende direktør, Bilag 19) 

Med hensyn til de nationalstatslige afstande var det opfattelsen, at 
kvalitetsstandarden var anderledes de forskellige lande imellem, hvor især levering 
til kunder i Japan og Tyskland krævede en høj kvalitet af produktet. 

Hvis vi har en reklamation, så er det enten i Japan eller i Tyskland. Det er næsten 100% 
sikkert. Så er det en svejsning som ikke er 100% pæn eller et rør der er lidt skævt… Nu 
leverer vi også til Tetra Pak Sverige. Tetra Pak er en meget international, leverer over hele 
verden og har 135 kontorer over hele verden. Når vi leverer en maskine eller 30 op til 
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hovedkontoret. Så kører det efter en snor, deres kvalitetskontrol accepterer alle maskiner 
undtagen den, der skal til Japan, den dumper mange gange.  (Holger Colding, 
administrerende direktør, Bilag 19) 

 
3.2.4.2 Opbygning af markedskendskab 
Opbygningen af markedskendskabet fokuserede på at finde virksomheder, der kunne 
drage fordel af mikserens kvaliteter. Markedsanalysen og markedsføringen smeltede 
sammen: 

… som vi gør i Irland. Der kører vi rundt til supermarkeder og på udstillinger for fødevarer. 
Så ser vi en kunde, der f.eks. laver yoghurt. Så ringer man til dem og spørger ”hvordan 
laver I egentlig yoghurt. Så siger de “Det gør vi sådan og sådan” og så spørger vi “Kunne I 
ikke tænke Jer at lave rekombineret yoghurt?” De siger: “Kan man egentlig det?”, vi svarer: 
“Ja det kan I - vi har nogle prøvemaskiner”. (Holger Colding, administrerende direktør, 
Bilag 19) 

De markedsinformationer Scanima fik fra Tetra Pak anvendtes til at få 
fornemmelsen af, at det var rigtigt at arbejde sammen med Tetra Pak, at forstå hvor 
meget Tetra Pak ville sælge, og at nogen gjorde noget for Scanima på salgssiden.  

Det gør også det at man tror på, at de er skidedygtige. De er ude alle steder, det kan man 
bruge til at blive kloge af, så vi også kan gøre noget selv. (Holger Colding, administrerende 
direktør, Bilag 19) 

Samtidig var det tætte forhold til Tetra Pak også grunden til, at potentielle 
kunders relation til Tetra Pak undersøgtes grundigt. 

Der hvor man undersøger kunderne, er mere om vi nu kommer til at genere f.eks. Tetra 
Pak? Kommer vi nu til at lave ravage i vores udmærkede samarbejde? Hvis vi tager 
England, hvor vi selv sælger, undersøger vi meget om vi træder Tetra Pak over tæerne ved 
at sælge et anlæg, som Tetra Pak egentlig kunne have solgt. Det overvejer vi hver gang. 
(Holger Colding, administrerende direktør, Bilag 19) 

Med andre ord var markedsføringen i højere grad baseret på at skabe og 
vedligeholde tætte relationer end baseret på planlægning på den ene side eller 
intuitive handlinger på den anden. Virksomheden havde ikke en decideret 
markedsanalysefunktion, men relationerne til kunderne opfattedes som værende 
meget vigtige.  

Vi har nogle meget store kunder, som vi har daglig kontakt med. Disse kunderelationer er 
meget vigtige. (Jens Nygaard Andersen, Projektsalg og IT-chef  samt Claus Dietz Hansen, 
Produktionschef , Bilag 3) 

Virksomheden var altså organiseret omkring at opbygge langvarige personlige 
relationer til omverdenen ved at knytte vigtige personer til sig og udvikle 
samarbejdet med dem, samt bruge eksisterende kontakter til at skaffe mere viden om 
et marked. Det var fra disse kontakter man “hørte” om nye markedsmuligheder.  

Når vores salgsfolk hører, at en ny fabrik, mejeri eller lignende skal etableres, forsøger vi at 
komme ind med et tilbud. (Jens Nygaard Andersen, Projektsalg og IT-chef  samt Claus 
Dietz Hansen, Produktionschef, Bilag 3) 

Der var altså i højere grad tale om at lytte til andres oplevelser og erfaringer 
end at man gennemførte dataindsamlinger. 
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3.3 Etablering af Internetbaseret international markedsføring i 

Scanima 

Da jeg trådte ind i Scanima, var det i rollen som aktionsforsker. Baggrunden var 
mine diskussioner med Jens Nygaard Andersen i omklædningsrummet, når vi havde 
spillet squash. Jens Nygaard Andersen og jeg fandt ud af at vi havde fælles interesser 
i Internet markedsføring. Scanima ønskede at anvende Internettet i deres 
markedsføring og jeg ønskede at forstå, hvorledes sådanne processer kunne foregå. 
Derfor blev jeg inviteret til at hjælpe Scanima. 

Jeg havde opfattelsen af, at jeg skulle være den eksterne katalysator, der fik 
etableret en hjemmeside, der skulle varetage Scanima’s internationale 
markedsføring. Den overordnede idé med hjemmesiden var at styrke Scanima's 
internationaliseringsproces gennem at udvikle eksisterende kunderelationer og skabe 
nye kunderelationer. Dvs. at styrke det personlige salg ved, at sælger kunne henvise 
til yderligere information på hjemmesiden, samt at sælgeren personligt behandlede 
de forespørgsler, der kom via hjemmesiden. Yderligere skulle hjemmesiden hjælpe 
de udenlandske agenter ved, at de selv kunne hente yderligere information via 
hjemmesiden, samtidig med at potentielle agenter fandt det interessant at forhandle 
Scanima’s produkter, når de havde set hjemmesiden. Endelig ville hjemmesiden på 
længere sigt aflaste Scanima’s rutinemæssige kundekontakt. Dette var den 
oprindelige ide, som fremgik af notatet “Internetstrategi for Scanima A/S”: 

…har det primære formål at virke som informationskanal til kunderne, da den skal øge 
kendskabet til virksomheden og virke som visitkort på Internettet. Sekundært har 
hjemmesiden til formål at virke som vejledning af kunder i, hvordan et problem muligvis 
kan løses og som aflastning af virksomheden, så kunden ikke føler, at virksomheden er 
langt væk (Bilag 9). 

Der blev dog også taget initiativer, som senere viste sig, at øge salget med 
baggrund i hjemmesiden.  

Det efterfølgende fokuserer på, hvad der foregik i Scanima i perioden, hvor 
hjemmesiden blev etableret. Figur 5 viser antallet af e-mails sendt i 
kommunikationsprocessen mellem Jens Nygaard Andersen, som var Web-master hos 
Scanima og undertegnede i rollen som konsulent på udviklingen af hjemmesiden. 
Det meste af kommunikationen foregik via e-mail. Dog foregik kommunikation også 
via telefon og møder. Søjlerne angiver Web-masteren og konsulentens relative del i 
processen. Pointen er, at antallet af afsendte e-mails illustrerer, hvor intens de 
forskellige perioder i konstruktionsprocessen har været. Disse intense perioder i høj 
grad været præget af en iterativ “ping-pong” proces mellem mig og Jens Nygaard 
Andersen. Jeg hvad ikke mit eget skrivebord, som var jeg ansat på Scanima, men min 
e-mail indbakke var fyldt op med e-mail til og fra Scanima. 
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Figur 5: E-mail kommunikationen under udviklingen af Scanima's hjemmeside 
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Kilde: Bilag 1 

Samlet set blev der i perioden september 1998 til juni 1999 sendt 104 e-mails, 
ligeligt fordelt mellem parterne, hvilket viser at det totalt set var en lige proces med 
samme aktivitet fra Jens Nygaard Andersen og jeg. Der ses to perioder med høj 
aktivitet (illustreret af mange sendte e-mails). I perioden fra september 1998 til 
januar 1999 foregik udviklingen af prototypen, der var præget af, at jeg som udvikler 
af hjemmesiden modtog mange informationer fra web-masteren. Midt i februar 1999 
fandt mødet sted, hvor Internetstrategien blev fastlagt. Efter dette møde udførtes 
rettelserne og hjemmesiden blev publiceret i midten af marts. Herefter var det web-
masteren, som havde ansvaret for hjemmesiden. Interaktionen mellem web-masteren 
og jeg fokuserede på at løse problemerne med Web-hotellet. Scanima’s hjemmeside 
blev tilmeldt søgemaskinerne i sidst i marts 1999 og hjemmesidestatistikken blev 
etableret. Herefter gik aktiviteten ned. Min indflydelse på Scanima’s hjemmeside 
formindskes og Jens Nygaard Andersen fik travlt med andre projekter i Scanima.  

Jens Nygaard Andersen var min kontaktperson  i Scanima og dermed den 
primære aktør. På daværende tidspunkt var han IT-chef og konstruktør og senere 
blev han ansvarlig for projektsalg. En anden central aktør var Holger Colding, der 
var ejer og administrerende direktør, da det var ham, som skulle godkende den 
endelige hjemmeside. Lidt mere ude i periferien var salgschef Kim A. Christensen og 
produktionschef Claus Dietz Hansen, der fungerede som diskussionspartnere og 
idémagere ved nogle få møder. Endelig var der Holger Coldings to sønner. Peter 
Colding havde ansvaret for indkøb og Lars Colding havde ansvaret for 
efterslagsservice, der primært omhandlede reservedelslevering. Sønnerne fulgte med 
og stillede spørgsmål til “hvordan det gik”. Min rolle var at etablere selve 
hjemmesiden i samarbejde med Jens Nygaard Andersen, hvor jeg fungerede, som 
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konsulent med den bevidste forudsætning at jeg skulle påvirke Scanima i retningen 
af at blive en mus-og-mørtel-virksomhed. 

I det følgende vil jeg i detaljer beskrive processen, som fulgte nedenstående 
handlingsplan: 

1. Baggrund og forudsætninger for Scanima’s hjemmeside 
a. Forståelse af Scanima’s produkter og ressourcer 
b. Informationssøgning i relation til lande-, konkurrent- leverandør og 

kundeforhold 
c. Valg af ambitionsniveau for Scanima’s hjemmeside 

2. Udarbejdelse af prototyper på hjemmesiden 
a. Refleksion over observation af brugen af prototyperne 
b. Scenarium for Scanima’s hjemmeside 

3. Indhentning af tilbud på hjemmesiden 
a. Informationssøgning omkring leverandører af hjemmesiden 
b. Fortolkning af leverandørernes tilbud ift. scenariet 

4. Udarbejdelse og markedsføring af hjemmesiden 
5. Refleksion over brugen af hjemmesiden 

Handlingsplanen var udviklet af mig. Den skulle fungere som en checkliste for, 
at vi kom igennem de handlinger jeg opfattede som værende vigtige. Oprindelig var 
den tiltænkt som at være en iterativ proces, hvor det iterative består i at processen 
bliver gentaget adskillige gange inden, at hjemmesiden var færdig, og at de 
forskellige faser påvirker hinanden. Disse gentagende forløb skulle have gjort 
Scanima’s medarbejdere i stand til løbende at videreudvikle hjemmesiden med 
ovenstående handlingsplan som inspiration. Det viste sig imidlertid, at sådan kom 
processen ikke til at forløbe. Dette uddybes i afsnittene 3.4 til 3.7. Formålet med de 
følgende beskrivelser er at ligge op til diskussionerne og refleksionerne i disse 
efterfølgende afsnit.  

 
3.3.1 Baggrund og forudsætninger for hjemmesiden 

Min oprindelige tanke var at tage udgangspunkt i Scanima’s dagligdag. Det vil sige, 
at forsøge at opbygge en viden omkring Scanima’s produkters karakteristika, således 
at man kunne forstå virksomhedens muligheder for at udnytte Internettets potentiale. 
Produkternes karakteristika skulle så sammenholdes med virksomhedens ressourcer, 
da økonomiske såvel som personalemæssige forhold ville være afgørende for, 
hvorledes virksomheden kunne anvende Internettet. Sidst men absolut ikke mindst 
var det tanken, at overveje, hvorledes virksomhedens hjemmeside kunne tilpasses 
virksomhedens eventuelt eksisterende markedsføringsplan. 

Processen i denne indledende fase var præget af at skaffe informationer om 
Scanima’s produkter og formål med hjemmesiden. Barriererne bestod først og 
fremmest i at skaffe oplysningerne. Scanima havde ikke en nedskrevet 
markedsføringsplan, og Scanima’s produktbrochurer var forældet. Derfor måtte 
primære data fremskaffes. I november 1998 deltog Scanima i en pilotundersøgelse, 



Internetbaseret salg og markedsføring 83 
   

   
© Morten Rask  Global Industriel E-handel 

der medførte, at jeg fik testet et spørgeskema (Bilag 2 og 3), samt at jeg fik et bedre 
kendskab til virksomheden. En anden vigtig barriere var tilliden til mig som 
aktionsforsker. Scanima var usikker på, hvad jeg kunne bidrage med.  

Efterhånden blev der skabt en gensidig tillid samtidig med at jeg havde levet 
mig ind i Scanima’s dagligdag. Min forståelse blev, at produktet var mikseranlæg, at 
Scanima ønskede at bruge mindst mulige ressourcer på hjemmesiden og at 
udarbejdelsen af en Internetstrategi for Scanima ville blive den første nedskrevne 
markedsføringsplan i virksomhedens historie. 

 
3.3.1.1 Informationssøgning 
Da Scanima ikke selv var stærke i informationssøgning på Internettet tog jeg mig af 
denne opgave. Fokus var på lande-, konkurrent- og kundeforhold. 

De personalemæssige ressourcer viste, at Scanima kunne varetage 
internationale aktiviteter på engelsk. Hjemmesiden skulle være på dette sprog, da den 
således ville være enkel at vedligeholde. Flere sprog ville øge ressourcetrækket i en 
grad som ikke var ønskeligt. De lande som Scanima havde i fokus var EU, hvor 
specielt Irland og England var aktuelle storaftagere. Med andre ord, sproget på 
hjemmesiden kunne uden problemer være engelsk. Scanima havde allerede relationer 
til kunder i de lande, som var aktuelle. Det eneste problem Scanima kunne få øje på, 
var, at irlandske virksomheder kunne være svære at kontakte via e-mail.  

Da dette var fastlagt undersøgtes Scanima’s nuværende og potentielle 
konkurrenters tilstedeværelse på Internettet. Disse konkurrenter fremkom som en 
liste baseret på dialog med Jens Nygaard Andersen, der havde talt med sælgerne. 
Disse konkurrenter blev opdelt i mine tidligere udviklede koncepter “Brochuren, 
Håndbogen og Handelspladsen”8 for at få en ide om konkurrenternes forståelse af 
Internettets potentiale. Dette var vigtigt, da det blev antaget, at både nuværende og 
potentielle kunder i princippet havde adgang til disse konkurrenters hjemmesider, og 
kunderne ville derfor sammenligne konkurrenternes hjemmesider med Scanima’s 
hjemmeside. På baggrund af oplysningerne omkring Scanima’s konkurrenter fandt 
jeg frem til dem, der havde en hjemmeside. Tabel 7 viser disse, samt hvilken 
Internetstrategi de fulgte. 

Tabel 7: Scanima's konkurrenter på Web 
Interaktionstype  Virksomhed  URL  
Brochuren APV Crepaco http://www.thomasregister.com/olc/apvcrepaco/ 
Brochuren Fryma http://www.frymainc.com/produce.html 
Håndbogen APV Limited http://www.apv.com/ 
Håndbogen EMI Incorporated http://www.emimixers.com/ 
Håndbogen Silverson http://www.silverson.com/ 
Handelspladsen LIGHTNIN http://www.lightnin-mixers.com/ 

                                                 
8 Koncepterne uddybes senere. I denne del af processen opdeltes hjemmesiderne efter om 
hjemmesidens formål var informering (Brochuren), Vejledning (Håndbogen) eller Opfordring til brug 
af produkt/ydelse (Handelspladsen) 
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Kilde: Bilag 9 

Endelig var der kunderne. Udgangspunktet var virksomheder, som havde en 
hjemmeside. Scanima havde en kundedatabase (Bilag 4), der anvendtes som 
baggrundsinformation for at søge efter kunder med egen hjemmeside. Antagelsen var 
ligeledes her, at kunderne vil sammenligne deres egen hjemmeside med Scanima’s 
hjemmeside. Rationalet var, at hvis Scanima’s hjemmeside skulle matche kundernes 
forventninger til en hjemmeside, måtte de tage udgangspunkt i deres egen.  Tabel 8 
viser disse kunder, samt hvilken Internetstrategi de fulgte. 

Tabel 8: Scanima's kunder på Web 
Interaktionstype  Virksomhed  URL  
Brochuren  APV Middle East  http://www.apv.com/locate/mideast.htm
Brochuren  Dairy Crest  http://195.166.13.176/  
Brochuren  Darleon  http://www.darleon.com/  
Brochuren  Frigoscandia AB  http://www.frigoscandia.com/  
Brochuren  H. J. Heinz Company  http://www.heinz.com/  
Brochuren  Kerry Ingredients  http://www.kerrygroup.com/  
Brochuren  St Ivel  http://www.st-ivel.co.uk/  
Håndbogen  Alfa Laval AB  http://www.alfalaval.se/alfalaval/  
Håndbogen  Anchor Food  http://www.anchorfoods.com/  
Håndbogen  Danish Prime Food Company K/S http://www.danishprime.dk/index2.htm 
Håndbogen  Den Kgl. Veterinær- og 

Landbohøjskole  
http://www.kvl.dk/  

Håndbogen  Fresenius Medical Care  http://www.fmc-ag.com/  
Håndbogen  Lactosan A/S  http://www.lactosan.dk/  
Håndbogen  Metax Olie A/S  http://www.metax.dk/  
Håndbogen  Tetra Pak  http://www.tetrapak.com/  
Håndbogen  Unilever Research  http://research.unilever.com/  
Handelspladsen  Arla  http://www.arla.se/  

Kilde: Bilag 9 

3.3.1.2 Valg af ambitionsniveau 
På baggrund af disse undersøgelser stod det klart, at Scanima’s hjemmeside skulle 
være på engelsk og skulle som et minimum følge principperne i interaktionstyperne 
Brochuren og Håndbogen, da disse principper var udbredt blandt Scanima’s 
konkurrenters og kunders hjemmesider.  Det vil sige, at hjemmesiden skulle virke 
som informationskanal til kunderne og som vejledning af kunder i, hvordan et 
problem muligvis kan løses. 

 
3.3.2 Udarbejdelse af prototyper af hjemmesiden 

Protypen af hjemmesiden bestod af tre hoveddele: “Who We Are”, “What We Do” 
og “Contact Us”. Den første del havde formålet at informere om Scanima og 
samtidig skabe tillid til, at Scanima var en troværdig virksomhed. Det skete igennem 
et indhold, der beskrev Scanima’s produktfokus, antal ansatte, deres 
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uddannelsesniveau, kvalitetssystem mv. Yderligere var der indsat et billede af 
Scanima’s professionelle kontorlandskab. For at understrege seriøsiteten var der 
oplysninger om eksportandel, etableringsår,  momsnummer og links til bank-, 
advokat og forsikringsforbindelser. Sammen med oplysninger om Scanima’s adresse 
kunne man få en beskrivelse af beslutningstagerne i Scanima samt se 
kundereferencer. Den anden del af hjemmesiden var “What We Do”, hvor kunden 
kunne se produktbilleder og –tegninger samt tilegne sig informationer om 
produkternes principper og specifikationer. Endelig var der “Contact Us”, hvor 
kunden kunne finde den rigtige person eller internationale agent at kontakte udfra en 
beskrivelse af ansvarsområdet. Udover at blive vejledt i, hvorledes kunden kommer 
til Scanima kunne kunden bestille et testmikser eller lave en produktforespørgsel.  

Illustration 6 viser strukturen for hjemmesiden, hvor kasserne illustrerer en 
webside og stregerne mellem disse kasser er links mellem siderne. Der var tilstræbt 
en hierarkisk struktur, som dog havde undtagelser, da alle websider havde et link til 
hovedsiderne (dobbelt linieret rammer). Samtidig kan det ses af figuren, at der var 
direkte links fra beslutningstagerne til ansattes profil og fra produktsiderne til de 
sider, hvor kunden hjælpes til at kontakte Scanima (Product Enquiry, Test and Pilot 
Plant Enquiry og International Agents). Når dette skete var salgsprocessen i gang og 
Scanima’s hjemmeside kunne derfor starte en handelsproces. 

Illustration 6: Strukturen for Scanima's hjemmeside 

Company Details

The Scanima clients

Decision-makers

Who We Are
Scanima Company Profile

Product 1

Batch Mixing

Product 2

Inline Mixer

The Scanima Concept

What We Do
Scanima Mixers

Visit Us at Scanima's HQ

Product Enquiry

Test and Pilot Plant Enquiry

Belgium

Denmark

Etc.

International Agents

Jens Nygaard Andersen

Helge Bjørn

Etc.

Scanima's Staff

Contact Us
Scanima Contacts

Site Index
Scanima Site Index

Startside
Scanima A/S

Kilde: Bilag 10 

Det var meningen at nye brugere og potentielle kunder skulle tilegne sig 
information om Scanima (Who We Are) og om produkterne (What We Do). Derefter 
skulle de kontakte Scanima (Contact Us). Dette svarede til processen: 1) kunden 
henvender sig første gang, 2) kunden efterspørger supplerende oplysninger, 3) køber 
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og sælger udveksler ydelser. Når brugeren havde stiftet bekendtskab med Scanima’s 
hjemmeside, kunne vedkommende vælge at bruge indholdsfortegnelsen (Site Index) 
for direkte adgang til specifik information og/eller bruge kontaktsiderne. Udvidelser 
af hjemmesiden med nye områder kunne forekomme ved at udvide hierarkiet i 
bredden, hvor uddybninger af eksisterende emner kunne gøre hierarkiet dybere.  

 
3.3.2.1 Refleksioner over prototypen 
Da web-masteren Jens Nygaard Andersen på daværende tidspunkt var nybegynder i 
hjemmesideopdatering, blev det tilstræbt, at Scanima’s hjemmeside var enkel i sin 
opbygning og let at opdatere. Endvidere var det vigtigt at skabe en hjemmeside, der 
var hurtig at få på skærmen, således at man undgik at miste potentielle kunder, fordi 
de ikke havde tid til at vente på, at hjemmesiden kom frem på skærmen. Det var 
grundene til, at Scanima's hjemmeside (teknologisk set) var en simpel løsning. 
Fordelen var yderligere, at  Scanima's hjemmeside kunne ses af alle - uanset det 
teknologiske niveau af brugerens udstyr. Det var også vigtigt at skabe en 
hjemmeside, der var hurtig og nem at finde rundt på. For at sikre en nem og effektiv 
navigering på hjemmesiden var navigationsbjælken identisk på alle siderne. Således 
forventedes det, at når brugeren havde læst en side ville vedkommende enten søge 
uddybende information om emnet, respondere ved at kontakte Scanima eller søge 
information om andre emner. Hjemmesiden var hurtig, da billederne omhyggeligt var 
blevet behandlet således, at de fyldte mindst mulig, og da selve hjemmesiden bestod 
af forholdsvist korte dokumenter. Dette blev konstateret af den Hollandske agent, 
som havde efterspurgt en hjemmeside og blev derfor bedt om at vurdere prototypen.  
John Legtenberg, som gav denne feedback på prototypen på Scanima’s hjemmeside: 

My first impression of the Scanima internetsite is very positive, the colours are friendly and 
switching from one page to another goes very fast, well done (Bilag 11). 

At dokumenterne var korte og præcise, havde også den fordel, at man ved 
anvendelse af web-statistik kunne få et præcist billede af de besøgendes interesser.  
Illustration 7 viser det grafiske design af hjemmesiden 

Illustration 7: Eksempler på hjemmeside designet - startsiden og “slutsiden” 

  
Kilder: Bilag 10 og 13 
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Den administrerende direktør var meget tilfreds med designet, men det gav dog 
anledning til en del diskussion, både under udarbejdelsen af designet (Bilag 1) og 
ved mødet (Bilag 10), hvor designet blev godkendt. 

Mit oplæg var, at baggrundsfarven var gul, links, overskrifter, bund/top tekst 
og logo var i den blågrønne farve som lå tættest på Scanima farven og brødteksten 
var sort. Den administrerende direktør var ikke sikker på, at den gule farve var god i 
alle kulturer, men da jeg ikke kunne finde oplysninger, der viste, at gul skulle være 
speciel farlig, blev gul anvendt. Den blågrønne farve var ikke så blå som Scanima-
farven, hvilket var et problem. Efter mange forsøg måtte det konstateres, at 
problemet ikke kunne løses, da Scanima-farven ikke var en standard Web-farve.  

Udover “farve-diskussionen” var der også en diskussion omkring brugen af 
symboler i navigationsbjælken. Mit oplæg var, at alle sider (på nær forsiden) skulle 
indeholde topteksten: 

scanima Who We Are What We Do @ Contact Us Site Index
Og bundteksten: 

Scanima A/S, Gugvej 152, Postbox 7520, DK- 9210 Aalborg SOE, Denmark, Phone: + 
4596 331000, Fax: + 45 96331011, scanima@scanima.dk 

http://www.scanima.dk/ 
Last update: 01/29/99 09:10:05 

Ideen med bundteksten var, at det sikrede, at alle udskrifter ville have 
Scanima's navn og adresse, samt det ville muliggøre, at kunden igen kunne finde 
dokumentet på Internettet. Alt dette, sammen med tidspunktet for sidste opdatering 
skulle skabe en troværdighedseffekt. En brugervenlig side viser, at virksomheden har 
tænkt på sit budskab. Adressen og telefonnumre viser, at der er tale om en “rigtig” 
virksomhed. Opdateringstidspunktet viser, at hjemmesiden løbende vedligeholdes. 
Denne troværdighedseffekt var der enighed om. Problemet var derimod faxnumrene. 
Den administrerende direktør mente, at der ikke var konsistens, da der var to 
faxnumre under “Company Details” og et i bundteksten. Salgsdirektøren mente, at 
det var bedre at bruge begge faxnumre, da det fik virksomheden til at virke større. 
Produktionschefen og IT-chefen gav udtryk for, at det var træls med virksomheder, 
der havde mange faxnumre, hvor man ikke vidste, hvilket man skulle bruge. Der blev 
skabt enighed om at beholde det, som det var, med et faxnummer i bundteksten og to 
faxnumre under “Company Details” for at undgå, at bundteksten blev for omfattende. 

En større diskussion omkring navigationsbjælken tog udgangspunkt i “@”, 
som symboliserede den engelske udtale “at” således, at brugeren altid kunne se, hvor 
på hjemmesiden brugeren befandt sig. Ikke alle på Scanima forstod ideen eller havde 
lagt mærke til dette. Der blev foreslået at ændre det til en pil eller blinkende tekst. 
Min respons var således:  

Jeg har prøvet med forskellige løsninger på at udskifte @, jeg har valgt at beholde @ men 
gøre det sort for at markere det tydeligere, da:  
- blinkende tekst ikke kan vises af alle browsere  
- pil skal vises som billede, så siden bliver tungere og ikke vises ens i forskellige browsere 
og på PC'ere med forskellig skærmopløsning. (Bilag 1) 
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Salgsdirektøren startede en længere diskussion om ordet “Site Index”, da han 
mente, at det betød en henvisning til andre geografiske lokaliteter. Det var ingen enig 
i og det endte med, at jeg skulle undersøge kunder og konkurrenters brug af dette 
ord. Resultatet er her beskrevet:  

Jeg tror det er god idé at beholde “Site Index”, da: 
- Henvisninger til geografiske lokaliteter kaldes “Offices” eller lignende  
- Fresenius Medical Care kalder sit for “Site Map” http://www.fmc-ag.com/site_map.htm  
- Alfa Laval beskriver sin hjemmeside under overskriften “Site Information” 
http://www.alfalaval.se/alfalaval/group/grg1.htm  
- Heinz henviser til andre hjemmesider på siden kaldet “Related Sites” 
http://www.heinz.com/js/links_index.html  
Resten af kundernes og konkurrenternes hjemmesider har ingen indeks, indholdsfortegnelse 
eller lignende. (Bilag 1) 

Samlet set var refleksionerne over prototypen et udtryk for at Scanima forsøgte 
at sætte sig i kundens sted, og kritikken til designet kom på områder, hvor man havde 
på fornemmelsen, at kunden måske kunne have vanskeligt ved at anvende 
hjemmesiden. Diskussioner om hjemmesidens indhold var også årsag til 
diskussioner, som viste, at man forsøgte, at sætte sig ind i kundens købsproces, 
hvilket uddybes i næste afsnit. 

 
3.3.2.2 Prototypen forblev en prototype 
I tiden efter mødet, hvor Internetstrategien var blevet godkendt uden rettelser, og 
prototypen var blevet godkendt med få bemærkninger, blev hjemmesiden rettet til, 
billeder af produktprincipper blev skabt og den sidste finpudsning foretaget. De 
sproglige rettelser handlede om, at forsidens beskrivelser af undersiderne skulle 
gøres klarere. Desuden var der lidt sproglige rettelser på undersiderne “Company 
Profile”, “Contact Information” og “Product Enquiry”. Der blev nævnt flere personer 
på under “Decision Makers” og flere kundereferencer under “Clients”. Endelig blev 
agenten i Japan udstyret med adresse og telefonnummer. Til sidst blev en del af 
teksten under “What We Do” slettet. Teksten stammede oprindeligt fra dokumentet 
“Company Profile” (Bilag 8).  

Salgsdirektøren Kim A. Christensen, som havde skrevet “Company Profile” 
(Bilag 8), mente, at der skulle være en ekstra sektion, kaldet “Why Scanima”. 
Kodeordet skulle være “all in one process”. Andre emner, der var vigtige af belyse, 
var at Scanima startede i 1989, og nu var blandt de 4 største i verden, der producerer 
miksere til industrielle processer. Endelig skulle det fremgå, at ingen 
mikserspecifikation var for svær for Scanima, at Scanima var fleksibel og at Scanima 
også ville eksistere i fremtiden. Det blev aftalt, at Kim A. Christensen skulle skrive 
nogle sider, som skulle med under ”Why Scanima”. Der blev rykket for disse 
informationer, men Kim A. Christen havde travlt og informationerne kom aldrig. Det 
var ikke det eneste arbejde, der ikke blev gjort, hvilket vil blive beskrevet på side 98. 

Der kom også andre forslag. Produktionschefen Claus Dietz Hansen foreslog et 
værktøj, der kunne vise, at Scanima’s miksere er meget hurtigere end 
konkurrenternes. Det var den administrerende direktør Holger Colding og 
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salgsdirektøren Kim A. Christensen ikke enige i. Argumenterne var, at  hurtigheden 
afhang meget af situationen. F.eks. kunne en hostesaftproducent ikke bruge tider for 
majonæse. Samtidig ville det ikke være optimalt, at vise konkurrenterne Scanima-
produkternes evner. De mente, at det vigtigste var, at kunden bestilte en test, da de 
alligevel ikke ville tro på de tider, som Scanima kunne oplyse. Et andet argument 
var, at kunderne ikke skulle have at vide, at man kan lave alle produkter med den 
samme maskine på baggrund af nogle med få ændringer, da det var vigtigt, at hver 
kunde skulle føle sig speciel. Markedsføringsmæssige argumenter var altså i centrum 
for afvisning af disse forlag til funktioner, som kunne hjælpe køberen med at 
specificere en ordre. 

Den 17. marts 1999 blev hjemmesiden lanceret på Internettet. Administrerende 
direktør Holger Colding udtrykte stor tilfredshed med hjemmesiden og ville have 
mig til at sige god for farverne. Indkøbschefen Peter Colding spurgte, hvad jeg syntes 
om resultatet. Jeg nævnte arbejdet, som var aftalt skulle udføres efter lanceringen, 
men at jeg ellers var tilfreds med resultatet. Prototypen forblev dog en prototype, da 
dette arbejde aldrig blev færdiggjort. 

 
3.3.3 Indhentning af tilbud fra leverandører relateret til hjemmesiden 

For mange virksomheder, ville de aktuelle leverandører være Web-designbureauer, 
som kunne foretage oprettelse og eventuelt vedligeholdelse af hjemmesiden. Det 
ville også være Internetudbydere, der kunne forsyne virksomheden med en 
Internetforbindelse og et Web-hotel eller hardware og software til egen Web-server.  

I Scanima var den eneste aktuelle leverandør den virksomhed, som skulle 
forsyne Scanima med et Web-hotel. Valget faldt i første omgang på den aktuelle 
leverandør af Scanima’s IT-udstyr og Internetforbindelse.  

Den 17. marts 1999 afholdtes et møde hos IT leverandøren DCE Data, hvor 
Jens Nygaard Andersen, jeg og DCE-Data’s Internetansvarlige, Martin Amsler 
deltog. Martin Amslers manglende engagement viste sig fra starten bl.a. ved, at vi 
måtte vente på, at han havde indtaget sin frokost, inden Scanima’s hjemmeside 
kunne blive installeret på DCE-Data’s Web-hotel. Derefter kunne siderne 
vedligeholdes i FrontPage. Hjemmesiden var nu tilgængelig via www.scanima.com 
og www.scanima.dk.  

Inden vi tog af sted, aftaltes det, at web-statistikken skulle leveres hver uge. 
Allerede på turen fra DCE Data diskuterede vi kvaliteten af Web-hotellet, da 
indtrykket ikke havde været imponerende professionelt. Men som Jens Nygaard 
Andersen sagde “De lå jo tæt på og når de tilbød deres kunder det så...” Det skulle 
senere vise sig, at de 3000 kr., det kostede om året, ikke var konkurrencedygtigt i 
forhold til andre leverandører. Scanima kunne i starten ikke koble op til Web-hotellet 
for at foretage rettelser. Dette blev løst efter et stykke tid. Utilfredsheden med Web-
hotellet steg og jeg udarbejdede et regneark (Bilag 15), der simulerede forskellige 
muligheder og som viste, at DCE Data var et dårligt valg. Det blev, der dog aldrig 
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fulgt op på, selvom Jens Nygaard Andersen var klar over problemstillingen. Igen var 
der andre opgaver som skulle løses først. 

Med andre ord var valget af leverandøren i højere grad præget af de 
eksisterende relationer Scanima havde end valget var et resultat af en rationel 
beslutningsproces. 

 
3.3.4 Markedsføring af hjemmesiden 

Udover, at alle ansatte fik adressen www.scanima.com i bunden af deres e-mail, 
bestod markedsføringen primært i tilmelding af hjemmesiden til Internettets største 
søgemaskiner. 

Sidst i marts 1999 tilmeldte jeg Scanima’s hjemmeside via et lille værktøj jeg 
havde udviklet. Senere, sidst i april 1999, kom der en henvendelse fra TE design, 
som ville tilmelde til en del søgemaskiner for 995 kr. plus moms. Jeg anskaffede 
programmet AddWeb som kunne gøre arbejdet og tilmeldte Scanima’s hjemmeside 
via dette program. I juni skrev jeg en manual (Bilag 16), der skulle gøre andre i stand 
til let at bruge programmet. Jens Nygaard Andersen kunne ikke få programmet til at 
virke ordentligt.  

Tabel 9 viser søgeværktøjer og virksomhedsregistre, der indeholder link til 
Scanima’s hjemmeside. 

Tabel 9: Scanima i søgeværktøjer og virksomhedsregistre 

Globale 
søgeværktøjer 

Danske 
søgeværktøjer 

Globale 
virksomhedsregistre 

Danske virksomhedsregistre 

Excite Jubii Kompass Børsens Virksomhedsfakta 
Directhit 1klik.dk   Danish Exporters 
Google Albot  Export Denmark 
Hotbot Altavista Danmark  Fagbog Danmark 
Lycos Arriba  Købmandsstandens 

Oplysningbureau 
Northernlight Berta  Krak Export Directory 
 Danmarks Net  Mejerimaskiner 
 Excite Denmark   
 Guide2www   
 Kvasir Danmark   
 Lycos Danmark   
 Opasia   
 Webbest   

Kilde: Søgninger foretaget på Internettet, November 2000 

Tabellen viser, at Scanima’s er tilmeldt mange søgeværktøjer og 
virksomhedsregistre, men at der er en overvægt på danske. Set i forhold til, at 
Scanima’s hjemmeside er rettet mod udenlandske virksomheder, som formodentlig 
ikke vil bruge danske søgeressourcer, kan det konkluderes, at markedsføringen af 
hjemmesiden nemt kunne styrkes. 
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3.3.5 Refleksion over brugen af hjemmesiden 

Effekten af denne markedsføring med hensyn til den konkrete brug af hjemmesiden, 
samt tilbagemeldinger fra kunderne burde løbende vurderes ved at måle, om effekten 
svarer til den forventede, således virksomheden løbende kunne justere, hvor det var 
nødvendigt. Der findes statistiske værktøjer, der kan støtte denne proces.  

DCE Data var ansvarlig for i oprettelsen af statistikken, men kunne ikke få den 
til at virke og statistikken over besøgende på Scanima’s hjemmeside blev aldrig 
troværdig. Det resulterede i, at Scanima aldrig fik indarbejdet brugen af web-
statistik. Desuden var web-statistik en ny måde at indhente markedsinformationer på 
som Scanima ikke havde erfaringer med, da indsamling af markedsinformation i 
Scanima i højere grad var baseret på at lytte til andres oplevelser og erfaringer end 
ved at man gennemførte dataindsamlinger. 

Tabel 10 viser uddrag af indholdet af hjemmesidestatistikken (Bilag 37), hvor 
det forsøgsvist er bemærket, hvilke informationer Scanima kunne bruge.  

Tabel 10: Tilgængelige informationer i hjemmeside-statistikken 
1. Most Requested Pages Hvilken side er den mest populære? 
2. Successful Forms Submitted Forespørgsel på produkter og testmiksere 
3. Top Exit Pages Fra hvilken side forlader brugeren Scanima’s hjemmeside?
4. Most Active Organizations Hvilken organisation kommer brugerne fra? 
5. Most Active Countries Hvilket land kommer brugerne fra? 
6. Top Referring Sites Hvilke Websites har linket Scanima? 
7. Top Referring URLs Fra hvilke adresser er Scanima linket? 
8. Top Search Keywords Hvilke søgeord bliver brugt til at finde frem til Scanima? 
9. Top Search Phrases Hvilke søgefraser bliver brugt til at finde frem til Scanima? 

Kilde til ordforklaringer: Bilag 37 og WebTrends (2000)  

I det følgende vil jeg forsøge at lave en vurdering af effekten af Scanima’s 
hjemmeside på baggrund af web-statistik fra oktober 2000. Den vigtigste måling vil 
være på de såkaldte “User Sessions”, som tæller antallet af unikke brugere af 
hjemmesiden. Dette tal vil være lavere end “Views”, som er en sidevisning og 
“Hits”, som er en handling på hjemmesiden (WebTrends, 2000). 

Tabel 11 viser de mest populære sider på Scanima’s hjemmeside målt på 
“Views” og “User Sessions”, hvor det fremgår, at de 10 mest poulære udgør lidt over 
halvdelen af al aktivitet på hjemmesiden. 
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Tabel 11: De den mest populære sider på Scanima’s hjemmeside 
 Pages Views % of Total Views User Sessions Avg. Time Viewed
1 Scanima A/S 

http://www.scanima.com/ 
300 18.78% 247 00:00:46 

2 Scanima Mixers 
http://www.scanima.com/ products.htm 

106 6.63% 99 00:01:06 

3 Scanima Company Profile 
http://www.scanima.com/ profile.htm 

83 5.19% 77 00:01:03 

4 Scanima Site Index 
http://www.scanima.com/ siteindex.htm 

67 4.19% 63 00:00:35 

5 Scanima Contacts 
http://www.scanima.com/ contact.htm 

64 4% 57 00:00:44 

6 Scanima's Staff 
http://www.scanima.com/ staff.htm 

49 3.06% 46 00:00:59 

7 Scanima Decision-makers 
http://www.scanima.com/ decision.htm 

48 3% 46 00:00:48 

8 Scanima Company Details 
http://www.scanima.com/ companyd.htm

45 2.81% 39 00:00:28 

9 Scanima Clients 
http://www.scanima.com/ clients.htm 

43 2.69% 41 00:01:28 

10 Scanimas' International Agents 
http://www.scanima.com/ int-agen.htm 

41 2.56% 40 00:00:45 

 Sub Total For the Page Views Above 846 52.97%   
 Total For the Log File 1596 100%   

Kilde: Bilag 37 

Tabel 11 viser ligeledes, at formålet med hjemmesiden er opfyldt. Det var 
meningen, at nye brugere og potentielle kunder skulle tilegne sig information om 
Scanima (Who We Are), hvilket skete da disse sider er den 3., 8. og 9. mest populære 
side og hovedproduktsiden (What We Do) er den 2. mest populære side. Derefter var 
det meningen, at kunderne skulle kontakte Scanima (Contact Us), hvilket også skete, 
da disse kontaktsider er de 5., 6., 7. og 10. mest populære sider. Endelig var det 
ideen, at indholdsfortegnelsen (Site Index) skulle anvendes til at slå op på 
hjemmesiden, hvilket også blev opnået, da denne side er den 4. mest populære side. 
Disse betragtninger understøttes af de følgende tabeller. Tabel 12 viser, at 68 
forespørgsler på produkter eller testmiksere var blevet afsendt i oktober 2000, hvilket 
indikerer, at hjemmesiden satte salgsprocessen i gang. Om dette er mange eller få 
kan være vanskeligt at afgøre. Men sikkert er det, at disse 68 forespørgsler er 
kommet via hjemmesiden, hvor det kan være svært at afgøre, hvor mange af dem, der 
ikke var kommet hvis Scanima ikke havde haft en hjemmeside. 

Tabel 12: Forespørgsel på produkter og testmiksere 
Type Hits % of Total
Successful Forms Submitted 68 93.15%
Failed Forms Submitted 5 6.84%
Total 73 100%

Kilde: Bilag 37 
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Kontaktskabelsen til Scanima var hovedformålet. Tabel 13 viser, at dette 
lykkedes, hvor en “exit-side” er siden, hvor brugeren forlader Scanima’s 
hjemmeside. Således var 4 ud af de 10 mest populære “exit”-sider netop de sider, 
hvor formålet var at skabe en kontakt. Således kan man forvente at brugeren har 
kontaktet Scanima med hjælp fra hjemmesiden. Formålet med hjemmesiden var 
også, at sortere ikke-potentielle kunder fra. Det kan tyde på, at dette lykkedes, da ca. 
en tredjedel af brugerne forlader hjemmesidens startside, hvilket kunne betyde, at 
denne sides hovedbesked “Turbo Mixing Process systems for all industries” var nok 
til at den besøgende sorterede sig selv fra, ved at forlade Scanima’s hjemmeside uden 
at søge yderligere information. 

Tabel 13: Sidste side inde brugeren forlader Scanima’s hjemmeside 
 Pages % of Total User Sessions

1 Scanima A/S 
http://www.scanima.com/ 

30.43% 119

2 Scanima Mixers 
http://www.scanima.com/ products.htm 

8.18% 32

3 Scanima Site Index 
http://www.scanima.com/ siteindex.htm 

4.6% 18

4 Scanima Company Profile 
http://www.scanima.com/ profile.htm 

4.09% 16

5 Scanima Clients 
http://www.scanima.com/ clients.htm 

3.58% 14

6 Scanima Turbo Mixer Round Type 1R2 
http://www.scanima.com/ 1R2.htm 

3.06% 12

7 Scanimas' International Agents 
http://www.scanima.com/ int-agen.htm 

3.06% 12

8 Visit Us at Scanima's HQ 
http://www.scanima.com/ visitus.htm 

3.06% 12

9 Scanima Company Details 
http://www.scanima.com/ companyd.htm 

2.55% 10

10 Scanima World Wide Tetra Pak (Non exclusivity) 
http://www.scanima.com/ tetrapak.htm 

2.55% 10

  Total For the Pages Above 65.21% 255

Kilde: Bilag 37 

Det er interessant at bemærke, at henvisningen til Tetra Pak på Scanima’s 
hjemmeside optrådte som den 10. mest populære exit-side. Dette kunne tyde på, at 
Scanima faktisk henviste kunder til Tetra Pak.  
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Tabel 14 viser ligeledes, at Tetra Pak tiltrak sig opmærksomhed, når det galdt 
en forståelse af hvilke organisationer brugerne af Scanima’s hjemmeside kom fra. 

Tabel 14: Organisation brugerne kommer fra 
 Organizations Hits % of Total Hits User Sessions 
1 mail.scanima.dk 139 5.24% 4 
2 ras.tele.dk 117 4.41% 11 
3 tetrapak.com 99 3.73% 5 
4 googlebot.com 96 3.62% 79 
5 superonline.com 87 3.28% 3 
6 www.auu.dk 80 3.01% 13 
7 ppp.get2net.dk 69 2.6% 7 
8 i4.auc.dk 60 2.26% 2 
9 192.6.98.18 60 2.26% 5 
10 192.38.205.106 (Scanima.dk) 58 2.18% 1 
 Sub Total For Companies Above 865 32.64% 130 

Kilde: Bilag 37 

Imidlertid skal man her være kritisk, da brugere, som anvender 
Internetudbydere (ras.tele.dk, superonline.com og ppp.get2net.dk), ikke er 
identificerbare. Men tabellen viser i det mindste, at Scanima’s største kunde havde 
fået øje på Scanima’s hjemmeside. Disse usikkerhedsbetragtninger gælder også, når 
man skal vurdere, hvilket land brugeren kommer fra. Der er en usikkerhed, da mange 
virksomheder anvender com-domænet i enden af deres internetadresse for at 
signalere, at det er en international virksomhed. Dette domæne bliver også brugt af 
de fleste søgemaskiner. Problemet er, at dette domæne er registreret i USA, hvorfor 
landet bliver overrepræsenteret i statistikken.  

Tabel 15: Land brugerne kommer fra 
 Countries User Sessions 
1 United States 177 
2 Denmark 92 
3 UK 9 
4 Italy 4 
5 Sweden 4 
6 Japan 3 
7 Germany 2 
8 Ireland 2 
9 Netherlands 2 
10 Malaysia 2 
11 Mexico 1 
12 Finland 1 
13 Switzerland 1 
14 France 1 
  Total 301 

Kilde: Bilag 37 

Tabel 15 viser dog, at Scanima kommer ud over Danmarks grænser med deres 
hjemmeside. Tabel 16 giver baggrund for at  forvente, at andelen af udenlandske 



Internetbaseret salg og markedsføring 95 
   

   
© Morten Rask  Global Industriel E-handel 

besøgende kunne forøges. Således viser tabellen at meget få udenlandske 
søgeværktøjer henviste til Scanima’s hjemmeside, hvor de danske søgeværktøjer og 
virksomhedsregistre var i overtal. Den vigtigste metode for tilgang af Scanima’s 
hjemmeside var dog, at man indtastede hjemmesideadressen direkte. Dette kan tyde 
på, at brugeren fik adressen via e-mail og traditionelle medier og/eller at Scanima’s 
hjemmeside havde mange gengangere, der kunne huske hjemmesideadressen. 
Endelig kunne det betyde, at hjemmesideadressen er så logisk at mange brugere først 
prøvede at indtaste navnet i browserens adressefelt inden de brugte et 
søgeværktøj/virksomhedsregister. 

Tabel 16: Henvisninger til Scanima’s hjemmeside 
 Site Company Type User

Sessions
1 No Referrer None  338
2 soeg.jubii.dk/ Jubii Søgeværktøj 15
3 scripts.b2b.dk/ Krak Virksomhedsregister 11
4 www.scanima.dk/ com Scanima Indtastning 14
5 search.dk.altavista.com/ Altavista Danmark Søgeværktøj 6
6 www.systemate.dk/ IT-consulting Andet 5
7 search.sol.dk/ Kvasir Søgeværktøj 4
8 smo.opasia.dk/ Opasia Søgeværktøj 3
9 google.yahoo.com/ Google/Yahoo Søgeværktøj 3
10 www.aalborg-ih.dk/ Aalborg 

Handelskammer 
Virksomhedsregister 3

11 www.euroseek.com/ Danmarks Net Virksomhedsregister 2
12 evreka.passagen.se/ Swedish Kvasir Søgeværktøj 2
13 www.netcraft.com/ Web Server Survey Andet 1
14 www.mejerimaskiner.dk/ Portal (Danmarks Net) Virksomhedsregister 1
15 www.google.com/ Google Søgeværktøj 1
16 www.lycos.com/ Lycos Søgeværktøj 1
 Sub Total for the Referring 

Sites Above 
  410

Kilde: Bilag 37 og egne tilføjelser 

Potentielle kunder, som ikke kender til Scanima’s navn var nødt til at anvende et 
søgeværktøj. Her viste web-statistikken, at følgende søgeord anvendes i prioriteret 
rækkefølge: Turbo, Mixer, Tetrapak, Batch mixer, Butterfly mixer. Kendskabet til 
disse søgeord kunne bruges som udgangspunkt for en forbedret markedsføring i 
Internettets søgemaskiner og virksomhedsregistre. Således måtte søgeordet “Turbo” 
og “Tetrapak” forventes at henvise til forkerte brugere til Scanima’ hjemmeside og 
samtidig måtte det sikres, at søgningen på “Mixer”, “Batch mixer” og “Butterfly 
mixer” resulterede i en henvisning til Scanima’s hjemmeside. 

Samlet set må refleksionen over anvendelsen af Scanima’s hjemmeside være, 
at det var positivt, at hjemmesiden anvendes som forventet, men negativt at 
markedsføringen af hjemmesiden var så ufuldstændig, at Scanima ikke udnyttede 
Internettets potentiale fuldt ud. 
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3.4 Scanima’s motiver og resultater 

I dette afsnit uddybes ovenstående beskrivelser af Scanima’s etablering af en 
hjemmeside, hvor afsnit 3.3.5 indikerede, at Scanima havde fået positive resultater. 
Uddybningen af, hvad Scanima fik ud af at få en hjemmeside kan opdeles i tre dele. 
Motivet er baggrunden for etableringen af hjemmesiden. Resultaterne opsumerer, 
hvad de faktiske resultater blev. Transformationsprocessernes forløb er en 
sammenfatning af processerne ved etableringen af hjemmesiden. 
 
3.4.1 Motiver 

Efter etableringen af hjemmesiden fik jeg på fornemmelsen, at en styrkelse af de 
internationale relationer, ikke var den direkte årsag til at Scanima valgte at begynde 
markedsføringen på Internettet. Årsagen skulle måske findes et andet sted. Det tyder 
på, at etableringen af hjemmesiden havde formålet at styrke de interne relationer. 
Scanima’s knappe ressource i den internationale ekspansion var ingeniører, der 
kunne konstruere maskinerne, hvorfor Scanima løbende ansatte flere ingeniører for at 
skabe en mere effektiv konstruktionsafdeling. Samtidig lagde man meget vægt på, at 
arbejdsforholdene var optimale, således de bedste folk kunne tiltrækkes: 

Den nye ingeniør, der flytter fra ... Han stillede det relevante spørgsmål, som er et af de 
første: “Hvad er egentlig jeres værktøjer”. Først kommer de ud og ser produktet og 
produktionsfaciliteter, bygninger og kontor. Hvis det er skummelt og mørkt, gider de ikke 
være her. Her er indbydende omgivelser. Så får han at vide, at vi har det nyeste AutoCad 
2000, 3-D osv. Så siger han “Det er spændende, det kan jeg godt tænke mig”. (Holger 
Colding, administrerende direktør, Bilag 19) 

Med andre ord gjaldt det også om at have en (høj)teknologisk profil for at 
kunne fastholde og tiltrække gode ingeniører, hvor en øget brug af IT gav et løft fra 
at være smedevirksomhed til at være en international virksomhed (Aalborg 
Erhvervsråd, 1999). Etableringen af hjemmesiden var en del af disse bestræbelser: 

Har vi en ordentlig hjemmeside, så har de det bedre, så er vi med. Det er utrolig vigtigt. 
(Holger Colding, administrerende direktør, Bilag 19) 

Således kom initiativet til hjemmesiden indefra, men efter etableringen  af 
hjemmesiden blev den brugt i samvirket med de eksterne relationer.  
 
3.4.2 Resultatet af hjemmesiden 

 Kendskabet til Scanima blev større: 
“Vi får henvendelser fra hele verden, og fra folk som vi aldrig har haft kontakt med før. De 
søger bare på Internettet efter de produkttyper vi laver”, siger Jens Nygaard Andersen. 
(Holm, 2000) 

Situationen havde ændret sig. I stedet for et geografisk afgrænset marked så 
Scanima nu en verden uden grænser. Hvilket var et resultat af, at produkterne var 
digitalt repræsenteret og hjemmesiden havde udvidet Scanima’s kontaktflade. 
Hjemmesiden blev en ny agent – en digital agent. 
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Hjemmesiden blev et vigtigt supplement til de normale markedsførings- og 
salgsrutiner i virksomheden. Da hjemmesiden var ca. et halvt år gammel, spurgte jeg 
den administrerende direktør om Internettet havde betydning for arbejdet med 
internationale kunder. Han svar var positivt, men han svarede måske anderledes end, 
hvad man normalt ville forvente af en e-handelsproces, der involverer digitalisering 
af produkter, aktører og handelsprocesser. 

Der er jo masser af kunder, nu ringede der en i går, og spørger: “Vi har hørt om jer. Vi har 
en kunde, som gerne vil mikse noget mælkepulver, noget vand og sukker til en drikbar 
mælk. Og så skal det gøres sådan og sådan.” Så kan jeg sige til ham “Prøv lige at slå op på 
vores hjemmeside, der kan du faktisk se principperne, du kan se, hvad vi laver og sådan og 
sådan” Så siger han “Det vil jeg lige gøre”. Og så ringer han tilbage og siger “Det er lige 
nøjagtig det, vi mangler”. Det er MEGET smart. (Holger Colding, administrerende direktør, 
Bilag 19) 

Hjemmesiden anvendtes altså til aflastning af Scanima ved at give svar på 
nogle problemer hos kunderne. Det personlige salg blev således styrket, men 
hjemmesiden var kun et supplement til de traditionelle salgsværktøjer som telefonen, 
brevet og produktdemonstrationen. Disse traditionelle værktøjer blev i udstrakt grad 
brugt sammen med hjemmesiden til en mere proaktiv form for markedsføring: 

I en stille periode, hvis du vil udvide din kundekreds, er det meget let at tage telefonen eller 
sende et brev: “Vil I ikke godt lige at kigge på vores hjemmeside. Hvis der er noget der har 
interesse så ring tilbage.” … så de kan se, hvad vi er i stand til, og hvis det har interesse, 
kan vi komme med en prøvemikser til deres egne lokaler, og vise hvad vi kan. (Holger 
Colding, administrerende direktør, Bilag 19) 

Ansigt-til-ansigt situationen var blevet suppleret med hjemmesiden, som var en 
digital grænseflade til markedet. Imidlertid var det ikke mange potentielle kunder,  
der havde henvendt sig et halvt år efter hjemmesiden var etableret. Gennembruddet 
kom ca. et år efter, at hjemmesiden var etableret. I juni 2000 oplevede Scanima, at 
hjemmesiden var den direkte årsag til at indgå forhandlinger om en større ordre til et 
firma i Israel, der var et marked, Scanima ikke havde betjent tidligere. Det gav igen 
en oplevelse af en verden uden grænser. I denne forbindelse udtalte IT-chefen til 
Nordjyske Stiftstidende: 

“Vi får henvendelser fra hele verden, og fra folk som vi aldrig har haft kontakt med før. De 
søger bare på Internettet efter de produkttyper vi laver”, siger Jens Nygaard Andersen, der 
regner med at kunne relatere fire til fem millioner kroner af sin budgetterede omsætning på 
70 millioner kroner for næste regnskabsår. Det var ikke Scanimas direkte strategi at forøge 
sit salg via sin hjemmeside, som har kostet 10.000 kr. “Mine forventninger til salget var 
ikke specielt store. Man skal nok se det lykkes, før man tror på det” fortæller IT-chefen. 
Han spår allerede et fald i firmaets rejseudgifter til messer, og han tror også, at firmaet kan 
undvære nogle af sine agenter rundt på kloden, når den elektroniske handel med Scanimas 
miksere forøges. (Holm, 2000) 

I november 2000 var der kommet ca. 20 produktforespørgsler via “Product 
Enquiry” skemaet. Det havde ført til én eller to ordrer, hvor den ene ordre var på 
700.000 kr. Kunden havde fundet Scanima via Kraks Export Virksomhedsregister 
(Andersen, 2000). Kunderne fandt altså hjemmesiden, der her fungerede som en 
digital agent.  
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Da hjemmesiden begyndte at vise resultater i form af at skabe kontakter til 
potentielle kunder affødte det proaktive tanker. Hvordan Scanima kunne drage 
yderligere fordel af hjemmesiden. Hvordan hjemmesiden ændrede Scanima’s 
internationale aktiviteter, såsom reducering af omkostninger i forbindelse med rejser 
og agenter. Samtidig erkendte man, at hjemmesiden også bidragede positivt til 
omsætningen. Med andre ord, var sælgeren ikke den eneste som håndterede afstande. 
Web-masteren var nu også en del af afstandshåndteringen. 

Diskussionerne i de følgende afsnit vil vise, at disse resultater ikke blev opnået 
fordi Scanima bevidst havde ændret sin organisering. Derfor måtte årsagen i højere 
grad findes i, at Scanima havde reageret på de henvendelser hjemmesiden gav. 
Næste afsnit vil derfor reflektere over processen, som skabte hjemmesiden. Denne 
refleksion danner baggrund for en belysning af transformationsprocessen udfra nogle 
forskellige teoretiske perspektiver.  
 
3.4.3 Transformationsprocessens forløb i Scanima 

I starten af afsnit 3.3 beskrev jeg de involverede aktører i Scanima’s 
transformationsproces. I det følgende reflekteres der over denne 
transformationsproces og det vil derfor være passende at  skitsere aktørernes 
deltagelse i processerne før, under og efter lanceringen af hjemmesiden: 

1. I den indledende fase var det primært IT-chef Jens Nygaard Andersen og jeg 
som diskuterede hjemmesiden. Jens skaffede informationer og jeg satte dem 
sammen til beskrivelser af formål som Jens godkendte. Den administrerende 
direktør Holger Colding var med på sidelinjen 

2. Under opbyggelsen af hjemmesiden var det igen Jens og jeg som var de 
centrale aktører. Jens blev den centrale aktør, som skulle udføre arbejdet og 
jeg blev skafferen og sparringspartneren. Det viste sig imidlertid, at det 
forslag jeg havde udarbejdet som prototype blev den faktiske hjemmeside. 
Deltagere i mødet, hvor prototypen blev godkendt som den endelige 
hjemmeside, var administrerende direktør Holger Colding, salgschef Kim A. 
Christensen og produktionschef Claus Dietz Hansen. Disse aktører fungerede 
som diskussionspartnere. 

3.  Efter lanceringen var Jens den centrale aktør sammen med salgschef Kim A. 
Christensen, der sammen skulle færdiggøre hjemmesiden. Jeg som 
aktionsforsker trådte ud af processen, men fungerede dog også som 
sparringspartner. 

I det følgende reflekteres der over transformationsprocesserne. 

Processen i den indledende fase var præget af at skaffe informationer om 
Scanima’s produkter og drøfte formålet med hjemmesiden. Der var meget få 
sekundære data. Derfor måtte primære data fremskaffes. I denne sammenhæng var 
det et problem, at tilliden til mig som aktionsforsker var lav, da Scanima var usikker 
på, hvad jeg kunne bidrage med. Umiddelbart var mit indtryk, at det ikke var 
Scanima som virksomhed, der havde inviteret mig med i processen. Invitationen var 
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et led i et individuelt projekt, som Jens Nygaard Andersen varetog, som en del af 
hans opgaver i rollen som IT-chef. Yderligere fandt jeg først senere ud af, at det 
reelle formål var, at tilfredsstille ingeniørernes krav om en hjemmeside og havde i 
udgangspunktet intet med pleje af relationer til kunder at gøre. Derfor startede 
processen langsomt op. Administrerende direktør Holger Colding havde måske i 
starten svært ved at se fordelene ved at bruge Web til markedsføring, men efter at 
han fik en henvendelse fra en agent, der spurgte efter hjemmesiden, var der også et 
engagement at spore her. Processen tog fart.  

Jens Nygaard Andersen sendte mere og mere information til mig. Jeg selv blev 
mere aktiv; fandt en agent på nettet, en beskrivelse af Scanima i Kompass om de 
ansattes ansvarsområder, som jeg diskuterede med Jens Nygaard Andersen. Han tog 
billeder af virksomheden og videresendte dem til mig. På baggrund af 
informationerne fra og diskussionerne med Jens Nygaard Andersen, lavede jeg det 
første udkast til et dokument om Scanima på Web (Bilag 7). Dette godkendte Jens 
Nygaard Andersen. Vi begyndte at etablere en fælles forståelse. Jens Nygaard 
Andersen skaffede tekst, der kunne indsættes i det design, jeg havde fået ideen til og 
skitseret. På denne baggrund blev prototypen skabt. Jeg havde efterhånden fået 
materiale nok til at kunne skabe et billede af, hvordan Scanima’s hjemmeside kunne 
se ud. Dette billede kunne Jens Nygaard Andersen respondere direkte på. Denne 
“ping-pong” interaktion resulterede i den færdige prototype. 

Protypen blev godkendt på et møde, af administrerende direktør Holger 
Colding, hvor IT-chef Jens Nygaard Andersen, salgschef Kim A. Christensen og 
produktionschef Claus Dietz Hansen og jeg deltog (Bilag10). Til dette møde havde 
Jens Nygaard Andersen og jeg sammenfattet de resterende opgaver. Disse opgaver 
blev godkendt på samme møde af administrerende direktør Holger Colding samtidig 
med at personerne blev gjort ansvarlig for udførelsen af opgaverne. Tabel 17 viser 
endvidere status for disse opgaver, hvor en afsluttet opgave er markeret med en lang 
sort streg, en delvis afsluttet opgave er markeret med en kort sort streg, og 
uafsluttede opgaver er uden markering. De ansvarlige er prioriteret således, at “1” er 
den centrale aktør som udfører arbejdet, hvor “2” og “3” er sparringspartnere. “Web-
master“ var Jens Nygaard Andersen, “Salg” var Kim. A. Christensen, 
“Aktionsforsker“ var undertegnede og “Scanima” var alle mødedeltagernes ansvar. 
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Tabel 17: Opgaver i forbindelse med Scanima’s hjemmesides officielle lancering 
Opgave Ansvarlig Status 
Nødvendigt før lancering af hjemmesiden 
Design skal fastlægges og tilpasses   1 Scanima &  

2 Aktionsforsker 
  

Forespørgselssiderne på produkter og testopstilling rettes Web-master   
Rettelser og tilføjelser implementeres  Aktionsforsker   
Software installeres hos Scanima  1 Web-master &  

2 Aktionsforsker 
  

Hjemmesiden placeres på Web-hotellet 1 Web-master &  
2 Aktionsforsker 

  

Før eller umiddelbart efter lanceringen 
Billeder af produkter og medarbejdere fremskaffes  Web-master   
Web-master i Scanima uddannes 1 Aktionsforsker &  

2 Web-master 
  

Design håndbog udarbejdes  Aktionsforsker   
Tekst og tabeller til produktsider fremskaffes Web-master   
Efter lanceringen 

  Afsætte ressourcer til personligt at behandle forespørgsler 
via hjemmesiden 

Scanima  
  

Hjemmeside-statistik software implementeres   1 Aktionsforsker &  
2 Web-master   

  

Hjemmesiden markedsføres   1 Aktionsforsker & 
2 Web-master 

  

Access kundedatabase udvikles til at håndtere 
Internetforespørgslerne 

1 Salg, 2 Web-master 
& 3 Aktionsforsker 

  

Procedure for evaluering af konkurrenters hjemmeside 
udvikles  

1 Aktionsforsker, 2 
Web-master & 3 Salg 

  

Procedure for kundetilfredshedsspørgsmål skal udvikles 1 Salg, 2 Web-master 
& 3 Aktionsforsker 

  

Kilde: Bilag 10 

Tabel 17 viser, at langt de fleste opgaver, som skulle foretages inden 
lanceringen blev afsluttet. Hjemmesiden blev placeret på et Web-hotel, men blev 
ikke flyttet til et bedre Web-hotel og opgaven blev derfor ikke fuldført. 

Ingen af opgaverne som skulle foretages efter lanceringen blev fuldført. Tekst 
og tabeller som skulle bruges til ekstra produktbeskrivelser blev aldrig fremskaffet 
og billederne til disse produktsider var derfor ikke nødvendige. Scanima fik dog 
etableret et lærred til brug ved fotograferingen af produkterne. Billeder af alle 
medarbejdere blev ikke taget, da det kun var nogle af medarbejderne, som ønskede at 
have et billede af sig selv på Internettet. Udannelsen af Web-masteren blev aldrig 
færdiggjort, da Jens Nygaard Andersen som var Web-master fik, som jeg selv travlt 
med andre ting. En del af denne uddannelse var, at udarbejde en designhåndbog, og  
da uddannelsen ikke blev fuldført, blev designhåndbogen ikke udarbejdet. Den blev 
der dog aldrig brug for, da Scanima’s hjemmeside ikke blev udvidet. De opgaver, 
som involverede salg og krævede en del arbejde, blev aldrig til virkelighed. Det 
drejer sig bl.a. om procedurerne for vurdering af konkurrenters hjemmesider, 
håndtering af Internet-forespørgsler og udvikling af kundetilfredshedsspørgsmål. 
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Disse markedsinformationsrelaterede aktiviteter var nye for Scanima og havde måske 
ikke virksomhedens store interesse. Dette gjaldt også implementeringen af 
hjemmesidestatistikken, hvor softwaren blev aktiveret, men aldrig brugt proaktivt. 
Opgaven “Afsætte ressourcer til personligt at behandle forespørgsler via 
hjemmesiden” blev dog løst, idet Jens Nygaard Andersen fik pålagt ansvaret herfor 
af den administrerende direktør Holger Colding.  

I maj 1999 fortalte Jens Nygaard Andersen, at Holger Colding vil have 
produktbeskrivelser på hjemmesiden, så dem var han i gang med. Men 
produktsiderne blev aldrig færdige, da der hele tiden kom andre og mere presserende 
opgaver.  Således har den rutinemæssige formidling af information på hjemmesiden 
været begrænset til opdateringer af personale- og agentbeskrivelser samt at behandle 
forespørgsler, der kom via hjemmesiden. Disse opdateringer, er de eneste processer, 
som er blevet formaliseret og automatiseret. Jens Nygaard Andersen fik senere 
opgaven som salgskoordinator og salgsfunktionen fik dermed også en aktiv rolle i 
Web-markedsføringen.  

Fælles for status af opgaverne efter lanceringen af Scanima’s hjemmeside, var 
med andre ord, at interessen for at løse opgaverne mindskedes efter lanceringen. 
Desuden var opgaverne vanskelige at fuldføre, når de havde med 
markedsinformation at gøre. Dette gjaldt især opgaver, som involverede andre 
personer i Scanima end Web-masteren. Med andre ord blev kravene langt fra 
efterlevet. Disse krav var alle deltager ved mødet (hvor prototypen blev godkendt) 
enige om at Scanima skulle opfylde for, at markedsføringen via hjemmesiden ville 
blive succesfuld.  

Spørgsmålet er om min deltagelse i forløbet kunne havde været anderledes. Det 
viste sig at der var en videnskløft mellem Scanima’s medarbejdere og mig som 
aktionsforsker. Denne videnskløft bestod både af praktiske kundskaber med hensyn 
til skabelse af en hjemmeside og mere strategiske overvejelser omkring 
markedsføring. Det var ikke et problem, da Scanima forventede at jeg tilførte dem ny 
viden. Problemet viste sig imidlertid tydeligere, da det ikke lykkedes at lukke denne 
videnskløft. Processen gik i stå, da jeg forlod Scanima. Videnskløften betyder også at 
jeg ubevist begyndte at arbejde i yderkanten af aktionsforskningen, og i højere grad 
optrådte som “jeg-alene-vide” konsulenten. Beskrivelsen af processen har også lidt 
denne stil, men det er i lige så høj grad en vurdering af mit eget arbejde, når jeg 
bemærker at “de leverer ikke til tiden; den ide var ikke god etc.” Samlet er det 
vilkårene, når der er en videnskløft, at aktionsforskeren kommer til at stå centralt i 
beskrivelsen og aktørerne bliver mindre aktive. Stadig er der tale om 
aktionsforskning, da aktionsforskeren forøger bevidst at påvirke og prøve at forstå, 
hvilken effekt denne påvirkning giver. Det normative element står tydeligere frem i 
beskrivelsen, men det er stadig fortolkningen som er nøglen til forståelsen. 

Selvom ikke alle Web-orienterede opgaver i forhold til brug af Scanima’s 
hjemmeside blev fuldført, og selvom hjemmesiden ikke er blevet en naturlig del af 
Scainma’s hverdag som et aktivt salg og markedsføringsværktøj, har hjemmesiden 
givet gode resultater. Mine påvirkninger har givet en proces, der har transformeret 
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Scanima til en mus-og-mørtel-virksomhed på resultatsiden, men det tyder på, at 
transformationsprocessen med hensyn til de organisatoriske processer tilsyneladende 
kan udvikles yderligere. Hvordan kan man forstå dette? De følgende afsnit forsøger 
at belyse transformationsprocesserne udfra forskellige teoretiske perspektiver. 

1) Processerne bag de anvendte interaktionstyper “Brochuren, Håndbogen 
og Handelspladsen”, som var min forforståelse, da jeg startede 
aktionsforskningsprojektet (Afsnit 3.5) 

2) Processen i skabelsen af en hjemmeside, som er min forståelse af 
processerne i Scanima (Afsnit 3.6) 

3) Processen set som en internationaliseringsproces, som er min 
efterforståelse af Scanima’s processer (Afsnit 3.7) 

 
3.5 Processerne bag interaktionstyperne “Brochuren, Håndbogen 

og Handelspladsen” 

Da jeg trådte ind i Scanima, var det i rollen som  aktionsforsker med det formål at 
være den eksterne katalysator, der fik etableret en hjemmeside, der skulle varetage 
Scanima’s internationale markedsføring.  

Min forforståelse af en hjemmeside som en digital agent bestod i 
interaktionstyperne Brochuren, Håndbogen og Handelspladsen vil disse blive 
beskrevet først. Lignende teoretiske modeller for virksomheders markedsføring på 
Internettet samt den empiriske baggrund for interaktionstyperne vil i dette afsnit 
blive analyseret og perspektiveret i forhold til anvendelsen af koncepterne i Scanima  
Derefter følger en diskussion af hvilke krav, der stilles til de organisatoriske 
processer, når interaktionstyperne er i anvendelse. Dette forholdes ligeledes til 
Scanima’s processer. 



Internetbaseret salg og markedsføring 103 
   

   
© Morten Rask  Global Industriel E-handel 

 
3.5.1 Brochuren, Håndbogen og Handelspladsen 

Udgangspunktet for etableringen af Scanima’s hjemmeside, var de tre væsenstyper 
Brochuren, Håndbogen og Handelspladsen (Rask & Buch, 1999; Rask & Skræm, 
1997b).Alle tre typer af hjemmesider var i anvendelse på Scanima’s hjemmeside. 
Disse væsenstyper (også kaldet interaktionstyper) vil blive beskrevet i dette afsnit. 
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: 

Illustration 8: Typer af hjemmesider og deres sammenhæng 

Brochuren Håndbogen

Handelspladsen

A

D

C
B

E F

G  
Pilene angiver en stigende intensitet i interaktionen 

Illustration 8 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). Endelig kan hjemmesiden bestå 
af en kombination af Handelspladsen, Brochuren og Håndbogen (E). I denne 
afhandling benævnes interaktionstypen efter den højeste interaktionsintensitet. 
Således benævnes hjemmesiden som Brochuren ved situation A, Håndbogen ved 
situationerne B eller C og Handelspladsen ved situationerne D, E, F og G.   

Disse navne på typer af hjemmesider blev valgt udfra analogier fra den 
”fysiske” verden, da disse analogier beskriver de forskellige muligheder for 
interaktion mellem virksomheden og brugerne af dens hjemmeside. 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 ydelser og m.h.t. Handelspladsen er det 
karakteristiske fællestræk opfordring til at bruge virksomhedens ydelser.  
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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 interaktionstyper, 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 sin 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, er 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 
gerne være mere tilfredse 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.  

Interaktionstyperne defineres på denne måde: 
1. Brochuren, 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.  
Denne informering kan vise potentielle kunder, hvordan problemer de 
har, kan løses ved at anskaffe sig virksomhedens produkter/ydelser. 

2. Håndbogen, hvor den karakteristiske handling for virksomhedens 
vedkommende er vejledning af 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 samtidig 
med, at problemstillinger kan blive løst hos kunden. Selvom 
Håndbogen er rettet mod nuværende kunder. Imidlertid kan Håndbogen 
også vise potentielle kunder, hvordan køber kan løse problemer med 
sælgers produkter/ydelser, der evt. kunne opstå efter de ar købt 
produktet/ydelsen. 

3. Handelspladsen, 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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Tabel 18 giver en oversigt over de nævnte interaktionstyper. 

Tabel 18: Interaktionstyperne - en oversigt 
 1. Brochuren 2. Håndbogen 3. Handelspladsen 

Interaktionens 
karakteristika 

Envejs information 
fra sælger til køber 

om sælgers 
virksomhed og dens 

produkter 

Tovejs kommunikation 
om problemstillinger og 
deres mulige løsninger

Tovejs udveksling af 
ydelser 

Sælgers handling Informering Vejledning i 
problemløsning 

Opfordring til brug af 
produkt/ydelse 

Købers handling Tilegner sig 
information 

Løser problemet 
(tilfredsheden øges) Anvender produkt/ydelse 

Interaktionens 
resultat 

Øget globalt 
kendskab til sælgers 

virksomhed og 
produkter 

Sælgers 
problemløsning 

uafhængig af tid og 
sted 

Køb og salg uafhængig af 
geografisk placering 

 

 
3.5.1.1 Scanima’s anvendelse af interaktionstyperne 
Med udgangspunkt i denne opdeling af hjemmesider i de tre interaktionstyper drøftes 
formålet med Scanima’s hjemmeside. På  mødet, hvor protypen blev godkendt, blev 
det besluttet, at hjemmesiden skulle indeholde Brochuren og Håndbogen. Det vil sige 
at hjemmesiden skulle virke som informationskanal for kunderne og som vejledning 
af nuværende kunder i, hvordan et problem muligvis kunne løses. Endvidere blev 
komponenter tilføjet på Scanima’s hjemmeside, således potentielle kunder kunne 
kontakte Scanima med en forespørgsel på et produkt eller en testmikser. Med denne 
forespørgsel i hånden kunne Scanima sætte salgsprocessen i gang og Scanima’s 
hjemmeside kunne derfor også anses for at være en Handelsplads.  

Således blev hjemmesiden en ny måde at håndtere afstande på. Dette foregik 
som en del af transformationsprocesserne i Scanima, da virksomheden var på vej 
mod at blive en sælgende mus-og-mørtel-virksomhed. Scanima informerede om 
disse produkter via hjemmesiden, som muliggjorde en vejledning i hvilken typen af 
produkt kunden havde brug for og man opfordrede til at bruge produktet ved at 
foretage en produktforespørgsel eller ved evt. først bestille en test-mikser. Potentielle 
kunder tilegnede sig information, var tilfreds med den vejledning de modtog og  
nogle købte og begyndte at bruge produktet. Dette muliggjorde en opfattelse af 
Scanima’s internationale marked som en verden uden grænser, hvor kendskabet til 
produkterne blev udbredt yderligere og Scanima forventede på længere sigt derfor et 
mindre behov for deltagelse i messer mv. Samtidig kunne sælgerne rådgive 
potentielle kunder fra skrivebordet ved hjælp af hjemmesiden og telefonen. Endelig 
opnåede man salg til kunder i lande sælgerne aldrig havde besøgt.  

Scanima’s produkter forblev fysiske, men opnåede en digital repræsentation. 
Scanima’s hjemmeside - var som en digital agent - den nye aktør i samhandlen med 
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kunderne. Dette betød at tekstbaseret information i højere grad blev en del af  
interaktionen med kunden. Handelsprocessen blev transformeret, da den tidligere 
havde været baseret på en ansigt-til-ansigt situation men nu blev suppleret med den 
digitale grænseflade til kunden. 
 
3.5.1.2 Andre teoretiske perspektiver på interaktionstyperne 
Interaktionstyperne Brochuren, Håndbogen og Handelspladsen var oprindeligt 
dannet som væsenstyper på baggrund af konkrete empiriske studier (se afsnit 3.5.1.3) 
uden skelen til andre typologier. På trods af dette, er det dog vigtigt at bemærke 
sammenfaldet med andre forskeres opdeling. Karakteristisk er det, at de her 
præsenterede interaktionstyper: Brochuren, Håndbogen og Handelspladsen ikke 
fokuserer på den bagvedliggende teknologi, som mange forskere har gjort, men 
udelukkende vurderer hvordan virksomhederne har valgt at profilere sig. Tabel 19 
viser, at langt de fleste typologier indeholder en opdeling mellem virksomheders 
hjemmesider, der informerer, vejleder og/eller opfordrer kunderne til at bruge (eller 
købe) virksomhedens produkter. 

Tabel 19: Karakteristika ved interaktionstypernes formål sammenlignet med 
andre typologier 

Interaktionstyper →
Kilder ↓ 

Brochuren Håndbogen Handelspladsen 

Rask, M., & Skræm 
(1997b) Informering Vejledning Opfordring til brug af 

produkt/ydelse 
Hoffman, Novak & 
Chatterjee (1995) Internet Presence  Content Online 

Storefront
Quelch & Klein 
(1996) Information Support Transactions 

Angehrn (1997) Virtual Information Space Virtual Distribution 
Space Transaction Space 

Peters (1998) Internet presence sites  Online storefronts Content 
sites 

Geiger & Martin 
(1999) Ornamental Informational Relational Web Presence 

Zwick, Dholakia & 
Mundorf (2000) Communicative Trajectory Service and Support 

Trajectory 
Transactional 

Trajectory 

 

Imidlertid er der afvigelser fra opdelingen i Brochuren, Håndbogen og 
Handelspladsen. Handelspladsen er for eksempel ikke udelukkende en 
transaktionsbaseret hjemmeside. Andre former for betaling end finansielle ydelser 
kan forekomme. Betalingen kan være, at brugeren ser reklamer på hjemmesiden eller 
at brugeren afgiver information om sig selv. Disse betalingsmåder nævnes i   
Hoffmans, Novaks og Chatterjees (1995) interaktionstype, de kalder for “Content”. 
Yderligere er der mange industrielle salgsprocesser, hvor den finansielle transaktion 
via hjemmesiden ikke er afgørende, når en handel skal gennemføres. Således kan en 
virksomheds hjemmeside med mulighed for bestilling af en prøveordrer opfattes som 
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en Handelsplads. I Scanima var sådanne prøveordre erstattet med muligheden for at 
bestille en test-mikser. Der er flere forskere som kæder vejleding og 
transaktionsorienterede hjemmesider sammen til én typologi (Angehrn, 1997; Geiger 
& Martin, 1999; Hoffman et al., 1995; Peters, 1998), hvilket ofte ikke svarer til 
virkeligheden, da mange virksomheders hjemmesider ikke indeholder muligheden 
for at få afgang til (eller købe) produktet, men i stedet henviser til nærmeste 
forhandler og/eller kun yder support på produktet, hvilket er et udtryk for vejledning. 
Få af forskerne fokuserer på virksomhedens internationale markedsføring. Quelch & 
Klein (1996) og Zwick, Dholakia og Mundorf (2000) er undtagelserne, hvor det 
internationale perspektiv tilføjes eksplicit ved at tilføje kvaliteten “international” 
henholdsvis “globalization” og får derved dobbelt så mange interaktionstyper end de 
nævnte, da de skelner mellem nationale og internationale formål.  

Med Brochuren, Håndbogen og Handelspladsen er det anderledes, da det 
empiriske grundlag kun er internationale virksomheder der anvender eller ønsker at 
anvende Web i deres internationale markedsføring.  

 
3.5.1.3 Interaktionstypernes empiriske grundlag 
Interaktionstyperne Brochuren, Håndbogen og Handelspladsen blev skabt i 1996 ved 
at gennemlæse ca. 1000 avisartikler om Internet, Web og om Informationsteknologi 
generelt. Der blev identificeret 351 virksomheder, der havde en hjemmeside. Af 
disse blev 43 kategoriseret som værende danske virksomheder, der anvendte Web 
som en del af virksomhedens internationale aktivitet, hvilket vil sige, at de havde en 
international hjemmeside, der var rettet mod en interaktion på internationale 
markeder i form af for eksempel de(t) sprog, der var brugt til at præsentere 
virksomheden, samt at virksomheden angav landekoder på adresser, telefon og fax 
numre. 

Undersøgelsesprocessen fulgte en hermeneutisk spiral. Efter flere 
gennemlæsninger og gennemskrivninger af virksomhedsbeskrivelserne, dannedes et 
“prøvebillede” af væsenstyperne i anvendelsen af Web til styrkelse af de 43 
virksomheders internationalisering. Dette “prøvebillede” blev også gennemlæst og 
gennemskrevet adskillige gange, til der dannede sig nogle tilfredsstillende 
væsenstyper, som fik navnene Brochuren, Håndbogen og Handelspladsen (Rask & 
Skræm, 1997b).  

De samme virksomheder dannede grundlag for et longitudinalt studie, hvor 
virksomhedernes blev indplaceret i interaktionstyperne Brochuren, Håndbogen og 
Handelspladsen i november 1996, samt hvilke ændringer, der var foretaget i oktober 
1997, juli 1998 og juli 1999 (Rask, 1999c). Det viste sig, at virksomhedernes 
hjemmesider over tid stiger i interaktionsintensitet. Det er også vigtigt at bemærke, at 
mange virksomheder ikke ændrede interaktionstype før i 1999. Dette kunne tyde på, 
at virksomhedens internationaliseringsproces via international Internetmarkedsføring 
er en læringsproces, hvor det tager en rum tid at overkomme udfordringerne og få 
ressourcerne dirigeret i retning af en øget anvendelse af international 
Internetmarkedsføring og reorganisering således Internettet kunne udnyttes bedre. 
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3.5.2 Interaktionstypernes krav til virksomhedernes interne organisering 

Mange forskere har i deres undersøgelseskonklusioner efterspurgt mere viden om de 
organisatoriske konsekvenser af indførelsen af Internet-teknologi i forbindelse med 
virksomhedens internationale markedsføring (Hamill, 1997; Hamill & Gregory, 
1997; Lituchy & Rail, 2000; Palumbo & Herbig, 1998; Samiee, 1998; Zineldin, 
2000). 

Min ide var, at for at kunne forstå disse organisatoriske konsekvenser, måtte 
man først forstå, at de tre interaktionstyper adskiller sig fra hinanden, idet  
virksomhedens såvel som kundens handlinger er forskellige i de tre tilfælde, og der 
opnås derfor forskellige resultater af den internationale markedsføring via en 
hjemmeside. Dette indebar forskellige krav til organiseringen af virksomhedens 
processer. Disse krav vil blive drøftet under tre temaer: 
Automatisering/formalisering, Integration og Evaluering (jævnfør Tabel 20). 

Der måtte ske en automatisering, da hjemmesiden varetog opgaver, der 
tidligere var udført af virksomhedens medarbejdere, fordi kunden selv kunne 
rekvirere information og ydelser fra virksomheden. For at dette kunne ske måtte det 
være nødvendigt med en formalisering, der resulterede i veldefinerede processer, da 
interaktionen med markedet skulle kunne varetages af en "dum" maskine, der hjalp 
en person, der ikke var en formel del af virksomheden. 

For at denne automatisering kunne finde sted, ville virksomhedens behov for 
integration blive ændret. Overvejelser omkring virksomhedens hjemmeside, når der 
skulle udføres opgaver som opdatering, forbedring, vedligeholdelse og 
markedsføring af hjemmesiden, kunne nu komme til at involvere flere parter, hvilket 
fordrede koordinering og integration. Med integration menes således samarbejde og 
forståelse mellem de enkelte funktioner, der bidrog til indhold af, og svarede på 
respons fra virksomhedens hjemmeside.  

Når virksomheden igangsatte en anvendelse af Web til international 
markedsføring, var det væsentligt løbende at evaluere kundens handlinger i 
forbindelse med virksomhedens hjemmeside. Her måtte fokus være på målgruppens 
anvendelse og forståelse af virksomhedens Web aktiviteter. Dette skulle 
sammenholdes med virksomhedens handlinger, således at en kvalificeret opfølgning 
blev mulig, når resultatet af virksomhedens internationale markedsføring på Web 
skulle fortolkes. På denne baggrund kan det overvejes om automatiseringen, 
formaliseringen og integrationen skal ændres.  
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Tabel 20 opsumerer disse organisatoriske krav, som jeg gjorde opmærksom på 
i Scanima (Bilag 9). 

Tabel 20: Interaktionstypernes krav til den interne organisering 
 1. Brochuren 2. Håndbogen 3. Handelspladsen 

Interaktionens 
karakteristika 

Envejs information fra 
sælger til køber om 
sælgers virksomhed 
og dens produkter 

Tovejs kommunikation 
om problemstillinger og 
deres mulige løsninger

Tovejs udveksling af 
ydelser 

Interaktionens 
intensitet Lav Mellem Høj 

Automatisering 
og 

Formalisering 

Rutinemæssig 
formidling af 
information i 

hypertekst format 

Dele af virksomhedens 
kundekontakt undtagen 

salg 

Eksisterende og nye 
salgsprocesser med fokus 

på produkt- eller 
servicebeskrivelse og 

bestilling 

Integration Marketing/salg 
funktionen 

Marketing/salg 
koordinerer 

kompetencecentrenes 
indsats 

Hele virksomheden 

Evaluering 

Simple 
interaktionsanalyser 
via journalisering og 
statistiske værktøjer 

Sammenstilling af 
kundens forespørgsler, 

profiler og 
virksomhedens 

ressourceforbrug samt 
kundetilfredsheds-

undersøgelser 

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

Kilde: Rask og Buch (1999) 

Disse ræsonnementer dannede udgangspunkt for reflekteren over 
interaktionstypernes krav til Scanima i forhold til automatisering, formalisering, 
integration og evaluering. Budskabet var, at etableringen af en hjemmeside ikke var 
en simpel teknisk proces, som kun involverede salgs- og markedsføringsfunktionen. 
Muligheden for at anvende Internettets potentiale for global industriel e-handel 
afhang af de interaktionstyper Scanima valgte at have som udgangspunkt for 
skabelsen af deres hjemmeside. Jo højere en interaktionsintensitet, der var tale om, 
desto større dele af Internettets potentiale kunne Scanima udnytte, men desto mere 
kompleks var processen også og jo mere krævede det af den interne organisering.  

Som det fremgik af afsnit 3.4.3 blev det besluttet at gennemføre en mængde 
opgaver, som skulle sikre, at den interne organisering kom i overensstemmelse med 
betragtningerne i ovenstående tabel. Men ingen af opgaverne, som skulle foretages 
efter lanceringen blev fuldført. De opgaver, som involverede salg og krævede en del 
arbejde som procedurerne for vurdering af konkurrenters hjemmesider, håndtering af 
Internet-forespørgsler og udvikling af kundetilfredshedsspørgsmål blev aldrig til 
virkelighed.  Disse markedsinformationsrelaterede aktiviteter var nye for Scanima og 
havde måske ikke virksomhedens store interesse. Dette gjaldt også implementeringen 
af hjemmesidestatistikken, hvor softwaren blev aktiveret, men aldrig brugt proaktivt.  
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Således blev den rutinemæssige formidling af information på hjemmesiden 
været begrænset til opdateringer af personale- og agentbeskrivelser samt at behandle 
forespørgsler, der kom via hjemmesiden. Disse opdateringer, er de eneste processer, 
som blev formaliseret og automatiseret. Web-masteren fik senere opgaven som 
salgskoordinator og salgsfunktionen fik dermed også en aktiv rolle i Web 
markedsføringen. Fælles for status af aktiviteterne op til lanceringen af Scanima’s 
hjemmeside, var med andre ord, at interessen for fuldførelsen svandt ind efter 
lanceringen. Men på trods af den manglende organisering gav hjemmesiden 
resultater indenfor alle tre interaktionstyper. 

Denne situation har en analogi til forståelse af virksomhedens 
internationaliseringsproces, som jeg vil uddybe i afsnit 3.7. Analogien er, at 
eksporten ofte starter med uprovokerede henvendelser fra andre lande, som 
virksomheden følger op på, hvorefter eksporten over en periode er præget af 
sporadisk eksport for derefter at bliver mere kontinuerlig. Således kan det forventes, 
at internationaliseringsprocessen baseret på Internettet først tager fart, når 
virksomheden får henvendelser fra virksomheder, der har set hjemmesiden og den 
følger op på disse henvendelser. Herved starter en ny form for internationalisering af 
virksomhedens aktiviteter og virksomheden opbygger ny eksperimentel viden, der 
kan transformeres til handlinger, således at hjemmesiden bliver indarbejdet i 
virksomhedens internationaliseringsproces (Lituchy & Rail, 2000). Når 
virksomheden ønsker at anvende Internettet i sin internationaliseringsproces betyder 
det altså, at virksomheden bør gentænke situationen. 

En gentænkning af situationen i Scanima kan derfor blive nødvendig. Tabel 20 
kunne være udgangspunktet. Da det ikke tyder på, at Scanima har oplevet barrierer i 
forbindelse med de nationalstatsmæssige afstande og de fysiske afstande som tid og 
sted, vil jeg her fokusere på eliminering af de andre afstande. De ledelsesmæssige 
afstande kunne håndteres ved, at en e-business manager bliver ansat. Vedkommende 
kunne have den centrale rolle i sikringen af, at den interne organisering i Scanima 
kan leve op til interaktionstypernes krav. Vedkommende skulle håndtere afstandene 
og i selv være håndteringen af den ledelsesmæssige afstand, som ændres da 
virksomhedens kunder så at sige vil komme tættere på og i yderste konsekvens vil 
blive en del af virksomheden.  

Sælgerne vil stadig have en rolle at spille i forbindelse med elimineringen af de 
psykiske afstande som kultur- og sprogforskelle. Sælgerne vil via deres kendskab til 
branchekulturen kunne hjælpe e-business manageren med at styre den uformelle 
kommunikation, som virksomheden foretager via hjemmesiden, hvor automatisering, 
formalisering, integration og evaluering vil være elementer, der kan hjælpe til dette.  
Yderligere forskning er påkrævet for at forstå om en sådan e-business manager vil 
være løsningen. Næste afsnit vil dog gå i dybden med en forståelse af processen i 
skabelsen af en hjemmeside for at komme tættere på en forståelse af kravene til en 
sådan e-business manager. 
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3.6 Processen i skabelsen af en hjemmeside 

I dette afsnit fokuseres på selve etableringen af hjemmesiden med henblik på at 
karakterisere og vurdere procesforløbet.  Forskningen i 
internationaliseringsprocessen i virksomheder af Scanima’s størrelse har vist, at disse 
små og mellemstore virksomheder ikke er planlægningsorienteret (se bl.a. (Andersen 
& Dahl, 1991; Andersen, 1988; Andersen, 1995; Bohn, Carlsen, Fast, & Sørensen, 
1989; Bohn & Sørensen, 1990; Madsen, 1987; OECD, 1997; Rask, 1997; Rask, 
1999b; Sørensen, 1991; Sørensen, 1997a)). 

Samtidig bliver en effektiv proces i skabelsen af en hjemmeside ofte benævnt 
som en planlægningsproces, der starter med en analyse, derefter en implementering 
og endelig en kontrolfunktion (Clyde, 2000; Evans & King, 1999; Honeycutt, 
Flaherty, & Benassi, 1998; Vescovi, 2000). Spørgsmålet er om handlingsplanen, der 
blev udarbejdet, da Scanima skulle etablere en Internetbaseret international 
markedsføring, var en planlægningsmodel eller havde form som en iterativ proces. 
Dernæst diskuteres problemerne ved processen i skabelsen af en hjemmeside, hvor 
det foreslås, at problemerne måske kunne løses ved etableringen af en stillingstype.  
Indhold, udfordringer og mål i etableringsprocessen diskuteres til sidst i forhold til 
problemstillingens elementer.     
 
3.6.1 Den iterative proces i skabelsen af en hjemmeside 

I Scanima’s tilfælde var udgangspunktet at tilrettelægge etableringen af en 
hjemmeside som en iterativ proces i form af en hermeneutisk spiral. Det faktiske 
forløb levede dog ikke helt op til dette krav. Nedenstående er gengivelsen af  
handlingsplanen, som kunne se ud som en en-vejs planlægningsmodel, hvor Scanima 
skulle udføre opgaverne punkt for punkt, for derigennem at få en velfungerende 
hjemmeside: 

1) Baggrund og forudsætninger for virksomhedens hjemmeside 
a) Forståelse af virksomhedens produkter/serviceydelser og ressourcer 
b) Informationssøgning i relation til lande-, konkurrent- leverandør og 

kundeforhold 
c) Valg af ambitionsniveau for virksomhedens hjemmeside 

2) Udarbejdelse af prototyper på hjemmesiden 
a) Refleksion over observation af brugen af prototyperne 
b) Scenarium for virksomhedens Web-sted 

3) Indhentning af tilbud på virksomhedens hjemmeside 
a) Informationssøgning omkring leverandører af hjemmesiden 
b) Fortolkning af leverandørernes tilbud ift. scenariet 

4) Udarbejdelse og markedsføring af hjemmesiden 
5) Refleksion over brugen af hjemmesiden 

Handlingsplanen var baseret på mit speciale om international markedsføring på 
World Wide Web (Rask & Skræm, 1997b) i hvilket vi skitserede, hvorledes en 
arbejdsproces kunne forløbe, hvis vi fik til opgave at markedsføre en virksomheds 
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produkter med det formål at styrke virksomhedens internationaliseringsproces. 
Arbejdsprocessen skulle ikke opfattes normativt, forstået således, at virksomheden 
burde følge processen slavisk. Tværtimod var beskrivelsen af arbejdsprocessen vores 
subjektive forståelse af en ideel proces. I mit arbejde med Scanima havde den dog 
den normativitet i sig, at jeg brugte den som en dagsorden for, hvilke elementer en 
etableringsproces kunne indeholde, hvor elementerne interagerer. Tanken var, at der 
var tale om en arbejdsproces med form som en hermeneutisk spiral, hvor både 
data/information og oplevelser/erfaring udnyttedes som kilde til viden og dermed 
processens fremadskriden. Processen kan opdeles i tre forståelsesprocesser: 
Forforståelse, Forståelse og Efterforståelse. 

Igennem den første delproces (punkt 1) forsøgte at skabe en forforståelse af 
virksomhedens virkelighed, hvilket ville sige, den ydelse virksomheden udbød, samt 
de ressourcer, der kunne afsættes til at skabe og vedligeholde en hjemmeside. 
Dernæst søgtes der efter yderligere information på baggrund af denne viden med 
relation til de lande, konkurrenter og kunder, det var realistisk, at virksomhedens 
hjemmeside skulle ses i forhold til. Denne information blev fortolket, således en 
viden kunne skabes omkring situationen, hvorunder hjemmesiden skulle anvendes. 
Denne viden blev anvendt i forbindelsen med udarbejdelse af nogle prototyper på 
hjemmesiden. Denne første delproces fungerede (trods vanskelighederne med at 
skaffe information) fint i Scanima. 

Det gjorde de efterfølgende to delprocesser, hvor forståelsen (punkt 2, 3 og 4) 
og efterforståelsen (punkt 5) skulle skabes, i mindre grad. Det var hensigten at skabe 
en forståelse i form af en erfaring med anvendelse af de udviklede prototyper ved at 
tilknytte en referencegruppe til udviklingen af hjemmesiden. Derefter skulle 
refleksionen over denne erfaring bruges til at udarbejde et scenarium for 
hjemmesidens karakteristika. Denne viden skulle så anvendes som baggrund for 
endnu en informationssøgning rettet mod mulige leverandører, som kunne tilbyde 
løsninger på hjemmesiden. Disse tilbud skulle vurderes, således at den endelige 
udarbejdelse og markedsføring kunne begynde. Resultatet skulle være den færdige 
hjemmeside, som ideelt set ville blive anvendt af nuværende såvel som potentielle 
kunder.  

Et problem ved denne forståelsesproces var af praktisk karakter, da andre 
opgaver skulle løses, og der var dermed ikke tid til at gennemføre processen. Et 
andet problem var, at jeg som aktionsforsker havde vanskeligt ved at overføre min 
viden til Scanima. Sagt på en anden måde, var det et problem, at det ikke kunne 
sikres, at Scanima’s medarbejdere med relation til hjemmesiden fik ressourcer og 
indsigt i den videre udvikling af hjemmesiden. Næste afsnit vil uddybe disse 
problemer relateret til forståelsesprocessen. 

Her vil jeg blot nævne problemer ved den sidste delproces, hvor 
efterforståelsen (punkt 5) skulle skabes. Det var meningen, at refleksionen over 
brugen af hjemmesiden skulle danne baggrund for en forståelse af om den levede op 
til forventningerne og over, hvorledes den kunne forbedres. Som nævnt i case-
beskrivelsen skete dette aldrig, bl.a. på grund af, at web-statistikken aldrig blev 
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etableret. Det var derfor vanskeligt for Scanima’s web-master at opnå anerkendelse i 
resten af organisationen. På denne måde blev allokeringen af de nødvendige 
ressourcer til denne aktivitet ligeledes vanskelig. Refleksionen kom, men først flere 
år senere, da resultaterne viste sig i form af nye kunder, der var kommet til på grund 
af hjemmesiden. Det motiverede Scanima til at få hjemmesiden forbedret. 

Processen i Scanima var med andre ord tænkt som en iterativ proces, men 
denne proces blev afbrudt undervejs og derfor forsinket. Det kan derfor konstateres, 
at fremtidige processer i Scanima såvel som i andre virksomheder skal designes 
således, at det sikres, at både forforståelse, forståelse og efterforståelse etableres og 
der dermed sættes en ny proces i gang. Er det nu også rigtigt? Fra aktionsforskeren 
perspektiv er det rigtigt, når min forventning, var at jeg skulle kunne deltage i hele 
processen, som jeg havde forestillet mig den. På den anden side viste den del af 
processen, jeg var med i, nogle resultater og så kan jeg være tilfreds. 

Hvis synsvinklen er aktørerne i Scanima kan processen ligeledes ses som 
succesfuld, da Scanima opnåede resultater og processen var sat i gang. 

   
3.6.2 Problemområder ved skabelsen af en hjemmeside 

For at få Internettet integreret som en fast del af virksomhedens internationale 
markedsføring således der institutionaliseres nogle nye processer, kan det være 
gavnligt at reflektere over de problemer som opstår. På baggrund af aktionsforskning 
med formålet at indføre Internettet i italienske små og mellemstore virksomheder, 
har Vescovi (2000) sammenfattet seks såkaldte “naturlige” problemområder: 

1) Uklar kommunikationsstrategi 
2) Nyt kommunikationsparadigme 
3) Ikke-integreret markedsføring 
4) Virksomhedens involvering 
5) Personer som går forrest 
6) Organisatorisk forandring 

Disse problemområdet har været berørt i denne beskrivelse af Scanima´s 
etablering af hjemmesiden og jeg vil nu reflektere over disse med den hensigt at 
skabe en bedre forståelse af transformationsprocessen fra mursten-og-mørtel-
virksomhed til mus-og-mørtel-virksomhed. 

Strategien var simpel i sit formål om “at komme på”, at Scanima skulle have 
sin egen hjemmeside, hvilket ikke er en strategi i sig selv. Da hjemmesiden var 
etableret antog Scanima en ”vent og se” attitude. Da der var investeret relativt få 
ressourcer og Internettet betød relativt lidt i forhold til Scanima, følte ingen et stort 
ansvar for, at strategien skulle lykkes. Det kan derfor konstateres, at etableringen af 
en hjemmeside må følges op af et budget, der giver mulighed for et kontinuerligt 
fokus på  videreudvikling af hjemmesiden. Dette er måske ikke nok. Jeg som 
aktionsforsker havde skrevet dokumenter (som blev godkendt af ledelsen) og fortalt 
om mine ideer om Scanima’s Internetstrategi, men da hjemmesiden var en realitet, 
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forlod jeg Scanima og fokus forsvandt. Dette problem relateres til de andre nævnte 
problemområder. 

Det nye kommunikationsparadigme betyder, at virksomheden åbner sig i højere 
grad til omverdenen. Ansvaret for hjemmesiden indebærer derfor også en 
kontinuerlig diskussion i virksomheden om og kontrol over indholdet, og hvorledes 
virksomhedens medarbejdere kommunikerer med kunderne via Internettet. Hvis 
virksomheden (som Scanima) ikke har en decideret markedsføringsstrategi såvel 
som en person ansat med markedsføring som ansvarsområde, bliver dette ansvar  
herreløst. I Scanima var organisationens involvering i hjemmesiden lav. Web-
masteren havde travlt med andre opgaver, og jeg som aktionsforsker var forvundet. 
Der var ingen personer, der gik forrest. Endelig kan anvendelsen af Internettet til 
markedsføring betyde/kræve organisatorisk forandring for at blive effektiv. 
Imidlertid kan der være en modstand mod forandring i virksomheden. Ikke alle i 
Scanima havde kompetencerne til håndtering af og/eller interessen i situationen.  

Sådanne problemer foreslås ofte løst med planer og kontrolforanstaltninger 
(Clyde, 2000; Evans & King, 1999; Honeycutt et al., 1998; Vescovi, 2000).  En 
simpel men formodentlig mere effektiv måde at håndtere ovenstående 
problemområder på, ville være at oprette en ny stilling med en specifik 
stillingsbeskrivelse som “E-business manager” eller lignende. Personen skulle være 
stærk nok til at kunne gå forrest, sørge for organisationens involvering, varetage en 
Internet markedsføringsstrategi og hjælpe/uddanne de andre medarbejdere til at 
forstå at håndtere den nye situation. Således ville der uvilkårligt være et kontinuerlig 
fokus på hjemmesiden og andre e-handelsaktiviteter. Vent og se attituden ville 
forsvinde, da personen naturligvis skulle kunne vise resultater. For at kunne det, ville 
det være nødvendigt med et budget vedkommende kunne arbejde udfra. Scanima 
som andre virksomheder, der ikke før har haft en markedsføringsfunktion, ville 
yderligere have den fordel, at e-handel ikke blot var en ekstra ressource i en given 
afdeling. Da Internetmarkedsføring har meget tilfældes med markedsføring og 
anvendelsen af Internettet påvirker virksomheder i en mere markedsorienteret retning 
(Avlonitis & Karayanni, 2000) ville Scanima yderligere få tilført ressourcer til en 
øget markedsorientering. Men da denne e-business manager ikke skulle sidde i en 
decideret markedsføringsafdeling ville der være rum for at improvisere, tænke nyt og 
ikke bare “sætte strøm” på eksisterende funktioner og processer. 
 
3.6.3 E-business manageren som leder af transformationsprocessen 

E-business manageren er ikke en “stærk mand” løsning, men skal forstås som en 
samlede figur, der løbende søger at få Internettet på dagsordenen i flest mulige 
processer i Scanima. En ansættelse af en e-business manager vil ikke automatisk 
ændre Scanima fra at være en produkt- og produktudviklingsorienteret organisation 
til at blive en markedsorienteret organisation. En organisationen er indlejret i rutiner 
og praksis, da den repræsenterer sig selv igennem viden om de procedurer, den 
varetager hver dag. Disse procedurer kunne måske varetages anderledes, men en 
given organisation gør det på sin egen specielle måde, da den har stor viden om 
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netop disse procedurer. Sådanne organisatoriske opgaver kaldes her for “teorier om 
handlinger”, og disse repræsenterer nogle grundlæggende tankegange for disse 
handlinger, som prototyper, der kommer fra tidligere handlinger eller som 
procedurebeskrivelser. Disse teorier om handlinger inkluderer dermed 
handlingsorienterede strategier, de værdier som styrer valget af strategier, og de 
forudsætninger strategierne er baseret på (Argyris & Schon, 1996). Derfor måtte 
denne e-business manager have forståelse og respekt for Scanima’s teorier om 
handlinger som kontinuerligt udvikles. 

En skabelse af en hjemmeside, som bliver en del af organisationen, der også 
hele tiden er i processen om at blive til betyder, at hjemmesiden også kontinuerligt er 
i en proces om at blive til. I tilfældet med Scanima blev processen med udviklingen 
af en hjemmeside påvirker og influeres af virksomhedens eksisterende teorier for 
handling. Disse var præget af, at man normalt lod kunden være den proaktive og det 
var derfor svært at forstå, hvorledes en hjemmeside skulle skabes, da dette var en 
proaktiv handling. Det blev ikke nemmere af, at markedsføring var en ny disciplin 
for Scanima. En ansættelse af en e-business manager ville være en proaktiv handling, 
hvor vedkommende med forståelse og respekt for Scanima’s teorier om handlinger 
kunne betyde, at e-business manageren som leder af Scanima’s 
transformationsproces mod en mere rendyrket mus-og-mørtel virksomhed måtte 
undersøge Scanima’s og virksomhedens kunders teorier om handling for at skabe en 
udvikling. Tabel 21 viser dagsordenen for denne udvikling. 

Tabel 21: Dagsorden for fremtidige transformationsprocesser 

Fra at: Udvikles til en situation, hvor: 
Alle fysiske produkter har en digital 
repræsentation på hjemmesiden  

Digitale serviceydelser på hjemmesiden blot 
materialiseres i fysiske produkter 

Hjemmesiden fungerer som en digital agent, 
der er grænseflade mellem de primære 
aktører (Scanima’s ansatte og kunder) 

Nye kundetyper kan betjenes v.h.a. Nye 
digitale agenter 

Handelsprocesserne er præget af ansigt-til-
ansigt situationer, der suppleres med digitale 
grænseflader 

Det er de digitale grænseflader, der 
suppleres af ansigt-til-ansigt situationer 

Internationale markeder konstitueres af en 
forståelse af en verden uden grænser 

En forståelse af en virtuel verden med ikke-
geografiske grænser 

Afstandshåndteringen varetages af en web-
master, der muliggør, at sælgere rejser 
mindre 

Det er e-business manageren som håndterer 
afstandene med hjælp fra virksomhedens 
sælgere 

 

Hvordan dette skulle gøres er vanskeligt at fastslå på nuværende tidspunkt. Der 
må yderligere forskning til.  

 
3.7 Processen set som en internationaliseringsproces 

I udgangspunktet kan en virksomheds internationalisering opfattes som en betegnelse 
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for, at de omgivelser virksomheden har relationer til, ikke afgrænses til det 
omgivende samfund, hvor den har sin oprindelse (Strandskov, 1995). Yderligere 
afgrænses internationaliseringsprocessen til at fokusere på internationaliseringen af 
markeds-førings og salgsaktiviteterne. Denne proces har været i gang siden Scanima 
blev etableret og disse “omgivelser” har ændret yderligere karakter, da Scanima’s 
hjemmeside blev etableret. I det følgende anlægges et teoretisk perspektiv på 
Scanima’s internationaliseringsproces i forsøget på bedre at forstå, hvorledes 
Internettet kan styrke Scanima’s internationaliseringsproces. En del litteratur spår 
små og mellemstore virksomheder som Scanima store fordele og gode muligheder 
ved anvendelsen af Internettet i deres internationaliseringsproces (Andersen & 
Christensen, 1998b; Bennett, 1997; Hamill, 1997; Haynes, Becherer, & Helms, 1998; 
Lituchy & Rail, 2000; Palumbo & Herbig, 1998; Poon & Jevons, 1997; Poon & 
Swatman, 1995; Quelch & Klein, 1996; Watson, Zinkhan, & Pitt, 2000).   

Dette afsnit beskriver først de forskellige perspektiver på virksomhedens 
internationalisering med det formål at vælge de teoretiske perspektiver, som er mest 
frugtbare i relation til en forståelse af Scanima´s håndtering af afstande under 
transformationsprocesserne fra mursten-og-mørtel virksomhed til en mus-og-mørtel 
virksomhed i den globale industrielle e-handel. To perspektiver findes anvendelige. 
Det interorganisatoriske perspektiv fokuserer på selve indholdet af den 
internetbaserede internationaliseringsproces. Indlæringsperspektivet anvendes til at 
forstå  betingelserne for selve opstarten af en Internetbaseret 
internationaliseringsproces.  Til sidst afsluttes der med at vurdere Scanima’s 
transformationsproces som en internationaliseringsproces, som forholdes til 
problemstillingen. 
 
3.7.1 Internationaliseringsprocessens drivkræfter og beslutningskarakter 

Ifølge Strandskov (1995) kan teorier om virksomhedens internationaliseringsproces 
sammenfattes i fire perspektiver (indlærings-, institutionel-økonomisk, 
interorganisatorisk og strategisk konkurrence perspektiv), som alle primært søger at 
give en forklaring på en virksomheds adfærd. Illustration 9 kan bruges som 
udgangspunkt for argumentationen for valg af perspektiver. Den viser Strandskovs 
(1995) sammenstilling af de fire teoretiske perspektiver på virksomhedens 
internationaliseringsproces. De indre drivkræfter er et udtryk for, at 
internationaliseringen sker som et resultat af en intern udvikling af ressourcer, 
kompetencer og færdigheder, hvor de ydre drivkræfter er et udtryk for, at 
internationalisering er et resultat af eksterne muligheder og trusler. 
Beslutningskarakteren angiver om internationaliseringen er et resultat af planlagte 
handlinger eller den foregår som en gradvis fremadvoksende proces. Når en 
internationaliseringsproces er planlagt, forventes det at processen baseres på en 
velovervejet plan, der bygger på grundige analyser af alle relevante 
beslutningsalternativer og –valg. Herved er de strategiske valg bevidstgjorte. Når der 
er tale om en gradvis fremadvoksende internationaliseringsproces, er de beslutninger, 
som foretages, og de handlinger som sættes i gang og konsekvenser heraf, noget som 
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tillæres løbende, og som bygge videre på erfaringer (Strandskov, 1995). 

Illustration 9: Internationaliseringsprocessens drivkræfter og 
beslutningskarakter 

  Drivkræfter 
  Indre Ydre 

Pl
an

la
gt

 

Et institutionel-økonomisk perspektiv Et strategisk-konkurrence perspektiv

B
es

lu
tn

in
gs

ka
ra

kt
er

 

Fr
em

ad
 

Vo
ks

en
de

 

Et indlæringsperspektiv Et interorganisatorisk perspektiv 

Kilde: Strandskov (1995) 

Alle teorierne er udviklet i en pre-Internet periode og de forklaringer, som 
teorierne indeholder er derfor baseret på en anden kontekst. Disse perspektiver må 
derfor udvikles, når en forståelse af Internettets betydning er i fokus.  

Langt størstedelen af litteraturen omkring Internetanvendelsen i virksomhedens 
internationaliseringsproces ser mulighederne ved anvendelsen af Internettet i et 
institutionel-økonomisk perspektiv forstået som evnen til at reducere omkostningerne 
til kommunikation (Hamill, 1997; Quelch & Klein, 1996), markedsføring (Bennett, 
1997; Hamill, 1997; Herbig & Hale, 1997; Poon & Jevons, 1997; Poon & Swatman, 
1995) og generere større indtjening (Bennett, 1997; Quelch & Klein, 1996). Dette 
kræver, at virksomheden forholder sig til Internet-udfordringerne ved at se den 
Internetbaserede internationaliseringsproces igennem et strategisk-konkurrence 
perspektiv ved at lave grundige undersøgelser og udarbejde strategier (Bennett, 1997; 
Hamill, 1997; Quelch & Klein, 1996). Denne planlægningstilgang er dog ikke særlig 
brugbar i forsøget på, at forstå udgangspunktet for Scanima’s Internetbaserede 
internationaliseringsproces.  

Som det fremgik af beskrivelsen af Scanima’s internationaliseringsproces er 
denne proces mere karakteriseret af at være en fremadvoksende end at være en 
planlagt proces. Ifølge Strandskov (Strandskov, 1995) giver det to mulige 
perspektiver, nemlig indlæringsperspektivet og det interorganisatoriske perspektiv. 
 Det var især de ydre drivkræfter (kunderne), som skabte de internationale 
muligheder. Scanima’s aktiviteter er blevet internationaliseret via kundernes 
kontakter. Det tyder derfor på, at det er det interorganisatoriske perspektiv, som 
bedst giver en forståelse af Scanima’s internationaliseringsproces inden hjemmesiden 
blev etableret. I dette perspektiv forstås internationaliseringsprocessen som at være 
fremadvoksende og være drevet af eksterne kontakter, hvor beslutningerne træffes 
udfra ønsket om at være mere eller mindre afhængige af virksomhedens partnere. Det 
er også partnerne som bruges i søgeprocessen for andre internationale muligheder 
(Strandskov, 1995). Scanima var ikke speciel set i forhold til andre danske 
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underleverandører, som generelt har meget stabile relationer til deres kunder. Ca. to-
tredjedele af virksomhedernes relationer er over 5 år gamle (Andersen & 
Christensen, 1998b).  Dette kunne betyde, at fraværet af eksterne drivkræfter kræver 
at interne drivkræfter i virksomheden selv skaber muligheden for interaktion med 
dens kunder via Internettet. Dette kunne ligeledes være problematisk, da mindre 
virksomheder - som i høj grad præger den danske underleverandørsstruktur - ikke har 
de fornødne ressourcer til at oparbejde og videreudvikle en Internetbaseret 
grænseflade. Dette krævede ikke kun en etablering af en hjemmeside, men også en 
omlægning af organisationens forretningsprocesser. Ekstern tilførsel af ressourcer i 
form af web-design, organisatorisk udvikling, etc., kunne derfor blive nødvendig. 
Således var der brug for en ekstern katalysator til at sætte læringsprocessen i gang 
(Andersen & Christensen, 1998a).  

I Scanima var det imidlertid ikke de eksterne drivkræfter som kunderne, der 
startede processen med etableringen af Internetbaseret international salgs- og 
markedsføring. Det var interne drivkræfter var ingeniørerne, der ønskede en 
hjemmeside, hvor jeg som aktionsforsker blev katalysatoren, der satte en 
læringsproces i gang. Fokus var på, at styrke relationerne, at tilføre Scanima 
ressourcer til web-design og at styrke den nødvendige organisatoriske udvikling.  

En hjemmeside var ikke et krav fra kunderne, men de viste dog interesse for en 
sådan, hvilket gjorde den administrerende direktør mere interesseret. Det var denne 
interesse som fik web-masteren til at love, at direktøren ville få hjemmesiden i 
julegave. Det var de interne drivkræfter som fik etableret en hjemmeside. 
Ingeniørerne ville “få det bedre”, hvis Scanima havde en hjemmeside. Der gik et 
stykke tid, før hjemmesiden blev en del af Scaniama’s internationaliseringsproces. 
Som tidligere beskrevet kan Scanima’s opstart af Internetbaseret salg og 
markedsføring belyses ud fra indlæringsperspektivet, hvor eksporten starter med 
uprovokerede henvendelser fra andre lande. Virksomheden følger op på disse 
henvendelser, hvorefter eksporten over en periode er præget af sporadisk eksport for 
derefter at bliver mere kontinuerlig. Således kunne det forventes, at Scanima’s 
internationaliseringsproces baseret på Internettet først tager fart, når virksomheden 
får henvendelser fra virksomheder, der har set hjemmesiden og den følger op på 
disse henvendelser. Herved starter en ny form for internationalisering af 
virksomhedens aktiviteter og virksomheden opbygger viden baseret på erfaring. 
Denne viden giver nye handlinger, således at hjemmesiden mere og mere bliver 
indarbejdet i virksomhedens internationaliseringsproces (Lituchy & Rail, 2000).  

Dog må det forventes, at Internettet skal håndteres som kun et af elementerne i 
virksomhedens internationaliseringsproces i stedet for at se Internettet som en total 
ny metode, der afskaffer konventionelle forretningsprocesser (Samiee, 1999). 
Samtidig kan det også forventes, at international marketing også forstås som et 
paradigmeskift, når Internet anvendes i internationaliseringsprocessen, da det er brug 
for en helt anden tilgang og praksis, hvis Internettets potentiale skal udnyttes 
(Hamill, 1997; Hamill & Gregory, 1997; Poon & Jevons, 1997; Poon & Swatman, 
1995; Quelch & Klein, 1996).  
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Uanset hvor gennemgribende forandringerne er, kan det anses som værende 
nødvendigt, at opgradere virksomhedens ressourcer, kompetencer og færdigheder for 
at kunne håndtere anvendelsen af Internettet i internationaliseringsprocessen. Derfor 
kan indlæringsperspektivet bidrage med en øget forståelse af Scanima’s nye 
situation.  
 
3.7.2 Transformationsprocessen i et indlæringsperspektiv 

Indlæringsperspektivet, som især med udgangspunkt i Johanson og Vahlnes (1977) 
faseteori har påvirket teoridannelsen om internationaliseringen af virksomhedens 
aktiviteter, fremhæver, at internationaliseringsprocessen er et produkt af en serie af 
incrementelle (fremadvoksende) beslutninger. Beslutningerne træffes som 
konsekvens af faktiske handlinger og er derfor “uplanlagte”. Virksomhedens 
internationaliseringsproces forstås som en søge-lære-proces, hvor virksomheden går 
fra hjemmemarkedet til nærmarkederne og videre til de fjerne markeder for til sidst 
at være en global virksomhed. Organiseringen af virksomhedens internationale 
aktiviteter er ligeledes en faseopdelt proces startende med en organisation, der ikke 
har dedikerede funktioner til at varetage de internationale aktiviteter, udvikles til at 
have eksportafdelinger, der bliver til salgsdatter- og til sidst  produktionsselskaber 
(Strandskov, 1995).  

Ideen er, at virksomheders internationaliseringsproces, er en læreproces, der 
gennemløber nogle givne faser ved, at virksomhedens erfaring så at sige “skubber” 
virksomheden videre til næste fase. En sådan proces kan ikke observeres i Scanima’s 
internationaliseringsproces hverken før eller efter etableringen af hjemmesiden. Efter 
at Scanima havde haft hjemmesiden i et stykke tid, fandt man, at hele verden 
udgjorde nu Scanima’s internationale marked.  Hjemmeside var i princippet global. 
Dette har betydet, at nogle teoretikere mener, at man kan forkaste 
indlæringsperspektivet på virksomhedens internationaliseringsproces, da den med 
Internettet går meget hurtig (Lituchy & Rail, 2000; Quelch & Klein, 1996; Watson et 
al., 2000).  Virksomhedens internationale ekspansion i et indlæringsperspektiv, hvor 
virksomheden langsomt bevæger sig fra et marked til næste og gradvis skifter 
international operationsform, kan ligeledes virke vanskeligt at sammenstille med en 
virksomheds anvendelse af Internettet i dens internationaliseringsproces, da  afstande 
såsom fysiske afstande til markedet samt nationalstatsrelaterede 
ekspansionsbarrierer, vil få mindre betydning i fremtiden (Bennett, 1997; Hamill, 
1997). 

Når afstandene ændrer karakter kan man ligeledes forvente, at vigtigheden ved  
ansigt-til-ansigt møderne for en anden vægtning, hvor det bliver virksomhedens 
hjemmeside og andre Internetbaserede digitale grænseflader, som får en større 
betydning. 
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3.7.2.1 Internationaliseringsprocessen ændrer retning og karakter 

Imidlertid er det vanskeligt at forkaste indlæringsperspektivet i forståelsen af 
Scanima’s internationaliseringsproces efter etableringen af hjemmesiden. 
Indlæringsperspektivets centrale forklaringsvariable knytter sig primært til selve 
beslutningsprocessen samt til den informations- og vidensopbygning, der sker i 
virksomheden (Strandskov, 1995). Den nye situation opstår, når virksomheden 
etablerer sig med en hjemmeside på Internettet. Dette betyder, at når virksomheden 
er global fra den dag, den har etableret hjemmesiden, vil indlæringsprocesserne være 
anderledes hurtigere, baseret på andre normer (web-kultur) og kan ikke planlægges. 
Men hastigheden i medarbejdernes vidensudvikling øges ikke automatisk af, at 
informationer (på grund af Internettet) bliver hurtigere tilgængelige og erfaring med 
nye kunder blive mere talrige. Disse informationer og erfaringer skal stadig sættes i 
forhold til virksomhedens kontekst. Disse intellektuelle aktiviteter tager stadig tid. 
Denne vidensudviklingsproces starter ikke før den for virksomhedens medarbejdere 
synes den nye situation var “virkelig”. Eller som web-masteren i Scanima sagde 
“Man skal nok se det lykkes, før man tror på det” (Holm, 2000). 

Scanima var nu i en situation, hvor den måtte erkende, at den ikke kunne være 
“alting for alle”. Derfor kan man kalde den efterfølgende Internetbaserede 
internationaliseringsproces for decremental. Det er en proces med formålet at skabe 
en situation for virksomheden, hvor den dækker et relativt specifikt afgrænset 
marked, der er kendetegnet ved, at tid og sted ingen betydning har, at kulturen og 
sproget er ensartet, samt at virksomhedens ledelse kan håndtere, at kunden kommer 
tættere på. I en vis forstand stod Scanima altså i en helt ny situation. Før skulle 
Scanima beslutte sig for, hvordan virksomheden ville komme fra en 
hjemmemarkedsposition til en global position. Nu skulle den beslutte sig til, hvordan 
den vil komme fra en global position til et afgrænset marked.  

Dette kan derfor tage lang tid. Scanima skulle lære en ny kontekst at kende 
(Samiee, 1998). Salg og markedsføring har en anden “retning” på Internettet, da det i 
ligeså høj grad er kunderne som leder efter leverandørerne på Internettet (Bennett, 
1997), hvor formålet med hjemmesiden er at tiltrække potentielle kunder og samtidig 
må hjemmesiden være i stand til at sortere i de potentielle kunder således, det kun er 
de relevante, som henvender sig til virksomheden. Tabel 13 i afsnit 3.3.5 viste, at det 
tydede på, at hjemmesiden faktisk kunne sortere i de potentielle kunder. Tabel 12 
viste, at en del potentielle kunder blev tiltrukket af hjemmesiden og foretog 
forespørgsler på produkter og test-miksere.  Dette krævede imidlertid, at Scanima 
lærte at håndtere den nye situation (O'Keefe, O'Connor, & Kung, 1998), som kunne 
være vanskelig, da Scanima’s medarbejdere kunne vægre sig ved at ændre deres 
arbejdsmetoder og sammensætning af personlige relationer for at kunne udnytte 
Internettets potentiale (Bennett, 1997). Dette kunne være en barriere for f.eks. 
sælgerne. Før Internettet kom i brug i Scanima, var det dem, der viderebragte viden 
de havde skabt via deres erfaring. Derfor var det meget vigtigt at få sælgerne aktivt 
med i håndteringen af hjemmesiden. 
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3.7.3 Internationaliseringsprocessen som en transformationsproces 

Diskussionen har vist, at når Scanima og lignende virksomheder ønsker, at anvende 
Internettet i deres internationaliseringsproces betyder det, at Scanima må gentænke 
situationen, hvor erfaringen fra Scanima’s tidligere internationalisering kan 
anvendes, men samtidig også kan være en barriere, da internationaliseringsprocessen 
baseret på Internettet får en anden retning og karakter. Forudsætningen for denne 
gentænkning var en forståelse af konteksten og på baggrund af denne fokusere 
indsatsen for Scanima’s international Internetbaserede salg og markedsføring. I 
denne henseende var det relevant, at en virksomheds udvikling som internationale 
aktør forstås som: 

.... aktørernes udviklings- og omstillingsevne - evne til at ændre på virkelighedsbillede og 
fortolkninger. Dette kan ses som evnen til at udvikle viden og transformere denne viden til 
handlinger, realiseret gennem interaktionsprocessen i organiseringen og med aktører i 
handlingsrummet (Fast, 1993a). 

Her er der altså tale om en helt anden opfattelse end ved de mere traditionelle 
teorier om virksomheders internationaliseringsproces, hvor 
internationaliseringsprocessen opfattes som en læreproces, der gennemløber nogle 
givne faser ved, at virksomhedens erfaring “skubber” virksomheden videre til næste 
fase. Denne velkendte model og den såkaldte faseteori, som ligger bag den, er 
udmærket som referencemodel, men den er for mekanisk og den lægger kun vægt på 
faktisk international aktivitet (Sørensen, 1997b). Faseteorien har dog den styrke, at  
den ligger vægte på at handlinger giver erfaring som giver ny viden. 

En sådan viden skabes i en social kontekst, så internationalisering kan i stedet 
forstås som skift i social kontekst. Internationaliseringen opstår ikke på et bestemt 
tidspunkt, men er en kontinuerlig proces uden en klar tidsmæssig afgrænsning. 
Internationaliseringen tager sit udgangspunkt i virksomheden. Medarbejdernes 
opfattelse og forståelse af virksomheden dannes kontinuerligt i kraft af den enkelte 
medarbejders handling og den viden medarbejderen får over tid, samt i kraft af de 
kollektive handlinger medarbejderne foretager over tid (Fast, 1993a). 

Internetbaseret internationalisering handler med andre ord om, at 
virksomhedens medarbejdere skifter social kontekst, hvilket vil sige, at 
medarbejderne tilpasser deres virkelighedsopfattelse. Dette er en 
transformationsproces i sig selv. I Scanima har det været udtrykt ved, at 
virksomheden oplever at få henvendelser fra hele verden, fra virksomheder som 
Scanima aldrig har haft kontakt med før. Det giver en tro på,  at Scanima kan 
undvære nogle af sine internationale forhandlere, når den elektroniske handel med 
Scanima’s miksere forøges (Holm, 2000). Dette stiller krav til nye former for viden. En 
undersøgelse af britiske eksportvirksomheder (Bennett, 1997), der sammenlignede i 
1997 virksomheder med og uden en hjemmeside, understøtter disse iagttagelser. 
Denne undersøgelse viste, at virksomheder med en hjemmeside kunne i højere grad 
undgå at etablere repræsentationer i udlandet, men havde til gengæld en større andel 
af ansatte med IT-færdigheder. Samtidig viste det sig, at virksomheder med egen 
hjemmeside havde langt mindre erfaring med eksport end virksomheder uden en 
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hjemmeside. Det tyder på, at færdigheder i etableringerne af udenlandske 
repræsentationer afløses af færdigheder, som har at gøre med en anden form for 
international repræsentation af virksomheden. Det kunne være etableringen af en 
hjemmeside, som kræver IT-relaterede færdigheder. Denne vilje til ændring af 
virksomhedens færdighedsprofil var større hos virksomheder med mindre 
eksporterfaring, hvilket ikke er ejendommeligt, da mængden af erfaringen, som ikke 
længere var relevant, var mindre i virksomhederne med mindre eksporterfaring. 

Det var derfor ikke overraskende, at min kontaktperson i Scanima på 
daværende tidspunkt var IT-chef. Det var den medarbejder i Scanima som besad 
mest IT-viden og havde størst erfaring med anvendelsen af Internettet. 
Medarbejderne med eksporterfaring (såsom sælgerne) var ikke på samme måde 
interesseret i at deltage i processen, da de ikke havde skiftet social kontekst som IT-
chefen i retning mod at forstå Internettet som en ny del af konteksten. 

Samlet set opfattes internationalisering i denne afhandling som en 
fremadskridende proces, der følger en hermeneutisk spiral. Det vil sige at 
udgangspunktet for en forståelse af et givent fænomen må man være en forforståelse, 
og samtidig er denne forforståelse en forhindring for forståelse. For at forhindre 
denne onde forståelsescirkel må man veksle mellem den fremmede verden man 
trænger ind i og en tilbagekobling til ens eget referencesystem, hvilket betyder at 
medarbejderne konstant skifter social kontekst i kraft af, at deres handlinger og viden 
forøges. For at sætte denne proces i gang kan en ekstern katalysator anvendes. 
Vedkommende skal skubbe en ny proces i gang. I tilfælde med Internettet er det en 
ny måde at skabe nye kunderelationer på.  

Når internationaliseringsprocessen foregår via Web, er der yderligere tale om 
en iterativ proces, da virksomhedens internationaliseringsproces skifter mellem af 
være decremental og incremental. Som udgangspunkt er 
internationaliseringsprocessen incremental, hvor den udvider sine internationale 
muligheder, men den går senere over i en decremental internationaliseringsproces, 
eftersom virksomheden ikke fra starten kan være global, men må begrænse sit 
marked fra at være alt for alle verdens kunder, der har adgang til Web til at være alt 
for nogle få kunder. Når virksomhedens medarbejdere gennem den hermeneutiske 
spiral har skabt en intersubjektiv opfattelse af “virksomheden” og af “omgivelserne", 
som de manifesterer sig på Web og derved kan håndtere, at kunderne er kommet 
tættere på, vil virksomheden ekspandere og derved gå over i en incremental 
internationaliseringsproces. 

Forståelsen af Scanima’s håndtering af afstandene tager derfor udgangspunkt i 
den iterative proces. Således ændrede Scanima opfattelse af de fysiske afstande som 
tid og sted efter etableringen af hjemmesiden. Nu var opfattelsen, at hele verden 
udgjorde Scanima’s internationale markeder. Resultatet af denne incrementale 
proces var opfattelsen af, at der ikke længere eksisterede landegrænser. 
Afstandshåndteringen skiftede derfor karakter, hvilket havde den betydning, at 
sælgerne ikke skulle rejse så meget længere, da de kunne betjene kunderne fra deres 
skrivebord og at internationale agenter havde ikke længere samme betydning. 
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Denne forståelse bundede i, at virksomhedens produkter nu var digitalt 
repræsenteret på det verdensomspændende Internet. Der var etableret en ny aktør. 
Denne digitale agent var hjemmesiden som supplerede Scanima’s medarbejders 
samvirke med kunderne. Handelsprocesserne blev derfor suppleret af hjemmesiden 
som den digitale grænseflade. 

På længere sigt er det muligt for Scanima, at internationaliseringsprocessen 
bliver decremental, hvor virksomhedens internationale markeder udgøres af en 
virtuel verden uden geografiske grænser, men at virksomheden stadig skal håndtere 
psykiske, ledelsesmæssige og nationalstatslige afstande. Denne afstandshåndtering 
skal derfor ikke kun varetages af en e-business manager men også af virksomhedens 
sælgere, som har erfaring med disse afstande. Når Scanima’s virkelighedsopfattelse 
ændres ved, at  virksomhedens medarbejdere har skabt en intersubjektiv opfattelse af 
“virksomheden” og af “omgivelserne"  i den virtuelle verden åbner det op for en 
revurderingen af Scanima’s handelsprocesser, således det bliver de digitale 
grænseflader, som er udgangspunktet for handelsprocesserne, der dog stadig vil blive 
suppleret af ansigt-til-ansigt situationer. I den virtuelle verden vil digitale 
serviceydelser som know-how og andet blive det primære produkt, hvor de fysiske 
produkter blot er en materialisering af disse serviceydelser. Disse nye serviceydelser 
håndteres af hjemmesiden, som en digital agent. Derfor bliver hjemmesiden den 
primære aktør, når Scanima interagerer med andre aktører. Disse aktører kan blive 
andre kundetyper end dem Scanima før har betjent. 
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3.8  Delkonklusion 

Det er nu muligt at sammenfatte den opnåede forståelse af arbejdet med Scanima’s 
etablering af en hjemmeside, som havde med formålet at bedrive global industriel e-
handel. Jeg har dermed beskæftiget mig med Scanima’s første skridt i retning mod at 
blive en mus-og-mørtel virksomhed. Da processen med Scanima viste sig, at give 
nogle problemer med hensyn til den organisatoriske opbakning, er 
transformationsprocessen beskrevet i to akter, hvor første proces er transformationen 
af Scanima til en lidt-mus-og-meget-mørtel-virksomhed og anden proces er 
transformationen til en meget-mus-og-lidt-mørtel-virksomhed. Illustration 10 
sammenfatter svaret på problemstillingen, som uddybes i det følgende 

Illustration 10: Transformationsprocessen  i salgs- og markedsføring ved global 
industriel e-handel 

 Mursten-og-mørtel  Lidt-mus-og-
meget-mørtel  Meget-mus-og-

lidt-mørtel 

Produkter Fysiske → 
Fysiske produkter 

med digital 
repræsentation 

→ 

Digitale 
serviceydelser og 

digital 
repræsentation af 
fysiske produkter 

Aktører Kunder og 
eksportformidlere → Kunder og digitale 

agenter → 
Nye kundetyper 

pga. digitale 
agenter 

Handelsprocesser 
Baseret på ansigt-

til-ansigt 
situationer 

→ 

Ansigt-til-ansigt 
situationer 

suppleres af 
digitale 

grænseflader 

→ 

Digitale 
grænseflader 
suppleres af 

ansigt-til-ansigt 
situationer 

Internationale 
markeder 

Geografisk 
afgrænset → En verden uden 

grænser → 

En virtuel verden 
med ikke-

geografiske 
grænser 

Afstandshåndtering 

Sælgere rejser 
rundt på egen 

hånd og deltager i 
messer 

→ 
Færre messer og 
rejser for sælgere 
pga. Web-master 

→ 

E-business 
manager 
håndterer 

afstande med 
hjælp fra sælgere 

  Transformationsprocesserne  

 

 
3.8.1 Fra mursten-og-mørtel til lidt-mus-og-meget-mørtel 

Scanima var i udgangspunktet en mursten-og-mørtel virksomhed, hvor de 
internationale markeder var geografisk afgrænset og selve håndteringen af afstandene 
var sælgernes arbejde.  Sælgerne håndterede de fysiske afstande, og dermed tid og 
sted gennem rejser til messer og besøg hos kunden. De psykiske afstande som 
forskelle i sprog og kultur håndterede sælgerne ved at  leve sig ind i kundens 
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kontekst. Her brugte sælgeren sin erfaring. Samtidig var det opfattelsen, at en 
uddannelse, som svarede til den kontaktpersonerne i kundens virksomhed havde, var 
med til at eliminere disse afstande. Når ordren var i hus, rejste sælgeren hjem for at 
overbevise konstruktørerne om logikken i den kundetilpasning af produktet, som var 
blevet aftalt med kunden. Således håndterede sælgeren også den ledelsesmæssige 
afstand. De nationalstatsmæssige afstande begrænsede sig til betydningen af 
produktets kvalitet. Denne type afstand blev håndteret ved at gøre sig mere umage 
med produkter bestemt for lande, hvor man havde erfaring for, at disse kunder 
krævede en højere kvalitet end kunder fra andre lande.  

Resultatet af hjemmesiden var, at potentielle kunder (som ingen i Scanima før 
havde haft kontakt med og som kom fra lande, som ikke var i fokus) henvendte sig til 
Scanima for at købe deres produkter. Derfor skiftede opfattelsen af Scanima’s 
international marked til at blive hele verden uden grænser. Web-masteren var nu med 
at håndtere afstandene, da denne medarbejder havde ansvaret for hjemmesiden, som 
ændrede betydningen af de fysiske afstande. Opfattelsen var, at sælgerne derfor ikke 
behøvede at rejse så meget, da opsøgende salg ved besøg hos kunden og deltagelse i 
messer ikke var den eneste mulighed for kontakt til kunden. De nationalstatsmæssige 
afstande var håndteret ved, at hjemmesiden oplyste, at “Scanima can meet all 
national standards and regulations when supplying equipment and our highly 
educated and experienced staff will make sure that the Scanima Systems will work to 
your satisfaction from day one” (Bilag 1). De psykiske afstande som sprog og 
kulturforskelle blev håndteret ved at bruge forretningssproget engelsk og ved at 
holde beskrivelserne i kontante og tekniske vendinger, som normalt bruges i 
Scanima’s branche. De ledelsesmæssige afstande til kunden blev af web-masteren 
håndteret ved, at sende kundeforespørgsler videre til sælgerne. Men hjemmesiden 
blev imidlertid aldrig integreret i Scanima’s organisation, da opgaverne i forbindelse 
med etableringen af hjemmesiden blev ikke færdiggjort. Derfor kunne en  løbende 
automatisering/formalisering, integration og evaluering i relation til hjemmesiden 
ikke etableres. 

 
3.8.1.1 Motiver og resultater 
Det oprindelige motiv for Scanima til at starte en transformationsproces mod at blive 
en mus-og-mørtel virksomhed var at sørge for, at ingeniørerne havde en “moderne” 
arbejdsplads i en virksomhed, som havde det nyeste udstyr, hvilket var 
forudsætningen for at tiltrække nye gode medarbejdere. Et af midlerne hertil var en 
hjemmeside. Resultatet af hjemmesiden blev imidlertid også, at Scanima øgede sin 
eksport. 

 
3.8.1.2 Produkter 
Scanima’s produkter blev ikke påvirket af anvendelsen af global industriel e-handel. 
De var særdeles fysiske. Mikserne var tunge og store og blev transportere med lastbil 
til bestemmelsesstedet. Disse blev tilpasset kundens specifikationer, da mikserne 
skulle indgå i kundes produktionsanlæg.  
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Disse karakteristika ændredes ikke, men anvendelsen af hjemmesiden betød, at 
de nu var digitalt repræsenteret på Internettet. Dette havde betydning for de aktører 
Scanima kom i kontakt med og dermed også handelsprocesserne. 

 
3.8.1.3 Aktører 
Scanima’s kunder var virksomheder, som kunne bruge Scanima mikseren i deres 
egne produktionsanlæg. Samlet set var interaktionen med kunderne baseret på tætte 
kontakter og personlige relationer. Scanima fungerer meget reaktivt. Den primære 
kunde var stor og dominerede, hvor Scanima fungerede som produktionsselskab.  

Da hjemmesiden blev etableret kom den til at fungere som endnu en aktør. Den 
blev en digital agent som fungerede på samme vilkår som de internationale agenter 
Scanima hidtil havde arbejdet sammen med. Hjemmesiden gjorde opmærksom på 
Scanima og produkternes kvaliteter. Hvis den potentielle kunde viste interesse blev 
en kontakt til Scanima’s medarbejdere etableret. Da Scanima havde oplevet disse 
resultater opstod forventningen, at antallet af eksportformidlere kunne formindskes. 
 
3.8.1.4 Handelsprocesser 
Scanima havde ingen markedsføringsfunktion og indsamlede ikke markedsdata på 
egen hånd. Handelsprocesserne var præget af at følge op på ordrer og på rygter om 
mulige ordrer. Derudover var der fokus på produktudvikling, produktion, økonomi 
og kundesupport, som sikrede at kunderne kom igen og afgav nye ordrer. 
Internationaliseringen af Scanima’s aktiviteter var baseret på brug af kundens 
netværk. Selve salget var derfor i høj grad præget af ansigt-til-ansigt situationer, da 
det var i disse situationer, de tætte kontakter og personlige relationer blev skabt og 
vedligeholdt. Etableringen af hjemmesiden ændrede handelsprocessen.  

Selvom det kan være vanskeligt at se det proaktive i Scanima’s måde at 
etablere hjemmesiden, var den trods alt et udtryk for et mere proaktivt forhold til 
kunderne. Scanima informerede om virksomhedens og dens produkter uden at kende 
til modtagere på forhånd. Det var de første markedsføringsmæssige aktiviteter i 
virksomhedens historie, der ikke var baseret på ansigt-til-ansigt situationen. Den 
første kontakt til en potentiel kunde kunne skabes via hjemmesiden, så det ikke var 
længere de personlige relationer, som var det eneste bærende element.  Endelig blev 
hjemmesiden brugt til at uddybe Scanima’s kvaliteter i tilfælde, hvor kunden 
henvendte sig personligt eller Scanima henvendte sig til potentielle kunder via 
telefonen. Hjemmesiden som en digital grænseflade var blevet et vigtigt supplement 
til den traditionelle handelsproces med ansigt-til-ansigt interaktion. 

 
3.8.1.5 Transformationsprocessen 
Transformationen af Scanima til en lidt-mus-og-meget-mørtel-virksomhed var en 
incrementel proces, som dog aldrig nåede igennem alle de tiltænkte faser inden 
Scanima oplevede resultater som øget salg via hjemmesiden. Disse svarede til ideen 
om, at eksporten starter med uprovokerede ordrer fra udenlandske kunder, som 
indlæringsperspektivet i internationaliseringsteorierne bygger på. Hvis man fulgte 
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faseteorien ville det betyde at Scanima skulle starte en incremental proces og dermed 
udvide sin internationale rækkevidde. Dette var imidlertid ikke tilfældet, da Scanima 
allerede havde hele verden som dens potentielle international marked. For at komme 
videre måtte Scanima i stedet anlægge et decrementalt perspektiv, se nedenfor.  

Processen i Scanima var baseret på et incrementalt perspektiv som var tænkt 
som en iterativ proces, der tog udgangspunkt i skabelsen af en forforståelse af 
virksomhedens produkter og ressourcer og informationssøgning i relation til lande, 
konkurrent- og kundeforhold. Derefter var det meningen at selve forståelsen blev 
skabt i løbet af udarbejdelsen af hjemmesiden med hensyn til udvikling af og senere 
refleksion over nogle prototyper. Dette skulle danne baggrund for at finde nogle 
web-leverandører, der kunne udforme hjemmesiden som derefter skulle 
markedsføres. Endelig var processen tiltænkt at indeholde en efterforståelse, da 
virksomhedens skulle reflektere over brugen af hjemmesiden. Denne proces blev kun 
halvt gennemført. 

Problemet med gennemførelsen skyldtes til dels, at det normalt var Scanimas’s 
kunder som igangsatte nyudviklinger. Men da en hjemmeside ikke var et resultat af 
eksterne drivkræfter var det mig som ekstern katalysator, der satte gang i Scanimas’s 
interne drivkræfter, og da jeg trak mig ud af processen var drivkraften væk. Fokus 
forsvandt fra hjemmesiden. Derved blev en række problemer mere tydelige: 1) Det 
var en ny måde at kommunikere på, som man ikke havde været vant til før. 2) 
Markedsføring var ikke en integreret funktion. 3) Virksomhedens som helhed var for 
lidt involveret. 4) Ingen personer havde tid til at gå forrest. 5) Den organisatoriske 
forandring havde ringe vilkår. Langt de fleste processer omkring automatisering, 
formalisering, integration og evaluering, der skulle sikre den organisatoriske 
integration af hjemmesiden, blev derfor ikke gennemført. 

Litteraturen foreslår bedre planlægning som løsningen. Men Scanima’s 
internationaliseringsprocesser har været præget af fremvoksende og ikke-planlagte  
processer. I stedet var der brug for en katalysatorfunktion, f.eks. i form af en e-
business manager, der kunne lede den forsatte transformationsproces i Scanima om 
at blive til en meget-mus-og-lidt-mørtel-virksomhed.  

 
3.8.2 Fra lidt-mus-og-meget-mørtel til meget-mus-og-lidt-mørtel 

Om ansættelsen af en e-business manager, der kan sætte en dagsorden, som sikrer en 
bedre integration af hjemmeside i de organisatoriske processer, er et emne for 
yderligere forskning. Transformationsprocessen er ikke undersøgt og vil derfor 
påkræve mere forskning for at kunne fastlægge denne. Det er imidlertid muligt at 
udstikke nogle arbejdshypoteser om, hvorledes produkter, aktører og 
handelsprocesser vil blive påvirket af den globale industrielle e-handel.  

Udgangspunktet er virksomheder som Scanima, der allerede har en 
hjemmeside. Ønsket kan være at udvide virksomhedens anvendelse, således at den 
kan udvikles sig til at blive en meget-mus-og-lidt-mørtel-virksomhed. For at kunne 
overskue processen, vil første del af processen være decrementel. Opgaven er, at 
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skabe en dagsorden, således alle relevante medarbejdere er klar over, at Scanima’s 
international markeder er en afgrænset virtuel verden. Her vil afstandene ikke være 
fysiske og nationalstatsmæssige, men de psykiske og ledelsesmæssige afstande vil 
være intakte. Afstandshåndteringen vil ikke længere blive varetaget af en web-
master, der hjælper sælgerne. Håndteringen af afstande vil en opgave for e-business 
managerens sammen med sælgerne og andre, som har kundekontakt. 

Motivet vil være at effektivisere brugen af hjemmesiden, således eksporten via 
hjemmesiden øges i højere grad samtidig med at omkostningerne ved eksporten 
falder, da der ikke længere vil være brug for rejser, messedeltagelse og internationale 
agenter i samme grad som før. 

Scanima’s produkter vil stadig være fysiske, men digitale serviceydelser (før, 
under og efter salget) vil i højere grad blive en del af produktet. På langt sigt, kan det 
betyde, at det vil blive de digitale serviceydelser, der vil være Scanima’s primære 
produkt. Dette kan være knowhow, produktionsplanlægning og andre 
vidensintensive serviceydelser Scanima kan rådgive om. Selve produktet vil stadig 
produceres, da den viden man herved får om hurtig miksning kan indarbejdes i 
serviceydelserne. 

Scanima’s kunder kan stadig være de samme som hidtil, men med et øget fokus 
på hjemmesiden som digital agent, der leverer serviceydelser muliggør nye 
kundetyper som f.eks. rådgivende ingeniører og producenter af miksere, der 
producerer på licens fra Scanima. Desuden vil der kunne skaves mere interaktion 
omkring produktudvikling og problemløsning. 

Når det bliver hjemmesiden, som er den primære grænseflade til markedet, vil 
ansigt-til-ansigt situationer blive anvendt i handelsprocesserne som supplement til 
aktiviteterne på Internettet og ikke som før, hvor det var omvendt.  

Vigtigheden af ansigt-til-ansigt interaktioner ændres ved digitaliseringen. 
Digitaliseringen er på kort sigt i virksomhedens interesse, da digitaliseringen kan 
nedbringe omkostningerne. På længere sigt kan den værdiforøgende effekt blive 
vigtigere. Hvorledes en sådan balance mellem ansigt-til-ansigt og digitale 
grænseflade interaktioner skabes, er et emne for yderligere forskning. 
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4 Internetbaseret indkøb 

Formålet med dette kapitel er at beskrive og analysere e-handel i et 
indkøbsperspektiv og således supplere markedsføringsperspektivet i kapitel 3.  I 
centrum er at skabe en forståelse af virksomhedens håndtering af afstande i den 
globale industrielle e-handel under transformationsprocesserne i købende mus-og-
mørtel-virksomheder. Målet med denne afstandshåndteringen er, at skabe en 
integration, hvilket vil sige et samarbejde og en forståelse mellem de enkelte aktører, 
således at leverandørernes processer bliver en del af den købende virksomheds 
processer. Internettet opfattes som infrastrukturen for indkøbsfunktionen i denne 
afstandshåndtering, da Internettet kan være et fundament for at holde mus-og-mørtel-
virksomhedens produktion i gang.  

Først introduceres den empiriske og metodemæssige baggrund i afsnit 4.1. 
Dernæst fokuserer afsnit 4.2 på anvendelsen af Internettet og de 
transformationsprocesser, der foregår, når købende virksomheder forsøger at bedrive 
global industriel e-handel. Herunder diskuteres også digitaliseringen af produkter, 
aktører og handelsprocesser. De næste afsnit uddyber betydningen af disse 
digitaliseringsprocesser. Afsnit 4.3 fokuserer på de første dele af handelsprocesserne, 
nemlig søgningen og evalueringen af leverandørerne, hvor digitaliseringen af 
forskellige aktør- og produkttyper diskuteres. Afsnit 4.4 fokuserer på anden del af 
handelsprocesserne, som er den operationelle integration, hvor aktørerne og 
betydningen af digitaliseringen af den operationelle integration diskuteres. Afsnit 4.5 
samler op og diskuterer betydningen af at afstandsopfattelsen ændres. Endelig 
reflekteres i delkonklusionen i afsnit 4.6 over forskningsresultaterne og svaret på 
problemstillingen præsenteres.  
 
4.1 Introduktion og metodemæssige overvejelser 

De følgende afsnit vil på samme tid udgøre en introduktion til analysen samtidig 
med, at afsnittene vil præcisere og diskutere den anvendte metode udfra principperne 
i dannelse af væsenstyper, som blev diskuteret i afsnit 2.4. Der skal dog gøres 
opmærksom på, at i selve den iterative forskningsproces var jeg igennem disse 
kundskabstrin mange gange. Her fremlægges disse trin ikke iterativt, da dette ville 
gøre teksten mindre læseværdig. 
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4.1.1 Forforståelsen  

Forforståelsen er delprocessen, hvor forskeren forsøger, at tage udgangspunkt i 
virkeligheden, konfrontere sig og interagere med fænomenet. Denne delproces 
omkring Internetbaseret indkøb startede for mit vedkommende i vinteren 1999/2000. 
Det var imidlertid først i løbet af 2000, at den danske debat (Baadsgaard, 2000; 
Holme & Dalby, 2000; Sommer, 2000) begyndt at fokusere på brugen af Internettet i 
danske virksomheders indkøbsprocesser. 

Afhandlingens problemstilling afgrænser denne del af virkeligheden til 
“håndteringen af afstande i mursten-og-mørtel-virksomheder, som transformeres til 
mus-og-mørtel-virksomheder igennem deres anvendelse af global industriel e-handel 
i deres indkøbsprocesser”.  

Indkøbsfunktionens anvendelse af Internettet undersøgte jeg sammen med Poul 
H. Andersen fra Handelshøjskolen i Århus i slutningen af 1999 og i starten af år 
2000, hvor vi via interviews af indkøbsansvarlige i 15 danske industrivirksomheder 
undersøgte deres opfattelse af fremtidige krav til underleverandørernes IT-
kompetence. De interviewede virksomheder var strategisk udvalgte for at dække 
tydeligt adskilte industrielle sektorer ifølge den industrisektortaksonomi, som er 
udviklet af Pavitt (1984). Dette skete for at sikre en forskellighed i virksomhedernes 
anvendelse af underleverandører. Man kunne også have undersøgt IT- og 
produktudviklingsfunktionernes relation til underleverandørerne, men man kan ikke 
indsamle data omfattende alle sider af fænomenet, så centrum for undersøgelsen blev 
indkøbsfunktionens relation til underleverandører og IT-anvendelse. Det viste sig 
dog, at mange af de indkøbsansvarlige ikke kunne skelne mellem underleverandører 
og leverandører, så analysen blev bredere end for forventet. IT-anvendelse var 
ligeledes et bredt begreb, men som i mange tilfælde kom til at handle om Internettets 
applikationer såsom hjemmesider, intranet, extranet og e-mail. Andre IT-systemer 
som EDI og databaser blev ligeledes nævnt af nogle indkøbsansvarlige.  

Interviewene blev foretaget på baggrund af en meget bred interviewguide 
(Bilag 20), således at så mange aspekter ved indkøbsfunktionens anvendelse af 
Internettet som muligt viste sig. På denne måde skabes en usorteret datamængde. 
Denne datamængde blev dog sorteret, idet hvert interview (Bilag 21) blev skrevet 
som en case (Bilag 22-36) og hver af disse cases indeholdt overskrifterne 
“Introduktion og baggrund”, “Indkøbsfunktionens rolle” og “Brug af IT”. Udover 
interviewene, var baggrunden for disse cases avisartikler om den givne virksomhed. 

Tabel 22 viser, at case-virksomhederne (i en dansk kontekst) var relativt store 
med 400 eller flere ansatte. Den relative høje eksportandel såvel som andelen af 
udenlandske leverandører viser, at virksomhederne havde en international 
orientering. Desuden udgjorde indkøbte varer ca. halvdelen af de producerede 
produkters kostpris, hvilket indikerede, at indkøbsfunktionens arbejde ikke var uden 
betydning. Besparelser på indkøbte varer kunne have en relativ stor betydning for 
dækningsbidragets størrelse. En lignende undersøgelse (Christensen, Anderson, & 
Blenker, 1992) blev gennemført i starten af 90’erne, hvor medianen af indkøbte varer 
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var ca. 40%. I nærværende undersøgelse er medianen af indkøbte varers andel af 
produktets salgspris på 50%. 

Tabel 22: Case-virksomhedernes profil 

 Eksportandel Andel af udenlandske 
leverandører 

Indkøbsandel af 
produktets kostpris 

Omsætning i 
millioner kr. 

Antal 
ansatte 

Medianen af alle 76% 67% 50% 690 866 

Median af Internet 
proaktive 73% 75% 50% 520 405 

Median af Internet 
reaktive 80% 65% 40% 692 917 

Kilde: Bilag 37 

De deltagende virksomheder blev opdelt i proaktive og reaktive virksomheder. 
En proaktiv virksomhed er karakteriseret ved at anvende Internettet som 
infrastruktur i indkøbsfunktionen, dvs. at de under interviewet fortalte, at de var 
opmærksomme på den mulige integration af leverandørerne via Internettet og 
samtidig stillede krav til leverandørerne om en integration via Internettet.  

Syv proaktive brugere af Internettet blev på denne måde identificeret, hvor de 
reaktive brugere af Internettet udgjorde 8 virksomheder. Tabel 22 viser, at der var 
nogle markante forskelle mellem Internet-proaktive og Internet-reaktive 
virksomheder. De indkøbte varers andel af produktets kostpris var højere for 
Internet-proaktive virksomheder og indkøbsfunktionen var mere internationalt 
orienteret, selvom den internationale orientering målt på eksportandelen var lavere 
sammenlignet med de Internet-reaktive virksomheder. Tabel 22 viser også, at 
Internet-proaktive virksomheder i højere grad anvendte udenlandske leverandører 
end de Internet-reaktive virksomheder. Det kan med andre ord tyde på, at Internet 
havde betydning for håndteringen af afstande og internationaliseringsmønstre. 
Endelig fremgår det af Tabel 22, at de Internet-proaktive virksomheder var mindre 
end de Internet-reaktive  virksomheder. Det antyder, at mindre virksomheder har 
lettere ved at bruge  Internettet som infrastruktur i indkøbsfunktionen.  

 
4.1.2 Forståelsen 

Efter endt dataindsamling anlagdes et teoretisk perspektiv med det formål, at skabe 
orden i de empiriske data og komme til en mere grundlæggende forståelse af 
Internetanvendelse i indkøbsfunktionen. 

Udgangspunktet for analysen er, at brugen af e-handel kan ses som en 
manifestation af, at indkøberens rolle transformeres fra at være lagerforvalteren, der 
kun håndterer ordreafgivelsen til en rolle, hvor aktiviteterne omfatter operationel 
integration af leverandørerne. I denne nye rolle er anvendelse af Internet-teknologier 
vigtige for integration og koordination af tværfaglige arbejdsgrupper på tværs af 
organisatoriske grænser (McIvor, 2000). Det er ledelsens opgave at sikre et klima i 
organisationen, der omfatter en effektiv brug af Internettet til internt/eksternt 
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udveksling af informationer, serviceydelser og produkter (Avlonitis & Karayanni, 
2000). Investeringen i brugen af Internettet er også et signal til leverandørerne om, at 
indkøbsfunktionen har fået en øget strategisk betydning. Forventningen er, at 
anvendelsen af Internettet som infrastruktur for indkøbsfunktionen kan være med til 
at reducere dens ordreprocestid og automatisere mange rutineprægede opgaver. Dette 
skal ideelt set være med til at reducere transaktionsomkostningerne og tillade, at 
indkøbsfunktionen har bedre tid til at engagere sig i mere sofistikerede 
evalueringsprogrammer og værdianalyser, sørge for tættere relationer til vigtige 
leverandører og rationalisere leverandørbasen (Stump & Sriram, 1997). 

Derfor må integrationen af leverandørerne via Internettet være mulig, og 
samtidig må der stilles krav til leverandørerne om en integration via Internettet. Kun 
på denne måde kunne der etableres et gensidigt engagement køber og sælger 
imellem. Det er ikke nok at have en Internetopkobling. Det kræver, at ledelsen søger 
at skabe en infrastruktur, der udnytter mulighederne for integration af leverandørerne 
via Internettet og samtidig sikrer, at der bliver stillet krav til leverandørerne om en 
integration via Internettet. Disse tilfælde kalder jeg for de proaktive virksomheder, 
hvor de reaktive virksomheder ikke i samme grad har kombineret de traditionelle 
forretninger og indkøbskanaler med Internetbaserede.  

Der findes ikke en samlet teori for Internetbaseret indkøb. Det følgende afsnit 
vil beskrive, hvorledes forskellige videnskabelige artikler kan sammenfattes til et 
teoretisk perspektiv. 

 
4.1.2.1 Skabelsen af et teoretiske perspektiv 
Formålet med analysen er at få en ide om de transformationsprocesser, som foregår i 
virksomhederne, når de bliver mus-og-mørtel-virksomheder i den globale industrielle 
e-handel. Dette formål søges opfyldt ved at undersøge forskellen på anvendelsen af 
Internettet som infrastruktur i de proaktive virksomheders indkøbsfunktion 
sammenlignet med de reaktive virksomheder, der ikke havde etableret en sådan 
infrastruktur.  

I de proaktive virksomheder foregår der en digitalisering af 
handelsprocesserne, når indkøberne finder leverandørerne på Internettet, når 
indkøberne bruger Internettet i vurderingen af leverandørernes kvaliteter, og når 
Internettet bruges som grænseflade for operationel integration af leverandørenes 
produkter og serviceydelser i virksomhedens daglige drift. Disse produkter og 
serviceydelser kan være digitaliseret i en grad så de kan indgå i den operationelle 
integration. Empirien muliggjorde ikke en specifik opdeling i industrielle, 
handelsmæssige og service/vidensmæssige underleverancer (Andersen & 
Christensen, 1998b), men de industrielle underleverancer såsom 
bearbejdningsprocesser, komponenter, delsystemer, og hele produkter, som ikke 
udgør selvstændige slutprodukter var meget i fokus sammenlignet med de 
handelsmæssige leverancer af hyldevarer, der ikke indgik direkte i produktionen i 
købers virksomhed. Det viste sig, at indkøberen samlet set, opdelte produkter efter 
deres kompleksitet i et kommercielt såvel som i et teknisk perspektiv. Denne 



Internetbaseret indkøb 133 
   

   
© Morten Rask  Global Industriel E-handel 

opdeling i lav og høj kompleksitet gav mening i forhold til digitaliseringen af 
handelsprocesser og vil derfor blive anvendt i denne afhandling. 

Et af de centrale karaktertræk ved underleverancer er den direkte kontakt og 
dialog mellem ordregiveren og underleverandøren. Derfor har underleverancer været 
knyttet nært sammen med arbejdsdelingen i afgrænsede geografiske områder 
(Andersen & Christensen, 1998b). Imidlertid var det indkøbernes forventninger, at 
indkøbsfunktionen kunne anvende Internettet til at overkomme de traditionelle 
afstande, som forekommer i globaliserede indkøbsprocesser.  

Aktørerne var her indkøberne og leverandørerne. Med hensyn til 
leverandørerne kan der skelnes mellem leverandører af standardydelser, hvor 
behovet for koordination mellem leverandør og køber er mindre, de traditionelle 
underleverandører med et større behov for koordination af deres mere komplekse 
leverancer og udviklingsorienterede underleverandører med stort behov for 
koordination af meget komplekse leverancer (Andersen & Christensen, 1998b). 
Imidlertid havde indkøberne svært ved at skelne mellem underleverandører og 
leverandører i det hele taget, så derfor anvender jeg her en mindre finkornet opdeling 
af leverandørerne baseret på typen af relationer mellem indkøberne og 
leverandørerne. 

Relationerne til leverandører af standardydelser (kaldes her for forsynere) er 
præget af modsatrettede interesser og relationer til den anden gruppe af leverandører 
(partnere) er præget af fælles interesser. Relationerne til forsynende leverandører er 
efter den “strakte arms” princip og er ofte beskrevet som en “vind-tab” situation, der 
er karakteriseret ved mangel på tillid mellem køber og sælger. Modsætningen er 
partner synsvinklen, som er baseret på stor tillid mellem køber og sælger, der er 
etableret over længere tid og hvis mål er at skabe “vind-vind” situationer. Derfor er 
forsynernes leverancer typisk engangskøb eller relationer af kortere varighed medens 
partnerskaber er associerede med længerevarende strategiske alliancer. Nogle 
relationer mellem køber og sælger udvikler sig fra at være præget af modsatrettede til 
at blive præget af fælles interesser. Hyppig ansigt-til-ansigt kommunikation 
kompenserer for de mindre tillidsfulde relationer. Når forholdet glider over i en 
forpligtende fase vokser tilliden, og ansigt-til-ansigt kontakten er ikke længere af 
samme nødvendighed. Den efterfølgende integrationsfase bekræfter de fælles 
forventninger. Endelig kan forskellige situationer betyde, at forholdet opløses 
(Tucker & Jones, 2000). 

Når leverandørerne bliver suppleret af digitale agenter som leverandørers 
hjemmesider og Internettets søgemaskiner har det betydning for handelsprocesserne. 
Internettet kan anvendes til at screene markedet for potentielle leverandører inden 
egentlig interaktion med leverandørerne. Når ønsket blot er, at finde potentielle 
forsynere, hvor ansigt-til-ansigt relationen ikke er afgørende, kan Internettet også 
anvendes til evaluering af denne type af leverandører. Det er imidlertid mere 
kompliceret, hvis ønsket er at finde partnere, hvor ansigt-til-ansigt mødet er et vigtigt 
middel til at opbygge en gensidig tillid. Der sker ligeledes en digitalisering af 
aktørerne, når efterfølgende den operationelle integration skal foregå via Internettet. 
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Her kan relationen til partnerne være afgørende for, at det kan lade sig gøre, da 
tilliden mellem køber og sælger må være stor.   

Tabel 23 sammenfatter det teoretiske perspektiv, som blev udviklet under og 
efter interviewrunden med de 15 danske industrivirksomheder. Konstateringerne 
udgør byggestenene i forståelsen af Internettet som infrastruktur i indkøbsfunktionen. 
Disse konstateringer voksede frem ved gennemlæsninger af case-beskrivelsene og 
sammenfatter de kvalitative karakteristika ved indkøbs anvendelse af Internettet. 
Efter at have konsulteret litteraturen om Internetbaseret indkøb skabtes indikatorerne, 
som en operationalisering af teorierne omkring indkøbsfunktionens anvendelse af 
Internettet. Hvis det var muligt at genfinde disse indikatorer i en virksomheds case-
beskrivelse, var der tale om en proaktiv virksomhed, dvs. en virksomhed der 
anvendte Internettet som infrastruktur i indkøbsfunktionen. 

Tabel 23: Teoretisk perspektiv for indkøbsfunktionens anvendelse af Internettet 

Konstateringer ID Indikatorer 
Internettet som 
infrastruktur for 

indkøbsfunktionen
1a Anvender Web-baserede grænseflader ved 

søgning, evaluering og operationel integrering af 
ukomplicerede produkter leveret af forsynere 

Ja Nej

1b Web-baserede grænseflader overfor partnere 
anvendes lidt i.f.m. søgning/evaluering og meget 
i.f.m. operationel integration 

Ja Nej

1c Postbaserede grænseflader overfor partnere 
anvendes i høj grad i.f.m operationel integration 

Ja Nej

1d Anvender dialog-baserede grænseflader til fælles 
produktudvikling 

Ja Nej

1e Ledelsen har etableret en politik for anvendelse af 
Internet som grænseflade overfor partnere 

Ja Nej

1. Anvendelsen af 
Internet-
grænsefladerne og 
transformationspro
cesserne 

1f Indkøberne erkender og forsøger selv at løse 
problemstillingerne ved Internetsøgning 

Ja Nej

2a Forsynere søges udfra kvantitative og partnere 
udfra kvalitative kriterier 

Ja Nej

2b Ved produkter med lav teknisk og kommerciel 
kompleksitet bruges Internettet alene 

Ja Nej
2. Internet anvendes 

til søgning og 
evaluering af 
leverandører 2c Ved mere tekniske og kommercielle komplekse 

produkter bruges Internettet som et supplement 
Ja Nej

3a Partnere er det primære fokus Ja Nej
3b Koordinationsomkostningerne falder og 

kommunikationshyppigheden stiger 
Ja Nej

3. Internettet øger 
den operationelle 
integration af 
leverandører 3c Informationsdelingen og switching costs stiger Ja Nej

4a Nye ledelsesformer udvikles omkring 
indkøbsløsninger for individuelle leverandører 

Ja Nej4. Internet ændrer 
afstandsoplevelsen 4b Sproglige kompetencer og kulturforståelse udvikles Ja Nej
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Illustration 11 viser, hvorledes det teoretiske perspektiv muliggør et svar på 
problemstillingen. 

Illustration 11: Svar på problemstillingen i et teoretisk perspektiv 
Hvilke 
transformationsprocesser 
foregår der i 
virksomhederne, når de 
forsøger bedrive global 
industriel e-handel? 

1. Anvendelsen af Internet-grænsefladerne og 
transformationsprocesserne 

Hvilke 
2. Internet anvendes til søgning og evaluering af 

leverandører 

 
3. Internettet øger den 

operationelle integration af 
leverandører 

 
Hvad får virksomhederne ud af, 
at ændre sig fra mursten-og-
mørtel til globale mus-og-mørtel-
virksomheder? 

  4. Internet ændrer 
afstandsoplevelsen   

 produkter,
aktører og 

handelsprocesser 
påvirkes af

global
industriel

e-handel?

                     ↓ 
Hvorledes kan man forstå håndteringen af afstandene i transformationsprocesserne i 

købende og sælgende mus-og-mørtel-virksomheder i den globale industrielle e-handel? 

 

Konstatering 1 omfatter de konkrete handlinger, der transformerer 
virksomheden til en mus-og-mørtel-virksomhed. De forskellige Internetgrænseflader 
som Web-, Post- og Dialog-baserede grænseflader giver forskellige 
transformationsprocesser, da disse Internetgrænseflader udgør en ny type af aktører i 
form af digitale agenter. Internetgrænsefladerne er et udtryk for, at 
indkøbsfunktionen anvender, dvs. i form af digitale agenter. 
Transformationsprocesserne afhænger også af de regler eller politikker man har 
vedtaget i virksomheden sammen med måden man forsøger at løse 
problemstillingerne ved Internetsøgningen. Transformationsprocesserne handler altså 
også om håndteringen af de digitale agenter som en ny type af aktører. Denne 
anvendelse har indflydelse på digitaliseringen af handelsprocesserne og produkterne 
samt håndteringen af afstandene.  

Derefter går jeg i dybden med Internetsøgning, hvor konstatering 2 omhandler 
anvendelsen af Internettet til søgning og evaluering af leverandører, hvilket er en 
digitalisering af første del af handelsprocessen, hvor sammenhængen med 
digitalisering af  produkterne og aktørerne undersøges. Udover at klarlægge disse 
sammenhænge skabes der en forståelse af virksomhedernes motiver til og resultater 
med hensyn til, hvad de får ud af ændre sig i retningen af at blive en mus-og-mørtel-
virksomhed. 

Konstatering 3  omfatter den operationelle integration af leverandørerne (der er 
den anden del af digitaliseringen af handelsprocessen). Imellem partnerne og den 
købende virksomhed indskydes en digital agent som mellemled. Når partneren så at 
sige bliver en del af den købende virksomheds informationssystem ændres 
afstandsoplevelsen. Således har konstatering 3 det formål at skabe en forståelse af 



136 Internetbaseret indkøb 

   
Global Industriel E-handel  © Morten Rask 

virksomhedernes motiver og resultater med hensyn til, hvad de får ud af ændre sig i 
retningen af at blive en mus-og-mørtel-virksomhed. 

Gennem den 4. konstatering undersøges, hvad Internettets ændring af 
afstandsopfattelsen betyder for indkøbsfunktionen, når handelsprocesser, produkter 
og aktører digitaliseres. 

Kapitlet afsluttes med en delkonklusion, hvor analysens resultater 
sammenholdes med problemstillingen og de udviklede væsenstyper præsenteres.  

 
4.1.3 Efterforståelsen 

Beskrivelse af væsenstyperne er en del af delkonklusionen. Opdelingen i de to 
væsenstyper: proaktive og reaktive virksomheder er et udtryk for forskellige måder at 
anvende Internettet på, hvor de proaktive virksomheder anvender Internettet som en 
infrastruktur for indkøbsfunktionen. Identifikationen af proaktive og reaktive 
virksomheder bliver uddybet i det følgende afsnit.  
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4.1.3.1 Mønstret af træffere og forbiere i case-materialet 
Tabel 24 viser mønstret af træffere og forbiere i case-materialet, der fremkom ved 
endnu en grundig gennemlæsning og analyse af case-materialet.  
Identifikationsnumrene henviser til indikatorerne og konstateringerne (Tabel 23). De 
proaktive virksomheder er listet over den stiplede linie, da disse virksomheder gav 
udtryk for, at ledelsen søgte at skabe en infrastruktur, der udnyttede mulighederne for 
integration af leverandørerne via Internettet og samtidig sikrede, at der stilles krav til 
leverandørerne om en integration via Internettet. De reaktive virksomheder er nævnt 
under den stiplede linje. Det er virksomheder, der ikke stillede begge disse krav. En 
celle markeret med (+) illustrerer en træffer, hvor (-) illustrerer en forbier. Et (+) er 
ved en proaktiv virksomhed et udtryk for, at indikatoren kan genfindes i 
casebeskrivelsen, hvor et (+) for en reaktiv virksomhed er et udtryk for at indikatoren 
ikke kan genfindes i casebeskrivelsen. 

Tabel 24: Internet som infrastruktur for indkøbsfunktionen - træffere og 
forbiere 

 Konstatering 1 Konstatering 2Konstatering 3Konstatering 4  
 Indikatorer → 1a 1b 1c 1d 1e 1f 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b Træfrate

Wittenborg + + + + + + + - + + + + + + 93%
Gram Equipment + + + + - + + + + + + + + + 93%
Fritz Hansen + + + - + + + + + + + + + - 86%
Nordisk Wavin + + + - - + + + + + + + + - 79%
Danfoss + + + - - + + + + + + + + - 79%
Bang & Olufsen - + + - + + + - + + + + + - 71%
Kansas Weenas - + + - - + + - + + + + + - 64%
Crisplant + + - + + + - + - - - + - + 57%
LR af 1998  + + + + - - - + - - + + + + 64%
Terma Elektronik + + - + + - + + - + - + - + 64%
Chr. Fabers + + - + + - - + - + - + + + 64%
Annonym + + - + + + - + - + - + + + 71%
FFE + + - + + + + + + - - + + + 79%
Micro Matic LTV + + + + + + + + + + + + + + 100%
Maersk Medical + + + + + + + + + + + + + + 100%

87
%

100
%67%67%

67
%80% 73% 80% 67% 80% 67% 100% 97% 67% Træfrate 

78% 73% 82% 77% 
78%

 

Træfraten er et udtryk for andelen af træffere. Således er en høj træfrate ud for 
en given proaktiv virksomhed et udtryk for, at virksomheden anvender Internettet i 
udstrakt grad, hvor en høj træfrate for en reaktiv virksomhed er et udtryk for, at 
denne virksomhed har en minimal anvendelse af Internettet i forbindelse med 
indkøb. Høje træfrater for indikatorerne viser, at disse kan genfindes ved proaktive 
og i mindre grad ved reaktive virksomheder. Den samlede træfrate for 
konstateringerne er et gennemsnit af de relaterede indikatorers træfrater.  
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Tabel 24 viser, at konstateringerne generelt kan genfindes i case-materialet. 
Dog er der nogle indikatorer, som mangler styrke, da disse kun kan genfindes i få af 
de Internet proaktive virksomheder. Det drejer sig om indikatorerne: 

1d. Anvendelse af dialog-baserede Internetgrænseflader  
1e. Ledelsens etablering af en politik for anvendelse af Internetgrænseflader 
overfor partnere 
4b. Udvikling af sproglige kompetencer og kulturforståelse 

Det kan tyde på, at nogle dele af infrastrukturen er af en så avanceret karakter, 
at de ikke anvendes, eller at virksomhederne ikke er kommet til dette trin i sin 
transformationsproces. Samtidig finder jeg en gruppe af indikatorer med lavere 
styrke, hvor mange reaktive virksomheder anvender Internettet som infrastruktur på 
samme måde som de proaktive virksomheder. Det gælder indikatorerne: 

1f. Søgning og evaluering af teknisk og kommercielt komplekse produkter 
bruges Internettet som et supplement  
1c. Postbaserede grænseflader overfor partnere anvendes i høj grad i 
forbindelse med operationel integration 
3b. Koordinationsomkostningerne falder og kommunikationshyppigheden 
stiger  

Dette tyder på at dele af infrastrukturen har en så oplagt anvendelighed, at 
mange (også reaktive) virksomheder anvender den. 
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4.1.3.2 Indkøbsfunktion i den globale industrielle e-handel 

I det følgende vil jeg  identificere de transformationsprocesser, der foregår i de 
proaktive virksomheder, når de forsøger at opbygge Internetbaserede infrastruktur 
for indkøbsfunktionen. Tabel 25 angiver problemstillingens fire elementer, som 
transformeres i forbindelse med en overgang til digitaliseringen af indkøbet. 
Samtidig angiver tabellen i højre kolonne resultaterne af en transformering og 
dermed digitalisering af indkøbsfunktionen. Opnås disse resultater har virksomheden 
bevæget sig fra en mursten-og-mørtel til en mus-og-mørtel tilstand. 

Tabel 25: Transformationsprocesserne i mus-og-mørtel virksomheders 
indkøbsfunktionen ved global industriel e-handel 
Produkter • Ukomplekse produkter ændres ikke i sig selv men opnår digital 

repræsentation 
• Komplekse produkters kerne ændres ikke, men den vigtige 

kommunikation og informationen omkring det kundetilpassede 
produkt digitaliseres 

Aktører • Forsynere digitaliseres ikke altid, men når de bliver til digitale 
agenter kan forsynerne transformeres til partnere 

• Partnere digitaliseres i nogen grad ved at deres hjemmesider  
bliver til digitale agenter og når operationel integration via 
Internettet forekommer 

Handelsprocesser • Søgning/evaluering/integrering foregår via forsyneres 
hjemmesider, søgning via købers intranet og integration via 
købers/sælgers extranet   

• Søgning på potentielle partneres hjemmesider, evaluering via e-
mail og integration via købers/sælgers extranet  i forbindelse med 
lagerstyring og produktudvikling 

Afstandshåndtering • Afstandsopfattelsen ændres ved en eliminering af fysiske 
afstande og nye afstande til de digitale agenter opstår 

 

 I afsnit 4.6, som er delkonklusionen, vil tabellen blive beskrevet i detaljer. 
Skabelsen af indholdet i tabellen vil blive uddybet i de følgende afsnit. 

 
4.2 Anvendelsen af Internet-grænsefladerne og 

transformationsprocesserne 

Web-, post- og dialog-baserede Internetgrænseflader kan alle anvendes i 
indkøbsfunktionen til elimineringen af geografiske afstande, men i forskellig grad, da 
Internettets mulige grænseflader kan opdeles i forhold til afstanden til ansigt-til-
ansigt situationen. De dialog-baserede grænseflader ligger tættest på det personlige 
ansigt-til-ansigt møde, de Web-baserede grænseflader er længst fra og de 
postbaserede er midt i mellem. De tre grupper af Internetgrænseflader indeholder 
hver nogle Internet-applikationer. Den mest udbredte Web-grænseflade er 
hjemmesiden, hvor  virksomhedens budskaber til sine omgivelser foregår via den 
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offentligt tilgængelige hjemmeside på Internettet. Extranettet er en anden Web-
grænseflade, som giver eksterne aktører adgang til dele af organisationens intranet 
via en kodeordsbeskyttet side på hjemmesiden. Intranettet som den tredje Web-
grænseflade varetager den interne kommunikation på organisationens eget netværk 
kaldet intranettet, der er afgrænset fra Internet ved hjælp af et sikkerhedssystem (en 
firewall) (Scheepers, 1999). Den post-baserede Internetgrænseflade indeholder den 
velkendte e-mail, men e-mail-lister og nyhedsgrupper er også at finde her. Endelig er 
der de dialog-baserede grænseflader som videokonferencer, IP-telefoni (telefon via 
Internettet) og chat. I kapitel 6 vil jeg belyse, hvilken betydning disse 
Internetgrænseflader har for de ansigt-til-ansigt-baserede relationer. Udgangspunktet 
er, at virksomhederne anvender den Internetgrænseflade, som bedst supplerer (eller 
erstatter) ansigt-til-ansigt mødet. 

Tabel 24 på side 137 viste, at anvendelsen af de Web-baserede grænseflader 
blev genfundet i case-materialet. Her var der klare forskelle mellem de proaktive og 
de reaktive virksomheder. For de postbaserede grænseflader i forbindelse med 
operationel integration var resultatet imidlertid, at mange reaktive virksomheder 
anvendte Internettet som infrastruktur på samme måde som de proaktive 
virksomheder. Det var dog ikke overraskende. Det tydede på, at e-mail havde så 
oplagt en anvendelighed, at mange virksomheder anvendte dem. Indikatoren for 
anvendelsen af dialog-baserede Internetgrænseflader fangede forskellen mellem 
proaktive og reaktive virksomheder. Men styrken af indikatoren er lav da meget få 
proaktive virksomheder, havde sådanne  aktiviteter. Dette gjaldt ligeledes indikatoren 
for om ledelsen havde etableret en politik for anvendelse af Internetgrænseflader 
overfor partnere. Det betyder dog ikke, at virksomhederne ikke anvender 
Internetgrænseflader, hvilket også kan ses, da indikatorerne samlet set viste en øget 
anvendelse af grænsefladerne blandt de proaktive virksomheder.  

Konklusionen er, at de giver mening, at opdele virksomhederne i proaktive og 
reaktive virksomheder ved deres anvendelse af Internetgrænseflader. I det følgende 
diskuteres transformationsprocesserne mod håndteringen af disse 
Internetgrænseflader som en ny aktør og hvilken indflydelse det havde på produkter, 
handelsprocesser og håndteringen af afstande. 

 
4.2.1 Anvendelse af Web-baserede grænseflader ved søgning, evaluering 

og operationel integrering af ukomplicerede produkter leveret af 
forsynere 

På baggrund af litteraturen skabtes forventningen om, at indkøbsfunktionen ville 
anvende Web-baserede grænseflader ved søgning, evaluering og operationel 
integrering af ukomplicerede produkter leveret af forsynere. 

Ved søgning, evaluering og integrering af forsyneres råvarelignende produkter 
og hyldevarer er behovet for ansigt-til-ansigt møder begrænset og processerne kan 
derfor baseres på brug af hjemmesider og andre lignende Web-grænseflader, evt. 
suppleret med e-mail, der uddyber uklarheder omkring produkt, service, levering og 
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pris. Da evalueringskriterierne kan kvantificeres kan søgning og evaluering foregå 
automatisk via intelligente søgeagenter (Tucker & Jones, 2000). Dog er det sælgeren, 
som har skabt hjemmesiderne og han har derfor kontrol over situationen og kan evt. 
manipulere med køber, hvilket forstærkes, når sælger etablerer extranet-sider. Der 
kan imidlertid opstå usikkerhed hos køber og mistillid til sælgeren omkring den 
anvendte teknologi (Tucker & Jones, 2000). Køber kontrollerer hvilken søgeproces, 
der bliver aktuel, hvilket kan forstærkes af, at køber opbygger intranet-sider 
(Lancioni, Smith, & Oliva, 2000) med links til aktuelle forsynere og/eller dedikerede 
indkøbsdatabaser (Roberts & Mackay, 1998).  

Fordelen for indkøberen er, at et ubegrænset antal af leverandører og 
indkøbsaktiviteter kan inddrages i processen, som ikke er afhængig af tid og sted. 
Dette kan være tidsbesparende i forhold til alternative indkøbsprocesser og kan skabe 
nye samarbejdsformer (Andersen & Christensen, 1998a; Andersen & Christensen, 
1998b; McIvor, 2000; Roberts & Mackay, 1998; Tucker & Jones, 2000).  

 
4.2.1.1 Anvendelse i virksomhederne 
Tabel 26 viser, at de proaktive virksomheder i højere grad end de reaktive 
virksomheder anvender Web-baserede grænseflader ved søgning, evaluering og 
operationel integrering af ukomplicerede produkter leveret af forsynere. 

Tabel 26: Anvender Web-baserede grænseflader ved søgning, evaluering og 
operationel integrering af ukomplicerede produkter leveret af forsynere 
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Forsynere af ukomplicerede produkter som kontorudstyr ved Danfoss og 
Nordisk Wavin, bøger ved Fritz Hansen, nye komponenter ved Gram Eqiupment er 
eksempler, hvor søgning, evaluering og indkøb foretages udfra kvantitative kriterier 
via forsynernes hjemmesider. Fritz Hansen, Danfoss og Nordisk Wavin har alle 
opbygget linksider på deres Intranet og de to sidstnævnte virksomheder har anvendt 
mere integrerede løsninger, hvor Danfoss har oprettet deres egen indkøbsdatabase og 
Nordisk Wavin gør brug af forsynerens extranet. Kansas Weenas bruger først 
Internettet, når de traditionelle kanaler til information er opbrugt. Disse traditionelle 
kanaler kunne jo netop være forsynere af ukomplicerede produkter. I B&O vil nye 
forsynere blive søgt på Internettet. Men dette er kun en målsætning, da det kræver, at 
B&O først skal blive bedre til at funktionsspecificere. Men disse forsynere vil ikke 
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blive evalueret og integreret via Internettet, da B&O vil miste den logistiske fordel 
ved deres forsynere af typen “Third Party Logistics”9 og informationsfordelen ved 
forsynere af typen “Dual Competition”.10 Wittenbog har Cd-rom baserede 
elektroniske directories på underleverandører og opfattelsen er, at 
elektronikleverandører er godt repræsenteret på Internet, hvorfor især 
elektronikindkøbere bruger Internettet til søgning og evaluering. 

På trods af, at de fleste proaktive virksomheder har Web-baserede grænseflader 
til forsynere, når ukomplicerede produkter søges, evalueres og integreres, er det 
uklart, hvad de proaktive virksomheder får ud af det.  Dette betyder ikke 
nødvendigvis, at det giver en negativ effekt, men blot at det er et område, som 
indkøbsfunktionen ikke koncentrerer sig om. Grundene til dette kan være:  

1. At indkøbsfunktionen traditionelt ikke bruger mange ressourcer på 
ukomplicerede produkter leveret af forsynere. 

2. At interaktionsformen med disse forsynere ikke ændrer sig nævneværdig. Før 
ringede man til boghandlen for at bestille bogen eller en palle A4-ark, 
kontorforsyningen fyldte hylderne op med kuglepenne og blyanter, etc..  

3. At indkøbsfunktionen ikke afholder de store udgifter forbundet med køb fra 
forsynere, og derfor ikke er så motiveret til at nedbringe 
koordinationsomkostningerne. Dette er tilfældet for B&O, hvor de nævnte 
forsynere er i denne kategori.  

 
4.2.1.2 Betydning 
Med baggrund i de interviewede virksomheders udtalelser kan det konkluderes, at 
litteraturens såvel som andre aktørers (industrielle markedspladser, e-handelssider 
mv.) lovprisning af Internettets muligheder for automatiske, “intelligente” søgnings-, 
evaluerings- og indkøbsegenskaber, når det gælder ukomplekse produkter ikke 
vinder genklang hos virksomhedernes indkøbere.  

Selvom handelsprocessen digitaliseres og aktørerne på salgssiden også 
digitaliseres (indkøberne interagerer med elektroniske kataloger via sælgers extranet) 
ændres produktet ikke i sig selv. Handelsprocessen ændrer sig ikke markant. 
Digitalisering af aktørerne får ikke den store betydning. En ændring i 
afstandsopfattelsen finder ikke sted og fordelen ved indkøb på de internationale 
markeder anerkendes ikke af de købende virksomheder. De købende virksomheder 
får således ikke meget ud af at ændre sig til en mus-og-mørtel-virksomhed indenfor 
dette område.  

                                                 
9 Third Party Logistics er underleverandører, hvor samarbejdet er baseret på en rammeaftale, der 
genforhandles årligt samtidig med, at der udarbejdes en standardprisliste og rabatordningen 
fastlægges. Underleverandøren, som der er én af for hver produktgruppe, har ansvaret for en fuld skala 
opgave inklusiv logistik, således, at underleverandøren tjekker selv for manglende varer, leverer varen 
og sender fakturaen en gang om måneden. 
10 Dual Competition underleverandørerne er kendetegnet ved, at disse leverer standardkomponenter. 
Der er få af dem, men altid mere end en, der kan det samme, da B&O bruger disse underleverandører 
til at skaffe sig vigtige informationer om markedets bevægelse. 
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Man kan imidlertid også fremsætte den modsatte argumentation. Den nye 
situation minder så meget om den gamle. Virksomhedernes virkelighedsopfattelse 
har ikke ændret sig markant ved overgangen til en anvendelse af Web-baserede 
grænseflader ved søgning, evaluering og operationel integrering af ukomplicerede 
produkter. Indkøbernes rutiner baseres nu på digitale handelsprocesser med digitale 
aktører (elektroniske kataloger via sælgers extranet). Indkøberen har derfor nemt ved 
at skifte til en anden aktør, da handelsprocessen vil være den samme. Switching cost 
er derfor lave. Afstanden til sælger vil være den samme uanset, hvor i verden sælger 
er placeret, og købers marked er derfor globalt. Det er argumentationen for, at de 
købende virksomheder får meget ud af at ændre sig til en mus-og-mørtel-virksomhed 
indenfor dette område.  

Konklusioner er, at der må mere forskning til for at kunne afklare betydningen 
for anvendelsen af Web-baserede grænseflader ved søgning, evaluering og 
operationel integrering af ukomplicerede produkter leveret af forsynere. Her kan det 
blot konstateres, at denne anvendelse er mere udbredt blandt proaktive end reaktive 
virksomheder. 

 
4.2.2 Anvendelsen af Web-baserede grænseflader overfor partnere i.f.m. 

søgning/evaluering og operationel integration 

Med baggrund i litteraturen var forventningen, at Web-baserede grænseflader overfor 
partnere anvendes i mindre grad ved søgning/evaluering og i højere grad ved den 
operationelle integration af partnerne. 

Ved mere komplekse produkter leveret af partnere er relationerne langt mere 
intense og mangeartet, hvilket betyder, at indkøbsfunktionen i højere grad forventes 
at ville anvende en blanding af Internetgrænseflader i interaktionen med 
leverandørerne. Da Web-grænsefladerne er langt fra ansigt-til-ansigt situationen kan 
indkøbsfunktionen ved søgning af potentielle partnere kun anvende hjemmesider til 
bredere søgninger med det formål at skabe sig et kendskab til mulige leverandører 
(Andersen & Christensen, 1998a). Disse søgninger kan være vanskelige, da 
indkøbsfunktionen ikke nødvendigvis kan specificere produktet præcist (Tucker & 
Jones, 2000), men intranet-sider med links til potentielle leverandører og 
leverandøroversigter kan reducere dette problem (Lancioni et al., 2000; Roberts & 
Mackay, 1998).  

Indkøbsfunktionen kan (baseret på beskrevne kompetencer og brug af egne 
erfaringer) tolke på informationer i retning af om en potentiel partner kan løfte 
opgaven. På et ret tidligt tidspunkt kan indkøbspersonalet tage kontakt til den 
potentielle partner evt. via e-mail, hvor de nødvendige ansigt-til-ansigt møder og 
fabriksbesøg derefter kan aftales, således at partneren kan evalueres (Andersen & 
Christensen, 1998a). 

Extranet kan være en platform for relationspleje, der er skabt af og/eller for 
specifikke partnere, hvilket kan lette den operationelle integration med hensyn til 
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lagervedligeholdelse og fælles produktudvikling (Andersen & Christensen, 1998a; 
Lancioni et al., 2000; McIvor, 2000; Roberts & Mackay, 1998).  

Endelig kan indkøbsfunktionen etablere en del af virksomhedens hjemmeside 
med fokus på indkøb, hvor det beskrives hvilke partnere, der kan komme i 
betragtning udfra nogle beskrevne evalueringskriterier (Andersen & Christensen, 
1998b).  

 
4.2.2.1 Anvendelse i virksomhederne 
Tabel 27 viser, at forventningen om, at Web-baserede grænseflader overfor partnere 
anvendes lidt i.f.m. søgning/evaluering og meget i.f.m. operationel integration kunne 
genfindes i alle de proaktive virksomheder. 

Tabel 27: Web-baserede grænseflader overfor partnere anvendes lidt i.f.m. 
søgning/evaluering og meget i.f.m. operationel integration 
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Brugen af Web-baserede grænseflader overfor partnere anvendes lidt i 
forbindelse med søgning og evaluering af komplekse produkter og primært til 
bredere søgninger, hvor der hurtigt tages kontakt til den potentielle partnere via e-
mail.  

Ved mere tekniske og kommercielle komplekse produkter bruges sælgers 
hjemmesider kun som et supplement. Gram Equipment, der altid er på udkig efter nye 
og alternative teknologier til forskellige forarbejdningstrin, anvender i høj grad 
Internet til denne del af processen. Virksomheden gennemsøger typisk en række 
partneres produktblade og produktoplysninger. Disse oplysninger suppleres dog også 
efterfølgende med andre oplysninger, men hjemmesider opleves i høj grad som et 
effektivt redskab, når der skal søges oplysninger om nye potentielle teknologier og 
partnere: 

...her i formiddags har vi haft en samtale med konstruktion. I ariatoren sidder der et 
produkt, som hedder en mikser. Det er en færdig enhed som vi køber i Tyskland. Så har vi 
været ved at se om vi kan finde et tilsvarende produkt andre steder. Der findes kopier, ved 
vi, men vi ved også at de koster nogenlunde det samme og vi synes den er afsindig dyr. Så 
har vi overvejet om vi kunne lave den selv, det kan vi godt, men vi synes ikke det kan 
betale sig med det lille antal vi skal bruge. Kan vi finde et alternativ? Så ser vi os om efter 
hvem der anvender miksere og det gør de eksempelvis i medicinalindustrien eller i den 
kemiske industri. Så går du ind den vej fra og siger: hvor har du egentligt et stort område af 
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kemisk industri? Det har du i Norditalien. Er der nogle Norditalienske producenter af den 
slags?” (Flemming Hansen, Gram Equipment, Bilag 23) 

I Wittenborg ses partnernes hjemmesider mest som et supplement til andre 
typer af informationskilder, men de er voksende i betydning. Informationerne 
anvendes også til evaluering af partnere, men ikke alene. Søgning efter en ny partner 
afrapporteres altid i virksomheden, og informationerne fra partnernes hjemmesider 
vedlægges typisk i en sådan rapport (eks. Company profiles og lignende). De 
informationer, som der søges efter er: data om maskiner og kapabiliteter i 
produktionen, eksternt driftsregnskab, og informationer om strategi og visioner. 

...det er dog ikke sådan, at man ikke bliver taget i betragtning, hvis man ikke er på Internet. 
(Morten Nyholm Jensen, Wittenborg, Bilag 29) 

I Nordisk Wavin anses søgning efter partnernes hjemmesider først og fremmest 
som et personligt søgeværktøj for den enkelte indkøber, som derved kan få adgang til 
flere leverandøremner og dermed letter indkøberens arbejdsopgaver. I Kansas 
Weenas opfatter søgning efter potentielle partneres hjemmesider som den sidste men 
værdifulde mulighed for at finde potentielle leverandører. 

Når der ikke er alternativer, går vi på Internet...eller til at tjekke efter en ekstra gang...Jeg 
har på et tidspunkt fundet en underleverandør af tape på nettet, efter jeg blev forespurgt om 
jeg kendte nogle der kunne levere produktet og det gjorde jeg ikke. Jeg søgte simpelthen. 
Vi søgte på de nøgleord der er (welded tape), og printede dem ud der var. (Sicco Roorda, 
Kansas Weenas, Bilag 34) 

Som nævnt tidligere anvender Fritz Hansen, Danfoss og Nordisk Wavin 
Intranet-sider med linksider til deres nuværende partnere, for at støtte 
søgningsprocessen. Den reaktive virksomhed Terma Elektronik har på deres intranet 
lavet en liste over de nuværende partnere, hvor virksomhedens indkøberne er 
markeret. Dette er ikke gjort for at støtte søgningsprocessen, men for at forsøge at 
begrænse alt for mange selvstændige søgeaktiviteter blandt ingeniørerne. Dette 
bunder i Terma Elektroniks særegne problem: For mange udviklingsingeniører med 
Internet-adgang er med til at skabe en masse aktiviteter overfor partnere, som 
hæmmer indkøbsafdelingens mulighed for at samle indkøbet på færre 
underleverandører.  

Produktets kompleksitet har betydning for søgning og evaluering af partnere 
via Internettet. Logistikchefen i Fritz Hansen sammenkæder deltaljerede oplysninger 
med ideen om, at hjemmesiden skal fungere som et værktøj i forbindelse med den 
operationelle integration. 

Det skal være mere end bare en brochure... den skal gå længere ind. Der er nogen, som har 
nogle utroligt flotte hjemmesider.. B&O f.eks. fortæller om deres overfladebehandling og 
deres kvalitetsprocedurer...en høj detaljeringsgrad er afgørende… det er sådanne værktøjer 
vi kan bruge. DBD til pakketransport, f. eks.. (Lars Christensen, Fritz Hansen, Bilag 31) 

I Wittenborg er man mere konkret i opfattelsen af værktøjer, som et udtryk for 
at indkøbsfunktionen kan spare tid og vurdere, hvorledes komplekse produkter kan 
anvendes og integreres i produktionen. 
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Vi har været ude at lede efter alternative leverandører af værktøjer til plaststøbning. Der har 
vi søgt globalt, og der har vi fundet leverandøremner i Portugal. De har haft et 
beregningsprogram, som man kunne downloade via Internet, og hvor man meget hurtigt 
kan regne sig frem til, hvad vi skal have for et værktøj. Det begrænser den tid man skal 
anvende... (Morten Nyholm Jensen, Wittenborg, Bilag 29) 

I Kansas Weenas er messer den vigtigste kilde sammen med leverandører, som 
rejser rundt og præsenterer nye materialer. I Gram Equipment har man den 
opfattelse, at leverandørens Internet-tilstedeværelse via egen hjemmeside er vigtig, 
primært i de indledende faser af informationssøgningsprocessen, herunder 
markedsscanningen hvor denne form for tilstedeværelse er vigtigere end for 
eksempel at være tilstede ved de mindre danske messer i Herning. I Kansas Weenas 
fastholder man, at det er vigtigt at stå med produktet i hånden og føle dets kvalitet. I 
Nordisk Wavin anvendes Internet ikke i evalueringen af partnere og der er p.t. ingen 
planer for at fastlægge overordnede søgekriterier. 

Holdningen i Kansas Weenas er, at Internetsøgning er for tidskrævende ved 
evaluering af leverandørerne, når målet er den personlige kommunikation. 

Man kan hente mange forskellige former for oplysninger på Internet, men det tror jeg ikke 
at jeg ville gøre. Jeg finder det hurtigere at skrive et par linjer på mail, hvor jeg 
tilkendegiver min interesse og så vurdere de tilbagemeldinger jeg får fra dem. (Sicco 
Roorda, Kansas Weenas, Bilag 34) 

Den personlige kommunikation er ligeledes vigtig i Internetsøgningen, hvis 
den potentielle leverandørs hjemmeside ikke giver de ønskede informationer, hvilket 
ligeledes har en betydning for, at Web-baserede grænseflader overfor partnere 
anvendes i forbindelse med søgning/evaluering af leverandører. Indkøbschefen i 
Gram Equipment udtaler: 

Så går du ind på deres hjemmeside og så ser du efter hvad er der af informationer at få 
omkring den. Hvis der så ikke er informationer nok, jamen så rent typisk så kontakter du jo 
så firmaet for yderligere information ... (Flemming Hansen, Gram Equipment, Bilag 23) 

Hvis oplysningerne på leverandørens hjemmeside vækker interesse, tager 
Gram Equipment typisk kontakt via mail eller telefon for at få oplysningerne 
uddybet, men informationssøgningen kan også bruges til at sammenligne udbuddet 
med det eksisterende engagement som ved Kansas Weenas, hvor tilbagemeldinger 
bliver brugt til at vurdere leverandøren. Endelig har nogle virksomheder som B&O 
vanskeligt ved at tro på de informationer, der fremgår af hjemmesiden og ønsker 
derfor i stedet en personlig kontakt, der opfattes som mere troværdig. 

Det er halvanden år siden vi sidst søgte en systemleverandør. Der brugte vi alle mulige 
forskellige andre midler for at søge, registre osv. og der er også nogle som lever af at søge 
for dig, det betalte vi også dyrt for. Jeg giver ikke ret meget for det. Det er bedre at besøge 
underleverandørerne og snakke med dem, da man herigennem bliver tanket op med mere 
og mere viden efterhånden, som man får besøgt dem, får overblikket og indsnævret 
søgeprocessen. Desuden er min erfaring, at Web-siderne lyver så stærkt en hest kan rende. 
(Steen Bilde Jørgensen, B&O, Bilag 22) 

Denne mangel på kontrol over “dialogen” med leverandøren via leverandørens 
hjemmeside har man i Danfoss taget konsekvensen af og oprettet et link fra 
hovedsiden på Danfoss hjemmeside under overskriften “How to sell to Danfoss”. 
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Hjemmesiden henvender sig til alle underleverandører, hvor en række informationer 
om Danfoss underleverandørpolitik og kontaktadresser til de enkelte divisioner 
findes (Danfoss, 2000). I Wittenborg overvejes en lignende løsning ved at lægge 
indkøbspolitik og leveringsbetingelser ud på en hjemmeside, som partnere kan få 
adgang til. 

Extranet som web-grænseflade anvendes som infrastrukturen for relationspleje. 
Dette letter den operationelle integration af partnere med hensyn til vedligeholdelse 
af lagre og etablering af fælles produktudvikling. Extranet er et supplement og/eller 
alternativ til EDI-løsninger. Extranet-løsningerne kommer i to versioner. Den ene er, 
hvor det er køber, som har etableret extranettet og dermed har kontrol over 
relationen. I den anden version er det sælger, som har etableret extranettet og dermed 
får kontrollen. 

Fritz Hansen forventer, at lageret bliver styret af partnerne, således at de har 
ansvaret for at vedligeholde et maksimum/minimumslager ud fra en prognose af 
produktionen. Disse informationer skal lægges ud på en extranet-løsning, hvor 
partneren har adgang via et kodeord. Denne løsning foretrækkes frem for andre 
systemer, blandt andet for at undgå problemet med at have mange forskellige 
standarder til udveksling af information, som også skaber omkostningsbarrierer hos 
partneren. På speditionssiden har man etableret en EDI og en extranet-løsning, der 
indebærer, at speditørerne kan sørge for, at færdigvarelageret altid er tømt hver 
morgen samtidig med, at fakturaen sendes automatisk. 

Det der er mulighed for, er at de logger sig på her, så har han en kode og så kan han gå ind 
og se på hver enkelt adresse, hvor meget gods står der til mig. Det vi gør herude, når vi 
monterer stole op, som er ca. halvdelen af vores volumen. Der er lavet et 
oppakningsområde herude…. Så kan han følge minut for minut, hvor meget gods bliver der 
flydt op her i løbet af dagen. Når klokken er tre, så stopper vi og indtil næste morgen 
klokken syv er det Lemans opgave at komme og tømme gulvet…. Så har vi et rent gulv 
hver morgen…. Så vi har overhovedet ingen færdigvarer på lager. (Lars Christensen, Fritz 
Hansen, Bilag 31) 

Indkøbsafdelingen i Nordisk Wavin er ved at indføre EDI og Internet i deres 
arbejde med partnerne. Udviklingsomkostningerne på extranettet afholdes 
udelukkende af Nordisk Wavin. Extranet-løsningen baseres på udtræk fra Concorde 
rammesystemet. Denne password beskyttede hjemmeside vil blive anvendt af 
partnere til at orientere sig om lagersituationen og ordrebeholdningen ved Nordisk 
Wavin. Der er udvalgt en partner som pilotprojekt. Partneren skal styre Nordisk 
Wavin’s lager udfra en maks./min. beholdning, som opdateres dagligt. Extranettet 
bliver opdelt efter partnere, hvor disse virksomheder kan klikke sig ind på de 
oplysninger, der er rettet mod dem. Således spares der ressourcer i indkøbsafdelingen 
i Nordisk Wavin, da det ikke længere vil være nødvendigt at sende prognoserne til 
partnerne på papir. Denne løsning bevirker, at det også kan blive et krav, at partnerne 
løbende checker Nordisk Wavin’s lager.  

Også i B&O bruges extranettet til at automatisere indkøb og 
ordrehåndteringen. Således lægges ordren på en leverance med oplysninger om 
maks./min. lager ud på en lukket Web-side. Herfra henter partnerne af typen “System 
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Suppliers”11 og forsynerne af typen “Dual Competition” disse data ind i sit eget 
produktionsplanlægningssystem. 

Målet er at vi får dem (leverandørerne) til at tænke over hvor bufferen i kæden skal ligge. 
(Steen Bilde Jørgensen, B&O, Bilag 22) 

Betalingen foregår automatisk via B&O’s og partnernes banker. Løsningen er 
fleksibel, da den ikke er afhængig af, at B&O og partnerne bruger samme 
produktionsplanlægningssystem. Samtidig er B&O stadig beskyttet af sin firewall. 
Ulempen er, at logistikken ikke er 100% sikker, da man ikke kan sikre, at ordren 
bliver håndteret korrekt. B&O stiller derfor krav om, at denne extranet-baserede 
løsning skal være en integreret del af partnerens produktionsplanlægningssystem. 
Det interessante ved B&Os anvendelse af extranet er desuden, at den operationelle 
integration er med partnere, hvor både B&O og partnerne i forvejen har investeret 
meget i den gensidige relation. Samtidig anvendes extranettet også sammen med 
forsynere af typen “Dual Competition”, som derved udvikler en partner-lignende 
relation til B&O.  

I Danfoss bruges extranet-løsninger i Danfoss Mobile Hydraulics Division 
(2000), hvor partnere kan gå ind via et kodeord og downloade ordrer. 
Ordrebekræftelsen går tilbage til fabrikken. Dette er en Danfoss udviklet platform 
med interface til SAP-systemerne, og som kører over en standard browser såsom 
Internet Explorer. Denne løsning er dog stadig ikke særligt udbredt og indkøberne 
hos Danfoss er afventende overfor udviklingen af en ny standard, som er Web-
baseret, hvor begge parter kan logge sig på uden særlige former for software 
indblandet (anvende egne mainframesystemer, således at dobbelt håndtering såvel 
hos Danfoss som hos leverandøren undgås, evt. ved hjælp af hhv. up-/ og download) 
og som skaber mulighed for at håndtere fakturamodtagelse og betalinger. Det er 
indtrykket i Danfoss, at der arbejdes meget på at få denne standard etableret.  

På samarbejdssiden har Wittenborg IT-relaterede projektet, hvor Wittenborg 
bruger ordreeftersporing og udveksler information om indgående ordrer og 
produktionsprognoser med partnerne. Over tid forventer virksomheden at kunne 
overføre ordrer via et elektronisk medie – enten EDI eller extranet. Dette projekt er 
stadig i støbeskeen, men vil over tid blive en standard som især de kritiske partnere 
skal skoles ind i. Wittenborg stiller generelt større krav overfor partnernes ansvar for 
at levere produkter ind i produktionen, og grænseflader via extranet kan ses i 
forlængelse af dette. Også i konstruktion/produktudvikling forestiller man sig, at der 
kan være virtuelle teams, hvor personer fra partneren tilknyttes udviklingsafdelingen 
gennem IT-løsninger, selv om de rent fysisk stadig befinder sig i deres egen 
virksomhed. Allerede på nuværende tidspunkt arbejdes der med den form for 

                                                 
11 System Suppliers er den anden gruppe af strategisk vigtige underleverandører. B&O har i øjeblikket 
6-7 systemleverandører, som især findes indenfor elektronik og mekanik. Målet er at komme op på 
12-14 underleverandører af denne type. Der er én systemleverandør for hvert system. Disse 
underleverandører er med i udviklings- og produktionsprocessen og senere i vedligeholdelsesopgaven. 
Vedligeholdelses-opgaven er vigtig, da nogle komponenter kun har en levetid på to år, hvor hele 
produktets levetid er op til 20 år. 
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teknologi internt i koncernen. Dette er det eneste eksempel på extranet anvendelse i 
fælles produktudvikling. 

Eksempler findes ligeledes på de proaktive virksomheders anvendelse af 
partner-etablerede extranet. Nordisk Wavin har mulighed for at se partnerens lager 
via deres extranet. Indkøbschefen fortæller her om løsningen hos Nordisk Wavin’s 
reklamebureau: 

Via en hjemmeside går vi ind og kigger på, hvad har vi af lager af reklameartikler, som de 
har inde ved dem… og så når vi mangler nogle reklamer, så via mail, så får vi dem hjem… 
vi har 52 leveringer om året, der er gratis. (Kim Lahnen, Nordisk Wavin, Bilag 27) 

En partner meddelte Gram Equipment, at de for fremtiden ikke udsender 
prislister, men kun har disse på deres hjemmeside. Mange partnere er i forvejen langt 
fremme i forhold til brugen af IT. For eksempel er de store metervareproducenter 
interesseret i at integrere deres systemer med Kansas Weenas med henblik på at få en 
stærkere tilknytning og øge exit-omkostningerne for Kansas Weenas. Typisk 
forestiller man sig fra partnernes side, at systemet arbejder med kortere 
varslingstider, hvis/når bestillingssystemet automatiseres i højere grad. 

 
4.2.2.2 Betydning 
Med udgangspunkt i de interviewede virksomheder, kan det konkluderes, at de 
proaktive virksomheder anvender brede søgninger på potentielle partneres 
hjemmesider. Intranettet støtter Internet-søgningerne, hvor formålet er at finde 
hjemmesider for potentielle partnere. E-mail sammen med virksomhedsbesøg og 
anden personlig kontakt anvendes til evalueringen af partnerne. Sælger- og/eller 
køber-skabte extranet er infrastrukturen for den operationelle integration, som 
ligeledes kan transformere forsynere til partnere. Med andre ord kan Web-baserede 
grænseflader anvendes overfor partnere i forbindelse med søgning og evaluering af 
komplekse produkter, hvor der hurtigt tages kontakt til de potentielle partnere. I 
højere grad anvendes Web-baserede grænseflader anvendes overfor partnere med 
hensyn til den operationelle integration i forbindelse med produktionen og 
lagerstyringen.   

Produkterne digitaliseres ikke i sig selv, men produkternes kompleksitet kan 
med fordel reduceres via en øget informationsmængde og kommunikation. Når 
produkter opnår en digitalrepræsentation via sælgers/købers hjemmeside og/eller 
extranet understøttes en indirekte med vigtig digitalisering af produktet.   

Aktørerne digitaliseres ligeledes. Hjemmesiden som en digital agent kan gøre 
det ud for messer og andre fysiske informationssøgnings- og evalueringsaktiviteter. 
Intranettet med links til leverandører svarer til, at sælger har en salgskonsulent på 
besøg hverdag i den købende virksomhed. Extranettet til styring af produktstrømme, 
lager og betaling erstatter fysiske aktører og virksomhedernes informationssystemer 
bliver koblet sammen. Digitaliseringen kan gøre det vanskeligt at se  de 
organisatoriske grænser mellem de to aktører. Det kan derfor have afgørende 
betydning, om det er køber eller sælger som kontrollerer extranettet. Den aktør som 
har opbygget extranettet er også den som har sat de organisatoriske grænser. Da det 



150 Internetbaseret indkøb 

   
Global Industriel E-handel  © Morten Rask 

handler om at etablerer en win-win situation er det vigtigt, at disse aspekter 
fremtræder klart for aktørerne således en tillid skabes. Denne tillid baseres på, at 
aktørerne beslutter, hvem der skal have kontrollen over extranettet og denne 
beslutning må baseres på, hvad der er mest fornuftigt i den givne situation. 

Denne digitalisering tager tid og kræver gensidig tillid. Derfor er langvarige 
relationer til troværdige partnere et godt udgangspunkt for digitaliseringen af 
handelsprocesserne. Søgnings og evalueringsprocesserne digitaliseres i nogen grad 
og primært i starten af processerne. Noget af den fysiske ansigt-til-ansigt 
kommunikation erstattes af e-mails, men evalueringsprocessen vil stadig indeholde 
mange fysiske aktiviteter som besøg hos kunden og afprøvning af produktet mv.. 
Den operationelle integration digitaliseres derimod i højere grad, hvor købers og 
sælgers informationssystemer smelter sammen. Det der i grunden sker, er blot, at 
man fjerner et fysisk led mellem to digitale processer. Tidligere udskrev og faxede 
købers informationssystem indkøbsordren, som så blev indtastet i sælgers 
informationssystem, der igen udskrev nogle papirer med information, der blev 
indtastet i købers informationssystem. Disse fysiske indtastningsprocedurer er ved 
digitaliseringen erstattet af digitale informationsstrømme. 

Afstandsopfattelsen ændres ved digitaliseringen af produkter, aktører og 
handelsprocesser. De købende virksomheder opnår en situation, hvor fysiske 
afstande ikke længere har den samme betydning. Søgning og evalueringsaktivisterne 
er i princippet de samme uanset om indkøberen  har fokus på lokale eller på globale 
partnere. Dette gælder også aktiviteterne omkring den operationelle integration. 
 
4.2.3 Erkendelse af og forsøg på at løse problemstillingerne ved 

Internetsøgning 

For at kunne anvende Internettet som infrastruktur for indkøbsfunktionen må det 
forventes, at indkøberne ikke blot erkender, men også forsøger selv at løse 
problemstillingerne ved Internetsøgning, da brugen af Internettets søgemaskiner ikke 
er uden problemer.  

For det første har indkøberne svært ved at specificere, hvad de ønsker 
(Steinfield, Kraut, & Plummer, 1995).  

For det andet er det kun er en tredjedel af Internettets mange hundrede 
millioner af Web sider, der ikke er placeret i udkanten eller næsten udenfor 
Internettet (Broder et al., 2000).  

For det tredje kræver det, at indkøbsfunktionen har skabt sig viden via erfaring 
med og information om søgning på Internettet. Mange begyndere i 
Internetsøgningsdisciplinen har vanskeligt ved at konstruere søgestrenge, der giver 
en mængde hjemmesider, hvor de irrelevante hjemmesider er sorteret fra. Selvom 
dette skulle være tilfældet kan tusindvis af potentielle leverandørsider blive resultatet 
af en søgning og det vil derfor være meget vanskeligt, hvis ikke praktisk umuligt, at 
vurdere hvilken leverandør, der er den mest optimale. Derfor efterspørges mere 
sofistikerede søgeværktøjer, der værdiforøger søgningerne i retning af en øget 
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dækning af Internettet. Samtidig skabes bedre muligheder for at specificere søgesæt 
og evalueringsmuligheder (Steinfield et al., 1995; Tucker & Jones, 2000). Det kræver 
imidlertid, at indkøberen kan håndtere mange forskellige søgerutiner og 
søgemaskiner (Roberts & Mackay, 1998; Tucker & Jones, 2000).  

For det fjerde bekymres indkøberne af sikkerheden ved e-handel, og tilliden til 
potentielle leverandører baseret på en hjemmeside har været lille (Min & Galle, 
1999).  

 
4.2.3.1 Anvendelse i virksomhederne 
Tabel 28 viser, at alle de proaktive og nogle af de reaktive virksomheder har erkendt 
og forsøgt at løse problemstillingerne ved Internetsøgning. 

Tabel 28: Indkøberne  erkender og forsøger selv at løse problemstillingerne ved 
Internetsøgning 
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Det er især de reaktive virksomheder, som fremhæver det problematiske ved 
Internetsøgning. Løgstør Rør sammen med alle de andre virksomheder, som har 
erkendt problemstillingerne ved Internetsøgning mener, at Internetsøgning har 
potentiale, når udenlandske leverandører skal identificeres, men også at det er 
vanskeligt: 

Internettet giver dig nok nogle muligheder, som du ikke havde før i tiden. Før var det meget 
svært som indkøber at finde et produkt. Du havde Kraks og Kompass, men du kunne ikke 
finde et opslagsværk, hvor du kunne finde en udenlandsk underleverandør. Det var svært at 
finde en potentiel i Tyskland, i Polen eller hvor de nu ligger hen ad, du havde ikke de 
muligheder, du har i dag via Internettet.....det kan ofte være svært at finde tilgængelige 
værktøjer (til at søge efter partnere med) udenfor landets grænser (Claus Vibe, Løgstør Rør, 
Bilag 25) 

Samtidig beskriver indkøbschefen i Løgstør Rør behovet for bedre 
søgeværktøjer. Indkøberen i Crisplant har samme holdning til både dette behov og til 
det globale potentiale i Internetsøgning. Han udtrykker det således: 

Men jeg må tilstå, det er ikke noget jeg sidder og bruger timer på, det har jeg simpelthen 
ikke tid til… så skal det gå hen og blive et værktøj, der er hurtigere end de traditionelle og 
her tænker jeg lidt mere world wide, jeg vil ud over grænserne eller vi vil ud over 
grænserne. (Allan Eriksen, Crisplant, Bilag 24) 
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Med andre ord kan informationsdelingen øges ved global identificering af 
potentielle leverandører, hvis søgeværktøjerne forbedres. Her er der enighed om, at 
hvis partnere ikke er at finde på Internettet, så eksisterer partneren ikke, med mindre 
partneren “kommer ind af bagdøren” ved at andre oplyser om partnerens eksistens. 
Denne tilfældige “bagdør”, hvor det ikke er indkøberne i Crisplant, der har søgt på 
Internettet, men andre ansatte, som har givet referencerne videre, beskrives i dette 
citat:  

Vi har da også oplevet, at vi har fundet leverandører på Internettet som vi ellers ikke ville 
have fundet. En engelsk leverandør - anede ikke han eksisterede - så viser det sig – tror vi 
på – at det er en rigtig god leverandør for os. Vi er i gang med at indlede et samarbejde med 
ham, som godt kan udvikle sig. Det er lidt tilfældigt, at han er fundet… Jeg tror det var 
vores marketingmand, som var inde og søge på et eller andet, og så mere eller mindre 
tilfældigt indenfor det komponentområde, stødte han så på det navn og den leverandører, 
som han gav videre til indkøbsafdelingen, og sagde “var det ikke noget, det er da noget vi 
køber ind det her”, vi sagde “jo det skal vi da have undersøgt”. Så ad den vej har vi så fået 
kontaktet denne leverandør. (Søren Svendsen, Crisplant, Bilag 24) 

Crisplant indkøbernes idealværktøj er et søgeværktøj, hvor de har mulighed for 
at søge på produktkategori, underleverandørnavne, land og andre ønskede 
specifikationer, og hvor resultatet lister tre til syv potentielle partnere fra hele verden.  

Men tilfældige søgeresultater kan ikke tilskrives dårlige søgeværktøjer alene. 
Oplevelsen af tilfældighed kan også bunde i manglende kompetencer i 
indkøbsfunktionen omkring Internetsøgning. Internetsøgning kræver ikke kun 
kompetencer i brugen af Internettet, men også evnen til at mentalt at fortolke 
informationerne. Denne evne er afhængig af det enkelte individ, hvilket 
indkøbschefen fra Central Service i Danfoss kommer ind på: 

Vi havde jo en hel dag i SPP-programmet12 om Internet, e-commerce og Intranet og hvad 
IT kan bruges til i indkøbet, men der er nok forskellige erfaringer med hensyn til, hvad man 
kan få og bruge, når man snakker internet-søgning, og hvor vidt man kan komme nok i 
dybden…jeg tror at erfaringen med at bruge det er meget individuel fra indkøber til 
indkøber. (Michael Saxtorph, Danfoss Central Service, Bilag 33) 

I Nordisk Wavin anses Internet først og fremmest som et personligt 
søgeværktøj for den enkelte indkøber, som derved kan få adgang til flere 
leverandøremner. Udvalgte medarbejdere som indkøbere, produktudviklere og andre 
i administrationen, der har behov for Internetsøgning, fik sidst i 1999 adgang til 
World Wide Web. At opbygge den nødvendige erfaring er tidskrævende og det 
kræver udstyr, hvor adgangen til Internet fra egen computer er afgørende.  

Vi bruger det (Internetsøgning) ikke nok. Det er en klar konklusion, hvis du ikke har det 
(Internetopkobling) på din arbejdsplads. (Lars Weibel, Terma Elektronik, Bilag 26) 

Problemet er altså ikke kun uduelige søgeværktøjer, men også manglende 
kompetencer. Disse kan opgraderes, men udover uddannelse kræver det, at den 
individuelle indkøber har mulighed informationssøgning fra egen computer.  

Indkøbsfunktionen kan ligeledes udarbejde værktøjer, der støtter 
informationssøgningen. I Danfoss har man internt overfor indkøberne udviklet en 
                                                 
12 Et arrangement med 100 seniorindkøbere fra hele koncernen 
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portal med adgang til en række intranet-baserede ressourcer, herunder 
indkøbshåndbøger fra forskellige lande og messer, som giver adgang til information. 
Dette er led i et fælles intranet om indkøb som alle divisionerne deltager i. Fritz 
Hansen har et intranet, hvor de eksisterende underleverandører synliggøres via links 
til deres hjemmesider. Dette er ligeledes tilfældet i Nordisk Wavin, hvor man er ved 
at opbygge en søgeside på intranettet med links til underleverandører. Terma 
Elektronik har lagt en liste ud over de underleverandører, der allerede købes fra og 
med nøgleindkøberne markeret. I alle disse tilfælde er intranet-siderne skabt af 
indkøbsfunktionen med det formål at integrere søgninger af leverandører i 
arbejdsprocessen. Samtidig er det vigtigt, at man ikke giver op, selvom at 
Internetsøgning opleves som for tidskrævende ved evaluering af leverandørerne.  

Validiteten af oplysningerne på hjemmesiden kan dog kun ses som en foreløbig 
indikation. Man er nødt til at gå i dybden for at få et tilstrækkeligt troværdigt 
informationsgrundlag og andre informationskilder så som fagtidsskrifter og messer 
kan bruges på lige fod med Internet som informationskilde. Fagtidsskrifter er stadig 
den vigtigste kilde til nyheder, men Internets betydning er i vækst. Dog har nogle 
virksomheder såsom B&O vanskeligt ved at tro på de informationer, der fremgår af 
hjemmesiden og ønsker derfor i stedet en personlig kontakt, der opfattes som mere 
troværdig. 

Andre virksomheder finder også den personlige kommunikation meget 
afgørende for evaluering, hvilket Kansas Weenas har løst på denne måde: 

Man kan hente mange forskellige former for oplysninger på Internet, men det tror jeg ikke 
at jeg ville gøre. Jeg finder det hurtigere at skrive et par linjer på mail, hvor jeg 
tilkendegiver min interesse og så vurdere de tilbagemeldinger jeg får fra dem. (Sicco 
Roorda, Kansas Weenas, Bilag 34) 

Hvis oplysningerne på leverandørens hjemmeside vækker interesse, tager 
virksomhederne typisk kontakt via e-mail eller telefon for at få oplysningerne 
uddybet. 

 
4.2.3.2 Betydning 
Oplevelserne er at Internetsøgning kunne være et godt værktøj, hvis det blev udviklet 
og kompetencerne i Internetsøgning for den enkelte indkøber blev forbedret, således 
at tilfældigheden ikke rådede i samme grad. Endvidere skulle der udvikles metoder 
og kompetencer i at forstå validiteten af de fundne informationer. Vanskelighederne 
ved Internetsøgning illustrerer problemerne for indkøberne, når de skal håndtere en 
transformationsproces, der indebærer, at produkterne, aktørerne og 
handelsprocesserne digitaliseres. 

Når produkterne digitaliseres står indkøberne overfor en ny situation, hvor 
vurderingen af disse produkter baseres på information og den fysiske håndtering først 
kommer senere i modsætning til virksomheds- og messebesøg. 

Når aktørerne digitaliseres er disse aktører ikke nødvendigvis kendte, så nogle 
indkøbere har vanskeligt ved stole på de informationer, der stilles til rådighed. Det 
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personlige ansigt-til-ansigt møde foretrækkes og der kompenseres i nogen grad ved 
brug af e-mail. Ikke alle indkøbere er gode nok til at håndtere Internet-søgeværktøjet 
(som er en digital agent). Det opfattes som et individuelt problem for indkøberen. 
Nogle virksomheder søger at afhjælpe problemet med links fra intranettet og en 
enkel virksomhed har etableret efteruddannelse. 

Handelsprocessen digitaliseres, men det er svært for indkøberne at håndtere 
denne transformationsproces i forbindelse med søgning og evalueringen af 
leverandørerne. 

 
4.2.4 Anvendelse af Postbaserede grænseflader overfor partnere i.f.m 

operationel integration 

E-mail kan altså bruges allerede i søgnings og evalueringsfasen, men især i den 
operationelle integration er e-mail en overlegen Internetgrænseflade, da den først og 
fremmest er tættere på ansigt-til-ansigt situationen end Web-grænsefladerne. E-mail 
er yderligere en kendt interaktionsform, da e-mail ofte er en foretrukken 
kommunikationsform internt i virksomheden. Digitaliseringen af kommunikationen 
med partnere svarer dermed til den digitalisering af kommunikation med kollegaerne, 
som blev gennemført tidligere.  

Når der således kommunikeres med partnere via e-mail kan det virke som om 
de er en del af den købende virksomhed, hvilket fjerner oplevelsen af fysisk afstand. 
Den tidsmæssige dimension elimineres ligeledes på grund af det forskudte tidsformat 
(Roberts & Mackay, 1998). E-mail er en fleksibel kommunikationsform og samtidig 
rimelig fokuseret. Fleksibel fordi den håndterer så forskellige aktiviteter som 
produktforespørgsler, ordrer, produktionsprognoser og tegninger fra 
produktudvikling (Andersen & Christensen, 1998a; Andersen & Christensen, 1998b; 
McIvor, 2000; Roberts & Mackay, 1998; Tucker & Jones, 2000). Fokuseret fordi det 
er indkøbsfunktionen og andre ansatte i den købende virksomhed, der har kontrollen 
over relationen og kan dermed bestemme, hvilke personer i partnerens virksomhed, 
der skal kommunikeres med og bestemme emnet for og indholdet af 
kommunikationen. Derfor må det forventes, at postbaserede grænseflader overfor 
partnere anvendes i høj grad i forbindelse med den operationelle integration. 

 
4.2.4.1 Anvendelse i virksomhederne 
Tabel 29 viser, at den postbaserede grænseflade (e-mail) er meget udbredt i både 
proaktive og reaktive virksomheder, når det gælder anvendelsen i forbindelse med 
operationel integration. 
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Tabel 29: Postbaserede grænseflader overfor partnere anvendes i høj grad i.f.m 
operationel integration 
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E-mail er så udbredt i anvendelsen som infrastruktur for den operationelle 
integration, at det er vanskeligt at skelne mellem proaktive og reaktive virksomheder. 
De reaktive virksomheder, som anvender e-mail til operationel integration er meget 
lig anvendelsen i de proaktive virksomheder. Dog anvender nogle af de proaktive 
virksomheder e-mail til afgivelse af ordrer, hvilket ikke er tilfældet for nogen af de 
reaktive virksomheder. De reaktive virksomheder, der ikke anvender e-mail til 
operationel integration, anvender i højere grad faxen, som det er tilfældet ved 
Løgstør Rør og Maersk Medical eller bruger blot e-mail som dokumentation for 
telefonsamtaler, der har fundet sted, som det er tilfældet ved Micro Matic. 

I alle virksomheder, der bruger e-mail som infrastruktur, opfattes e-mail som 
en slags schweizerkniv for kontakten til leverandørerne, da kommunikationsformen 
er meget fleksibel og kan håndtere mange forskellige aktiviteter. Kansas Weenas 
bruger e-mail intensivt i kommunikationen med partnere, og alle medarbejdere hvis 
arbejdsområde er forbundet med partnerne, kommunikerer i princippet via e-mail. 
Logistikchefen udtrykker det således: 

Vi kan ikke leve uden, vi sender alt...tegninger, pakkelister pro forma invoices, instrukser, 
billeder...der er ingen begrænsninger for hvad vi bruger det til.. f. eks. de papirer der skal til 
for at vores underleverandører kan forberede sig rent toldmæssigt. Det er jo en ret tung 
proces i for eksempel Rusland. Der fremsendes også et såkaldt production-follow up sheet 
(en slags prognose) hvor underleverandørerne kan se, hvad de kan forvente sig...der er faste 
rutiner for at de modtager en hver fredag og tilbagesender denne hver mandag (Sicco 
Roorda, Kansas Weenas, Bilag 34) 

For at gøre en lang historie kort kunne det konstateres, at det drejer sig altså om, at e-
mail anvendes til udveksling af tegningsmateriale, billeder og databaser i forbindelse 
med kvalitetsarbejdet, indkøbsordrer og andre dokumenter vedkørende bestilling af 
produkter. Men den lange historie uddyber imidlertid virksomheders bevæggrunde 
for denne anvendelse og kommer derfor her.  

E-mails til udveksling af arbejdstegninger anvendes i den anonyme 
virksomhed, Gram Equipment, Nordisk Wavin, Terma Elektronik og Danfoss. I 
Danfoss er man opmærksom på sikkerhedsrisikoen, og sender derfor mere følsomme 
oplysninger med posten. Når tegningsmaterialet udveksles via e-mail skabes 
muligheden for, at ansatte i den købende såvel som i den sælgende virksomhed kan 
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arbejde tæt sammen. Formodentlig på samme måde, som var de ansatte i samme 
virksomhed, da de her også bruger e-mail som kommunikationsmedie. 
Tegningsmaterialet kan være produktet i sig selv. Partneren leverer via e-mail. 
Indkøberen i Crisplant forklarer her, hvordan e-mail anvendes, når partneren leverer 
produktet elektronisk. 

Et andet sted, hvor vi også bruger Internet, e-mail, opkoblinger… er alle de der 
nøgleskemaerne (fx. el diagrammer på styretavlerne) som vores ingeniører i 
konstruktionsafdelingen laver, de laver nogle hurtige skitser, de sender de filer ned til 
leverandøren, så arbejder han videre på dem og når han så er færdig… så sender han dem 
retur “as built”. Dvs. vi kan tage dem direkte ind i vores dokumentation… Så sparer vi en 
masse penge og en masse ressourcer (Søren Svendsen, Crisplant, Bilag 24) 

I forbindelse med reklamationer understøtter e-mail også indkøbsaktiviteterne, 
som ikke kan lade sig gøre via andre Internetgrænseflader og slet ikke i en pre-
Internet kommunikation, da forskellige former for filer kan tilknyttes e-mail 
beskeden. B&O udveksler hele databaser  via e-mail med partnerne i forbindelse med 
kvalitetssamarbejdet. I Nordisk Wavin har kommunikation via e-mail til partnere 
ændret arbejdsgangen i indkøbsafdelingen, da man ikke behøver at sende en fax, 
samtidig med, at nogle reklamationer ikke kan forklares over telefonen, som det kan 
med en e-mail vedhæftet et digitalt billede. Opfattelsen er som i Crisplant, at det 
letter nogle kommunikationsbarrierer. Indkøbschefen i Nordisk Wavin siger således: 

Eksempelvis så havde jeg en reklamation til…og der lånte jeg et digitalkamera, tog nogle 
billeder af den reklamation og så har jeg sendt det på mail til dem. Så går det hurtigt. 
Eleven er nede og købe et digitalkamera til vores afdeling… det skal vi have, fordi det 
letter arbejdsgangen ufatteligt meget. Det mail system, det bruger vi rigtig meget. (Kim 
Lahnen, Nordisk Wavin, Bilag 27) 

Endelig anvendes e-mail til indkøbsordrer og andre dokumenter vedkørende 
bestilling af produkter. EDI bliver i Danfoss vurderet som for formalistisk på mange 
punkter, hvor e-mail i høj grad er i stand til at håndtere de kommunikationsopgaver, 
som der ligger i forbindelse med dokumenthåndteringen af det materielle flow. I 
Gram Equipment varetager e-mail det meste af dokumenthåndteringen omkring 
bestilling af nye komponenter (eller direkte gennem partnerens hjemmeside). Ved 
organiseringen af leverancer fra partnerne er e-mail et højt prioriteret IT værktøj i 
Crisplant. Dette hænger sammen med, at det opfattes som et hurtigt og nemt 
arbejdsredskab, da man kan foretage kommunikationen, når det passer ind i 
indkøberens såvel som i partnerens arbejde.  

Når indkøberen har sendt sin mail af sted kan han gå videre til næste 
arbejdsopgave, samtidig med der foreligger dokumentation for denne 
kommunikation. Den anonyme virksomhed ligger som Chr. Faber også vægt på, at e-
mail automatisk dokumenterer kommunikationen. I Chr. Faber foregår 
kommunikationen med 80-90% af underleverandørerne via e-mail og forventningen 
er, at resten af underleverandørerne vil komme med. Denne ændring i 
kommunikationsformen er sket på et halvt år efter alle medarbejdere fik e-mail i 
sommeren 1999. Den markante årsag til brugen af e-mail er, at e-mail er hurtigere og 
nemmere at bruge, samt at man automatisk dokumenterer korrespondancen, hvorved 
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forretningsgange rationaliseres, og der dannes en logbog med korrespondancen med 
den enkelte partner: 

Da folk jo godt kan se det smarte i, at du ikke skal skrive en fax, printe den ud, gå over til 
faxen, putte den i, og så arkivere et stykke papir. Man laver en mappe i din Notes, laver en 
eller anden skrivelse til vedkommende og arkiverer den i den elektroniske mappe. Det kan 
alle jo se hvor smart det er. Du kan få en bekræftelse på, at han har modtaget den. (Carsten 
Pedersen, Chr. Fabers Fabrikker, Bilag 35)  

I Wittenborg har man oplevet, at det har ændret omfanget af og måden hvorpå 
folk er kontakt med hinanden:  

E-mail gør jo, at man bliver bundet tættere sammen. I forbindelse med, at man vil have 
leverandøren til at blive en del af ens egen proces, altså hans proces vil blive en del af vores 
proces, så vi ser det som en helt naturlig kæde, som om han sad her, så mener jeg, at det 
helt klart er en bedre måde at kommunikere på… Man ser jo nogen gange folk, der 
konverserer med meget få linier og med høj frekvens. (Morten Nyholm Jensen, Wittenborg) 

Der kan derfor også være en ulempe ved en udstrakt brug af e-mail, da det en 
mindre personlig kommunikationsform. I Wittenborg er det opfattelsen, at man har 
en tendens til at gemme sig bag skærmen i stedet for at ringe personen op. E-mail 
fremmer derfor (til en vis grad) konfrontationsangst. Med andre ord, kan den 
postbaserede grænseflade forhindre, at ansigt-til-ansigt konfrontationer etableres og 
dette er ikke altid en fordel. Imidlertid betyder den postbaserede grænseflades 
forskudte tidsformat, hurtigere postgang og fleksible kommunikationsform den 
fordel, at koordinationsomkostningerne falder kraftigt, men også, at switching costs 
stiger, da en kommunikationsrutine med en leverandør ikke kan erstattes fra den ene 
dag til den anden.  

Dette bekymrer dog ikke indkøbsfunktionen - nærmere tværtimod. Der er så 
markante fordele ved brugen af postbaserede grænseflader, at e-mail er det mest 
omtalte krav til leverandørernes IT-kompetence. Dette krav er på det seneste blevet 
ufravigeligt i flere tilfælde. 

Min kusine er på e-mail så : “Vi har kun en e-mail” – “Har I også kun en telefon”… Det 
svarer det altså efterhånden til. (Lars Christensen; Fritz Hansen, Bilag 31) 

I andre tilfælde, hvor kravet ikke er ufravigeligt, anlægges anderledes skrappe 
evalueringskriterier. Hvis partneren ikke har e-mail, bliver indkøberne i Crisplant 
nødt til at lave beregninger på, hvor meget billigere den pågældende partner bør 
være, når vedkommende ikke kan tilbyde denne facilitet. E-mail sparer tid, 
dokumenterer forløbet og gør arbejdet nemmere, og er derfor en vigtig feature, når 
kravet til Crisplant er at blive hurtigere og hurtigere.  

Ændring af afstandsopfattelsen er markant. Det er i dag ofte sådan, at en 
partner, der geografisk er tæt på Crisplant, men ikke har e-mail, er længere væk end 
f.eks. den svenske partner, som har e-mail. Denne form for samvirke med partnere 
har skabt nye og mere rationelle forretningsgange for teknikernes dokumentations- 
og tegningsarbejde i udviklingen af komponenter i samarbejde med partnere. I 
Wittenborg er man af samme opfattelse, da kontakten med partnere via e-mail er med 
til at reducere den oplevede afstand mellem Wittenborg og dens partnere og dette 
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skaber flere muligheder for at source globalt. Således er opfattelsen, at partnere, hvis 
primære konkurrencefordel hovedsagelig lå i deres beliggenhed tæt ved producenten, 
oplever i disse år, at denne konkurrencefordel formindskes af Internettet.  

 
4.2.4.2 Betydning 
Det kan derfor konkluderes, at e-mail som den post-baserede grænsefalde anvendes i 
høj grad i forbindelse med den operationelle integration af alle proaktive og mange af 
de reaktive virksomheder. E-mail er det mest omtalte krav til leverandørernes IT-
kompetence. 

Produkter digitaliseres, når produktet er tegninger, der sendes via e-mail. 
Yderligere sker der er digitalisering af produktet ved kommunikationen og 
informationsdelingen mellem aktørerne, da dette ofte er en del af et kundetilpasset 
produkt. 

Aktørerne digitaliseres ikke, men deres digitale tilstedeværelse manifesteres via 
deres e-mail adresse. Ulempen her er dog også, at nogle medarbejdere ikke ønsker 
den fysiske konfrontation, hvilket ofte kan være nødvendig. 

Handelsprocesserne digitaliseres, da e-mail anvendes i  søgningen, 
evalueringen og primært i den operationelle integration, hvor e-mail håndterer og 
dokumenterer kommunikationen og informationsstrømmene i forbindelse med 
udveksling af tegningsmateriale, billeder og databaser i forbindelse med 
kvalitetsarbejdet, indkøbsordrer og andre dokumenter vedrørende bestilling af 
produkter.  

Afstandsoplevelsen ændres markant, da der ikke er forskel på 
kommunikationen via e-mail med kollegaen ved siden af og en leverandør på den 
anden side af kloden. Konkurrencefordelen for sælger i form af dennes tætte 
beliggenhed i forhold til købers produktionsfaciliteter formindskes af Internettet.  

 
4.2.5 Anvendelse af dialog-baserede grænseflader til fælles 

produktudvikling 

De dialog-baserede Internet-grænseflader kan anvendes i den operationelle 
integration i forbindelse med fælles produktudvikling, hvor udviklerne kan diskutere 
og arbejde på fælles tegninger via videokonferencesystemer og derved undgå 
rejseudgifter i forbindelse med ansigt-til-ansigt møder (Andersen & Christensen, 
1998a; Roberts & Mackay, 1998). Når dette er tilfældet kan det forventes, at i fælles 
produktudviklingssammenhæng anvendes dialog-baserede grænseflader som en del 
af den operationelle integration. 

 
4.2.5.1 Anvendelse i virksomhederne 
Tabel 30 viser imidlertid, at de dialog-baserede grænseflader anvendes sjældent i 
forbindelse med fælles produktudvikling. 
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Tabel 30: Anvender dialog-baserede grænseflader til fælles produktudvikling 

W
itt

en
bo

rg
 

G
ra

m
 E

qu
ip

m
en

t 

Fr
itz

 H
an

se
n 

N
or

di
sk

 W
av

in
 

D
an

fo
ss

 

Ba
ng

 &
 O

lu
fs

en
 

Ka
ns

as
 W

ee
na

s 

C
ris

pl
an

t 

LR
 a

f 1
99

8 

Te
rm

a 
El

ek
tro

ni
k 

C
hr

. F
ab

er
s 

Fa
br

ik
ke

r 

An
no

ny
m

 

FF
E 

M
ic

ro
 M

at
ic

 L
TV

 

M
ae

rs
k 

M
ed

ic
al

 

Tr
æ

fra
te

 

+ + - - - - - + + + + + + + + 67% 

 

I Wittenborg afvikles møder på forskellige niveauer i organisationen via Web-
kameraer, selv om erfaringerne med at bruge dette udstyr er blandede, idet tekniske 
og kommunikationsmæssige problemer nemt opstår. Men erfaringerne viser dog, at 
man kan spare ca. halvdelen af rejserne.  

I Gram Equipment forestiller man sig, at Internet vil understøtte egentlig 
interaktion omkring udarbejdelse af tegninger. Denne form for samarbejde foregår 
allerede internt i virksomheden, mellem Gram Equipment og søsterselskabet i Italien, 
Sidam, via en dialog-baseret teknologi, hvor konstruktører sidder ved hver sin 
computer og ser på samme tegning. De kan så redigere tegningen fra hver sin 
computer, ved at flytte rundt på animationen med hver sin computerpil. Ifølge 
indkøbschefen sparer virksomheden meget tid på denne måde, og kan desuden 
overkomme sproglige barrierer. I fremtiden vil denne form for samarbejde også 
kunne omfatte partnere, som bidrager med konstruktions- og produktviden. 

 
4.2.5.2 Betydning 
Disse to proaktive virksomheder er imidlertid de eneste, som har erfaring med 
dialog-baserede grænseflader. Samtidig er disse erfaringer primært baseret på den 
interne organisering og ikke på samarbejde med partnere. Derfor kan det 
konkluderes, at dialog-baserede grænseflader ikke er med til at skabe en infrastruktur 
for indkøbsfunktionens anvendelse af Internettet. 

Produktet digitaliseres, da selve udviklingen forgår i et digitalt miljø og aktører 
bliver digitale, da disse aktører giver sig til kende med pilen på skærmen. Ligeledes 
digitaliseres handelsprocessen, som dog er så specifik, hvilket kan være årsag til den 
lille udbredelse af virksomhedernes anvendelse af dialog-baserede grænseflader i 
fælles produktudvikling. 

 
4.2.6 Ledelsens politik for anvendelse af Internet som grænseflade overfor 

partnere 

Processerne i køberens virksomhed ændres, når partnerne således inviteres indenfor 
ved udstrakt brug af Internetgrænseflader til partnerne. Dette stiller krav til ledelsens 
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beslutningsdygtighed omkring Internet-grænsefladernes indhold og brug: politiker 
for god skik og brug af intranet, extranet og e-mail, dokumentation af 
kommunikationen og sikkerhedsaspekter (McIvor, 2000; Roberts & Mackay, 1998), 
og endelig hvorledes søgning og evaluering skal foregå. Det kunne derfor forventes, 
at ledelsen har etableret en politik for anvendelse af Internet som grænseflade overfor 
partnere, der integreres i købers aktiviteter. 

 
4.2.6.1 Anvendelse i virksomhederne 
Tabel 31 viser imidlertid, at en etablering af en politik for anvendelse af Internet som 
grænseflade overfor partnere er sket i meget få virksomheder.  

Tabel 31: Ledelsen har etableret en politik for anvendelse af Internet som 
grænseflade overfor partnere 
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På trods af at flere virksomheder nævner, at fordelen ved e-mail er, at 
dokumentationen for kommunikationen med partneren foreligger så at sige 
automatisk, nævner ingen af virksomhederne, at de har etableret en e-post politik 
eller installeret specielt software som samler og dokumenterer virksomhedens 
samlede kommunikation via e-mail med leverandørerne.  

Anvendelsen af intranet virker sporadisk og opbygninger af extranet er med 
fokus på den enkelte leverandør og derfor ikke oplagt for generelle politiker. Løgstør 
Rør har den generelle politik, at infrastrukturen for indkøbsfunktionen skal baseres 
på SAP, hvilket dog ikke fremmer brugen af Internet som infrastruktur.  

Enkelte virksomheder har forholdt sig til brugen af intranet, extranet og e-mail 
som grænseflade overfor partnere. B&O har en politik for, hvilke 
Internetgrænseflader der skal anvendes overfor forskellige typer af leverandører. 
Fritz Hansens logistikchef beskriver i et internt memo, at IT (især Internet-
teknologier) skal sikre en maksimal udveksling af viden, information og data med 
virksomhedens partnere. Langt de fleste virksomheder ligger vægt på, at Internet som 
infrastruktur for søgning og evaluering af partnere er et individuelt anliggende for 
den enkelte indkøber, og der ikke er fastlagt procedurer for, hvorledes 
Internetsøgning skal foregå. Wittenborg er den eneste virksomhed, som afviger 
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herfra. Søgning efter en ny partner afrapporteres altid i Wittenborg, og 
informationerne fra Internet vedlægges typisk i en sådan rapport.  

 
4.2.6.2 Betydning 
Således kan det konkluderes, at ledelsens politik for anvendelse af Internet som 
grænseflade overfor partnere ikke er en markant del af anvendelsen af Internettet 
som infrastruktur i indkøbsfunktionen. Imidlertid anvendelses Internettet som 
infrastruktur i indkøbsfunktionen. Nedenstående liste opsumerer virksomheders 
anvendelse af Internetgrænseflader og kan fungere som inspiration for udarbejdelsen 
af en sådan politik. 

• Web 
o Søgning/evaluering/integrering via forsynernes hjemmesider 
o Søgning på potentielle partneres hjemmesider 
o Løsning af problemstillingerne ved Internetsøgning 
o “How to sell to” hjemmesider 
o Extranet med forsynere/partnere i forbindelse med lagerstyring og 

produktudvikling  
o Intranet med links til partnere   

• Post (e-mail) 
o Dokumentation af kommunikation 
o Evaluering af partnere 
o Operationel integration ifm produktudvikling, kvalitetsarbejdet, 

indkøbsordrer og bestilling  
• Dialog 

o Videokonferencer i forbindelse med produktudvikling 
  

Ovenstående liste er samtidig et udtryk for aspekter ved 
transformationsprocesserne i købende mus-og-mørtel virksomheder, når de forsøger 
at anvende global industriel e-handel. 

De følgende tre afsnit vil uddybe, hvad virksomhederne får ud af, at ændre sig 
fra mursten-og-mørtel til globale mus-og-mørtel-virksomheder. 

 
4.3 Anvendelse af Internettet til søgning og evaluering af 

leverandører 

Formålet ned dette afsnit er at diskutere hvad virksomhederne får ud af anvendelsen 
af Internettet til søgning og evaluering af leverandørerne. 

En amerikansk undersøgelse viser, at lidt under halvdelen af virksomhederne 
anvender Internet til søgning og evaluering af leverandører, hvor de mest udbredte 
anvendelser er kommunikation med leverandører, indkøb via Web-baserede 
kataloger, overvågning af priser og forhandlinger med leverandører, hvor disse 
forhandlinger i højere grad foregår via Internettet i stedet for ansigt-til-ansigt-møder 
(Lancioni et al., 2000). Jeg  vil i det følgende diskutere om denne anvendelse af 
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Internet i indkøbsprocessen også gælder for de danske industrivirksomheder, som 
udgør den empiriske baggrund for dette kapitel.  

Tabel 24 på side 137 viste, at de proaktive virksomheder havde Internettet som 
infrastruktur i indkøbsfunktionen for søgning og evaluering af leverandører. Dog 
gjaldt det for nogle af de proaktive virksomheder, at de altid anvendte Internettet som 
et supplement, også når det drejede sig om produkter med lav teknisk og kommerciel 
kompleksitet. 

Få af de reaktive virksomheder forsøgte at anvende Internettet  som 
supplement til søgning og evaluering af leverandører. De reaktive virksomheder 
havde samtidig ikke det samme intense fokus på, at Internettet skulle anvendes til 
søgning og evaluering af leverandører, som det var tilfældet ved de proaktive 
virksomheder.  

Det  kan derfor konkluderes, at case-materialet giver en fornuftig baggrund for 
en skelnen mellem proaktive og reaktive virksomheder, når det drejer sig om 
Internettets anvendelse til søgning og evaluering af leverandører. Med udgangspunkt 
i denne konklusion, vil der i de næste to afsnit blive redegjort for aktørernes og 
produkternes karakteristika.  

 
4.3.1 Søgning af forsynere udfra kvantitative og partnere udfra kvalitative 

kriterier 

Internettet kan anvendes til at screene markedet for potentielle leverandører inden 
egentlig interaktioner med leverandøren bliver virkelighed. Når ønsket blot er, at 
finde potentielle forsynere, hvor ansigt-til-ansigt relationen ikke er afgørende, kan 
Internettet også anvendes til evaluering af denne type af leverandører. Det er 
imidlertid mere kompliceret, hvis ønsket er at finde partnere, da ansigt-til-ansigt 
mødet er mere presserende som middel til at opbygge en gensidig tillid, man kan 
bygge en længerevarende relation på. 

Tabel 32: Søgnings- og evalueringsfaktorer for forsynere og partnere 

Faktorer Forsynere Partnere 
Tillid Kontrakter Gode erfaringer 
Loyalitet Målbar Kan ikke måles og vejes
Kriterier for valg Kvantitative Kvalitative 

Tilpasset fra: Roberts & Mackay (1998) og Tucker & Jones (2000)  

Tabel 32 opsummerer forskellene på forsynere og partnere. Den gensidige tillid 
i partnerskabet baserer sig på gode erfaringer og  parternes fælles interesser. Denne 
loyalitet kan ikke på forhånd måles og vejes, da den er resultatet af nogle processer. I 
en søgning og evaluering efter potentielle leverandører, som skal indgå i et 
partnerskab, kan indkøberen tolke på de tillidsvækkende informationer, som er 
tilgængelige via Internettet som f.eks. årsregnskaber, Web-kamera i 
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produktionshallen og kundereferencer, og kan også bruge sine erfaring med lignende 
leverandører og deres ydeevne. Derfor vokser tilliden langsomt frem og kriterier for 
valg af partnere er af langt mere kvalitativ karakter end det er tilfældet ved søgning 
og evaluering af forsynere.  

Hvis indkøberen er i stand til at opstille nogle kvantitative kriterier (pris, 
tilgængelighed, leveringstid, etc.) for valg af leverandører, kan både søgnings- og 
evalueringsprocessen automatiseres og transaktionen gennemføres uden det store 
arbejde fra indkøberens side. Det være en fordel, at indkøberen ikke påvirkes af 
nogle tillidsvækkende faktorer andet end de strengt nødvendige, som leverandørens 
evne til at opfylde kontakten og besiddelse af de efterspurgte kompetencer.  

Når Internettet ønskes anvendt som infrastruktur for indkøbsafdelingen må 
man derfor forvente, at kvantitative kriterier er dækkende ved søgning og evaluering 
af forsynere, mens søgning og evaluering af potentielle partnere må suppleres med 
mere kvalitative kriterier. 

 
4.3.1.1 Resultater i virksomhederne 
Tabel 33 viser, at forventningen til at forsynere kan søges udfra kvantitative og  
partnere søges udfra kvalitative kriterier blev opfyldt i alle de proaktive 
virksomheder. 

Tabel 33: Forsynere søges udfra kvantitative og partnere udfra kvalitative 
kriterier 
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I afsnit 4.2.3 blev Internetsøgningens problemer og udfordringer diskuteret. 
Det fremførtes, at typen af det efterspurgte evalueringsmateriale samt ønsket om 
personlig kontakt indikerede, at tillidsvækkende materiale og loyalitetstestende 
kommunikation og andre kvalitative overvejelser foretaget af indkøbsfunktionen har 
som formål at forstå om et partnerskab kan etableres.   

Forsynere af kontorudstyr som ved Danfoss og Nordisk Wavin og bøger ved 
Fritz Hansen er eksempler, hvor søgning, evaluering og indkøb foretages udfra 
kvantitative kriterier.  
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Når det gælder søgning og evaluering af potentielle partnere søger 
indkøbsfunktionen tillidsvækkede informationer. Indkøberen i Crisplant giver 
eksempler på ønskede oplysninger på hjemmesiden. 

Der må jeg sige, at hvis de ikke har en fornuftig og informativ hjemmeside som viser nogle 
billeder...gerne af deres produktionslokaler og nogle let tilgængelige beskrivelser af, hvad 
de kan og hvor stor deres maskinpark er, så bruger jeg ikke ret meget tid på det. (Allan 
Eriksen, Crisplant, Bilag 24) 

Ønsket er altså en bredere kommunikationsform med flere sanser i brug samt et 
ønske om flere tilgængelige oplysninger. Ligeledes efterlyser indkøbschefen i 
Løgstør Rør en højere detaljeringsgrad på partnernes hjemmeside, hvis de skal have 
en bredere anvendelse: For eksempel vil dokumentation af certificeringer og billeder 
af produktionen gøre søgeprocessen nemmere. Terma Elektronik har på nuværende 
tidspunkt en standard med en række auditkriterier og det kan godt tænkes, at der over 
tid ville kunne søges information om eksempelvis certificeringer og 
regnskabsoplysninger. Imidlertid kan man efter Løgstør Rørs indkøbschefs mening 
ikke undgå, at danne sig en mening om partneren ud fra den måde virksomheden 
præsenterer sig på. Dette kan sammenlignes med at modtage farvelagte brochurer 
frem for kopier i sort/hvid, men sådanne mursten-og-mørtel opfattelser kan forventes 
at forsvinde, når man lærer at skelne nuancerne i forskellen på virksomheders 
hjemmesider. Indkøbschefen i Løgstør Rør vurderer, at de oplysninger han kan finde 
på Internet endnu ikke kan give ham tilstrækkelig sikkerhed for partnerens 
kompetencer og samarbejdsevne, når det drejer sig om at søge og udvælge partnere 
hvis leverancer og samarbejdsevne er kritisk for Løgstør Rør. 

 
4.3.1.2 Håndtering af afstande 
Ved forsynere var ændringen af afstandsopfattelsen ikke markant, hvilket kunne 
skyldes, at indkøberne stadig benyttede de samme forsynere, eller at interaktionen 
med forsynere var blevet standardiseret i en sådan grad, at de nemt kunne finde en 
anden forsyner og starte en interaktion med vedkommende. Flere virksomheder 
havde et ønske om at globalisere deres indkøb. Derfor forsøgte indkøberne at have et 
globalt udsyn, når potentielle partnere skulle findes. Men indkøberne oplevede 
vanskeligligheder ved søgningerne. 

Indkøberne oplevede, at afstanden til de digitale agenter såsom potentielle 
leverandørers hjemmesider og Internetsøgningsværktøjer var større end afstanden til 
de fysiske aktører. Denne afstand blev dog mindre, når indkøberne anvendte e-mail i 
forbindelse med deres søgnings- og evalueringsaktiviteter. Selvom man så fordele og 
ulemper ved anvendelsen af Internetgrænsefladerne overfor forsynere og partnere, 
havde meget få af virksomhederne etableret en politik for, hvorledes virksomhedens 
medarbejdere skulle forholde sig til den nye situation. En politik som skelnede 
mellem forsynere og partnere og forsøgte af opnå fordele og eliminere ulemperne 
ved en håndtering af afstande, når søgning og evaluering af leverandørerne 
digitaliseres kunne være et fremtidigt indsatsområde. 
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4.3.2 Anvendelse af Internettet ved lav og høj teknisk og kommerciel 

produktkompleksitet 

Produktleverancernes karakteristika har også betydning for søgningen og 
evalueringen af leverandørerne, da typen af produktet hænger sammen med typen af 
leverandører. Strategisk vigtige leverancer leveres af partnere og involverer typisk 
omkostningskrævende kundespecifik produktudvikling, lav volumen, få potentielle 
leverandører og udveksling af komplekse informationer. I sådanne tilfælde er brugen 
af Internettet i højere grad rettet mod at forstærke relationerne end at søge nye 
leverandører (Roberts & Mackay, 1998). Kompleksiteten i produktet gør det 
vanskeligere for indkøbsfunktionen at lave præcise produktspecifikationer. Ofte er 
disse specifikationer mere et udtryk for nogle strategiske beslutninger om valg af 
leverandører, end det er et spørgsmål om at vælge det mest optimale produkt på 
markedet. Ledelsen har måske besluttet, hvilken leverandør som skal levere 
produktet, så indkøbsfunktionens opgave er ikke, at vælge mellem potentielle 
leverandører, men i højere grad at sørge for produkter og serviceydelser bliver 
indkøbt. (Steinfield et al., 1995).  

Råvarelignende produkter kan leveres af mange potentielle forsynere via 
lukkede elektroniske markeder, hvor elektroniske kataloger tilbyder valg af 
forskellige varer, der er forhandlet kontrakter på. Når Internet-anvendelsen bliver 
vigtig i denne sammenhæng, er pris, tilgængelighed og leveringstid ikke længere de 
eneste kriterier for valg af leverandør. Relationerne til en forsyner kan stadig styres 
udfra den “strakte arms” princip, men Internettet vil også muliggøre en forbedret 
service og support, som også vil blive et kriterium for valg af leverandør. Relationen 
til denne leverandør bliver derfor tættere (Stump & Sriram, 1997).  

Imellem de strategisk vigtige og råvarelignende produkter findes de kritiske 
hyldevarer, som er produkter, der påvirker købers kunder og essentielle for købers 
forretning. Her vil der ofte være flere potentielle leverandører end der er tale om ved 
de strategisk vigtige produkter og færre potentielle leverandører end ved de 
råvarelignende produkter (Roberts & Mackay, 1998). Hvis hyldevarens kompleksitet 
er lav, og der kan anlægges kvantitative kriterier for valget af leverandør kan 
Internettet anvendes til søgning og evaluering på sammen måde, som ved forsyneres 
råvarelignende produkter. På den anden side, kan hyldevaren være af en sådan 
strategisk betydning, at Internettet anvendes som ved strategisk vigtige produkter, 
hvor styrkelse af etablerede relationer er i fokus.  

Når indkøbsfunktionen anvender Internettet til søgning og evaluering, må det 
derfor forventes af produkttypen har betydning. Produkter med lav teknisk og 
kommerciel kompleksitet kan søges og evalueres udelukkende ved brug af 
Internettet. Når tilfældet er mere tekniske og kommercielle komplekse produkter, vil 
Internettet bruges som et supplement til søgning og evaluering. 
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4.3.2.1 Resultater i virksomhederne 
Tabel 34 viser, at i nogle proaktive virksomheder anvendes Internettet alene når 
fokus er på produkterne med lav teknisk og kommerciel kompleksitet. Dette er ikke 
tilfældet i de reaktive virksomheder. Til gengæld anvender alle virksomheder, 
(proaktive såvel som reaktive) Internettet som supplement ved søgning af 
forsynere/partnere, når det drejer sig om produkter med høj teknisk og kommerciel 
kompleksitet. 

Tabel 34: Ved produkter med lav teknisk og kommerciel kompleksitet bruges 
Internettet alene (2b) - Ved produkter med høj teknisk og kommerciel 
kompleksitet bruges Internettet som supplement (2c) 
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2b - + + + + - - + + + + + + + + 80% 
2c + + + + + + + - - - - - - + + 67% 

 

Det er uklart, hvad de proaktive virksomheder får ud af anvende Internettet, 
når ukomplicerede produkter søges, evalueres og integreres. Det er et område, som 
indkøbsfunktionen ikke fokuserer meget på. Grundene til dette kan være mange: a) 
indkøbsfunktionen koncentrerer sig traditionelt ikke meget om ukomplicerede 
produkter leveret af forsynere, b) interaktionsformen med disse forsynere ændrer sig 
ikke nævneværdig, c) indkøbsfunktionen skal blive bedre til at funktionsspecificere, 
d) indkøbsfunktionen mister logistiske og informative fordele og e) 
indkøbsfunktionen har ikke de store udgifter forbundet med køb fra forsynere.  

Ved mere tekniske og kommercielle komplekse produkter bruges Internettet 
kun som et supplement. I Wittenborg ses Internet mest som et supplement til andre 
typer af informationskilder, men er voksende i betydning. Informationerne anvendes 
også til at evaluere partnere efter, men ikke alene. I Wittenborg og Fritz Hansen 
efterspørges værktøjer med formålet at hjælpe indkøberen til at forstå produktets 
kompleksitet. Gram Equipment ser Internettet som et godt værktøj til inspiration til 
nye teknologier. Nordisk Wavin mener det letter arbejdsgangen. I Løgstør Rør 
foregår søgningen ved, at man går direkte ind og søger på partnere, der kan hjælpe 
Løgstør Rør med en opgave, hvor Internettet giver bredere muligheder. Det vurderes 
at denne måde at søge partnere på typisk er mere anvendelig i opstarts- og 
projekteringsøjemed, hvor virksomheden ikke har så stor viden om mulige partnere i 
forvejen og hvor man har bedre tid til at gennemføre grundige søgninger. Med andre 
ord, Internettet blev brugt til identificering af mulige emner til videre undersøgelse. 
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Internettet bliver dog endnu kun brugt som et supplement til traditionelle måder at 
søge på.  

 
4.3.2.2 Håndtering af afstande 
Produkter med lav teknisk og kommerciel kompleksitet digitaliseres ikke og dermed 
ændres afstandsopfattelsen kun i det omfang at selve bestilling og levering gøres 
mere enkel. 

Komplekse produkter som tegninger kan leveres via e-mail og 
afstandsopfattelsen har derfor ændret sig markant. Men ved mere komplekse 
produkter er produktet i sig selv ikke nok, her skal en mængde information og 
kommunikation til for at forståelse af produktets anvendelighed står klart for 
indkøberen. Denne information og kommunikation digitaliseres og derfor ændrer 
afstandsopfattelsen sig ved denne type af produkt mere markant. Imidlertid kræves 
ofte en personlig og fysisk interaktion med sælger og berøring af selve produktet. 
Internettet kan derfor kun blive et supplement. Samtidig er denne kommunikation så 
afgørende, at indkøberne opfatter en leverandør for værende for langt væk, hvis han 
ikke kan kommunikere om sit komplekse produkt via e-mail.  

En politik som skelnede mellem produkter med høj og lav teknisk og 
kommerciel kompleksitet og forsøgte af opnå fordele og eliminere ulemperne ved en 
håndtering af  afstande, når disse produkter digitaliseres i en eller anden grad kunne 
være et fremtidigt indsatsområde for forskningen såvel som for virksomhedernes 
praksis. 

 
4.4 Internettet øger den operationelle integration af leverandører 

Hvad virksomhederne får ud af deres forsøg på, at transformere sig i retning af at 
blive en mus-og-mørtel virksomhed, er også i fokus i dette afsnit, som handler om, at 
digitalisere anden del af handelsprocessen: anvendelsen af Internettet til den 
operationelle integration af leverandørerne. 

Brugen af Internettet i den operationelle integration af værdikæden er en 
proces, der indebærer organisatoriske forandringer, hvor menneskelige, 
organisatoriske og tekniske aspekter indgår. Dette kræver et stærkt fokus på 
forandringsledelse af indkøbsfunktionen såvel som af eksterne partneres involvering. 
(Roberts & Mackay, 1998). Det kan derfor forventes, at virksomheden anvender 
Internettet til operationel integration af partnere, hvilket må betyde, at 
koordinationsomkostningerne falder og kommunikationshyppigheden stiger, samt at 
informationsdelingen og switching costs stiger. 

Tabel 24 på side 137 viste en underbygning af forventningerne om, at 
Internettet øgede den operationelle integration af leverandørerne for de proaktive 
virksomheders vedkommende. Det forholdt sig lidt mindre klart med nogle af de 
reaktive virksomheder. Virksomhederne Crisplant, Løgstør Rør og FFE havde alle  
på forhånd et fokus på partnere. Samtidig var det oplevelsen i de reaktive 
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virksomheder, som anvendte e-mail til den operationelle integrering, at de havde 
oplevet, at koordinationsomkostningerne faldt og kommunikationshyppigheden steg. 

Til gengæld var det kun de proaktive virksomheder, der havde en oplevelse af, 
at informationsdelingen og switching cost stiger, når Internettet anvendtes som 
infrastruktur ved den operationelle integration af leverandørerne.  

 
4.4.1 Partnere er det primære fokus 

IT og Internettets anvendelse til den operationelle integrering sker primært for at 
skabe og fastholde langvarige relationer til partnere (Boyle & Alwitt, 1999; Nouwens 
& Bouwman, 1995; Roberts & Mackay, 1998; Steinfield et al., 1995; Stump & 
Sriram, 1997; Tucker & Jones, 2000). Det kan dog også komme på tale overfor en 
forsyner, når det centrale er reduktionen i omkostninger forbundet med 
organiseringen og effektueringen af en ordre (Stump & Sriram, 1997). 
Ordreeffektuering, relationspleje og lagerstyring er populære områder for anvendelse 
af Internet til den operationelle integration, hvor produktionsplanlægning anvendes i 
mindre grad (Lancioni et al., 2000).  

 
4.4.1.1 Resultaterne i virksomhederne 
Tabel 35 viser, at den operationelle integrations primære fokus er partnere for de 
proaktive virksomheders vedkommende.   

Tabel 35: Partnere er det primære fokus 
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Det at partnere er det primære fokus, når Internettet øger den operationelle 
integration af leverandørerne gælder for alle typer af Internetgrænseflader. Web-
grænsefladen extranet anvendes som grænsefladen til partnerne og som vi ser hos 
B&O også overfor forsynere, hvilket transformerer disse forsynere til partnere. Den 
post-baserede grænseflade, e-mail anvendes ligeledes til den operationelle 
integration. For de proaktive virksomheders vedkommende er e-mail i mange 
tilfælde et supplement til extranettet og for de proaktive virksomheder som anvender 
e-mail til operationel integration, er e-mail ofte en erstatning for extranettet. De 
eneste tilfælde jeg  fandt af virksomheder, som anvendte dialog-baserede 
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grænseflader var netop overfor partnere man ville samarbejde med omkring fælles 
produktudvikling. 

 
4.4.1.2 Håndteringen af afstande 
Når forsynere bliver til partnere ved at indkøberne bruger forsynernes extranet som 
indkøbsdatabaser og partnere integreres i købers operationer via de forskelle 
Internetbaserede grænseflader har den fysiske afstand ingen betydning. Relationen til 
partnere er præget af tætte relationer, og når disse aktører bliver endnu tættere koblet 
sammen via aktørernes Internetbaserede informationssystemer bliver 
afstandshåndtering indbygget i aktørernes daglige arbejdsopgaver. På denne måde 
ændres betydningen af afstande.  

  
4.4.2 Koordinationsomkostningerne falder og kommunikationshyppigheden 

stiger 

Roberts (1998) argumenterer for, at virksomheder som anvender e-handel til at 
sænke transaktionsomkostningerne og forbedre informationsstrømmene også skaber 
basis for en bedre planlægning og koordination af handlingerne. Den operationelle 
integration af leverandørerne medfører lavere usikkerhed. Ved at bruge elektroniske 
netværk som Internettet reduceres omkostningerne ved en tæt integration af sælger 
og køber. Virksomheden opnår en elektroniske integrationseffekt. Denne effekt 
manifesterer sig, når teknologi ikke kun anvendes til kommunikation men også til at 
sammenkoble processer i værdikæden, hvilket giver en tendens til længevarende 
partnerskabslignende relationer med leverandørerne. Herved reduceres 
koordinationsomkostningerne i forbindelse med økonomiske transaktioner og 
produktionen, da informationsteknologi som Internettet sænker omkostningerne ved 
kommunikation og informationsbehandling.  
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4.4.2.1 Resultater i virksomhederne 
Tabel 36 viser, at alle proaktive virksomheder oplever, at 
koordinationsomkostningerne falder og kommunikationshyppigheden stiger. De 
reaktive virksomheder, som har samme oplevelse er dem som i ustrakt grad anvender 
e-mail. 

Tabel 36: Koordinationsomkostningerne falder og 
kommunikationshyppigheden stiger 
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Når extranettet og e-mail anvendes i den operationelle integration sænkes 
indkøbsfunktionens koordinationsomkostninger samtidig med, at 
kommunikationshyppigheden stiger. Virksomhederne som anvender e-mail giver 
udtryk for, at e-mail sparer tid, dokumenterer forløbet og gør arbejdet nemmere, 
samtidig med at kommunikationen med partnerne øges kvantitativt i form af flere 
brevvekslinger og kvalitativt i form af mange muligheder for at vedlægge uddybende 
billeder, databaser, dokumenter og tegninger. Indkøbsfunktionens 
koordinationsomkostninger falder yderligere ved brug af extranet, da partneren 
varetager arbejde der før blev udført af indkøbsfunktionen såsom vedligeholdelse af 
lagre. Når leverandørerne skal etablere Internetforbindelser for at modtage og sende 
e-mails samt have adgang til extranettet via World Wide Web sker der er 
forskydning af omkostninger, der før var afholdt af køber til nu blive afholdt af 
sælger. Dog vil den øgede operationelle integration med Internettet som infrastruktur 
foregå automatisk, og derfor vil nogle af koordinationsomkostningerne samlet set 
forsvinde. Imidlertid er det ikke alle virksomheder, som er parat til dette. I den 
reaktive anonyme virksomhed har man erkendt, at brugen af IT i ligeså høj grad er et 
spørgsmål om vilje end det er de økonomiske vurderinger, som skal danne 
baggrunden for en øget IT-anvendelse. 

Det er jo ligeså meget et spørgsmål omkring om man vil de her ting, jeg tror hvis man går 
ind og laver et regnestykke op og siger hvad koster det og hvad får vi ud af det. Så er det 
måske mere et spørgsmål om man vil hoppe på vognen og sige "Det her, det gør vi" og lige 
så stor stil om man er villig til at tage de konsekvenser som det indebærer… De 
konsekvenser som man f.eks. ser, er spørgsmålet om, hvor meget man selvfølgelig åbner op 
for den enkelte leverandør… (Urs T. Pedersen, Anonym A/S, Bilag 30) 
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Med denne åbning menes, at en automatisering af ordrebehandlingen vil frigive 
nogle ressourcer på disponentområdets mandskabssituation. Her man må tage 
konsekvensen og opfordre halvdelen af de ansatte til at søge nye udfordringer enten 
internt eller eksternt, men opfattelsen er, at dette ikke sker. 

De overgår altid til andre arbejdsopgaver, det er min erfaring her huset, så det vil sige, det 
påfører nogle omkostninger på en anden gren… Vores dagligdag bliver mere bøvlet, fordi 
det er os, der har indgangsvinklen til leverandøren, vi får ikke noget ud af det, det får 
disponenten. Jeg mener som Urs, man skal være parat til at fyre halvdelen af disponenterne, 
ellers får man ikke noget ud af det, så er det økonomiske aspekt i hvert fald dækket. Der 
kan så være noget tilfredsstillelse i, at en disponent ikke skal bruge en time foran skærmen 
hver dag for at taste ordrebekræftelser ind. (Jan Dalum, Anonym A/S, Bilag 30) 

Det økonomiske argument er imidlertid ikke fremtrædende hos hverken de 
proaktive eller de reaktive virksomheders argument for at anvende Internettet til den 
operationelle integration af partnerne. Således har de 
koordinationsomkostningsmæssige argumenter primært fokus på forbedring af 
arbejdsprocesser end på de finansielle besparelser. Dette kan være årsagen til at 
dialog-baserede grænseflader ikke findes interessante, da formålet med denne 
grænseflade i højere grad er en finansiel og tidsmæssig besparelser i form af færre 
nødvendige rejser end denne grænseflade er en forbedring af de eksisterende 
arbejdsprocesser. 

 
4.4.2.2 Håndtering af afstande 
At afstandene bliver anderledes betyder det, at koordineringen og de omkostninger, 
som er forbundet hermed falder og samtidig at kommunikationshyppigheden stiger, 
hvilket er med til at forstærke en ændring af afstandsoplevelsen. 

 
4.4.3 Informationsdelingen og switching costs stiger 

Reducerede omkostninger udgør imidlertid ikke hele argumentet for øget brug af 
Internettet i den operationelle integration. Når Internettet anvendes til operationel 
integration er både sælger og køber låst inde i relationen, da de såkaldte switching 
costs stiger (Steinfield et al., 1995). Kommunikationen med leverandøren optimeres, 
da en mere direkte udveksling af information muliggøres (Nouwens & Bouwman, 
1995). Når informationsdeling og en øget hyppighed i kontakten mellem køber og 
sælger forekommer, vil parterne blive mere forpligtet overfor hinanden og vil i 
højere grad investere i, at partnerskabet bliver en længerevarende succes (Boyle & 
Alwitt, 1999). Når tilliden partnerne imellem stiger, vil nødvendigheden for ansigt-
til-ansigt møder falde, og den efterfølgende integrationsfase, hvor gensidige 
forventninger afstemmes, vil stabilisere partnerskabet (Tucker & Jones, 2000).  

 
4.4.3.1 Resultater i virksomhederne 
Tabel 37 viser en meget tydelig forskel på de proaktive og reaktive virksomheder, 
hvor forventningerne til de proaktive virksomheders oplevelse af en stigning i 
informationsdelingen og switching cost genfindes i case-materialet. Samtidig har 
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ingen reaktive virksomheder oplevet en stigning i informationsdelingen og switching 
cost, som også svarer til forventningerne. 

Tabel 37: Informationsdelingen og switching costs stiger 
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Alle de proaktive virksomheder anvender Internettet til den operationelle 
integration og opnår dermed at informationsdelingen og switching costs stiger. 
Virksomhederne var ikke bekymret for brugen af e-mail, da e-mails ikke er 
specialtilpasset en bestemt leverandør samt, at informationsdelingen ikke 
nødvendigvis stiger. Her er extranettet anderledes, da det altid er lavet som en 
individuel indkøbsløsning udarbejdet for en enkel leverandør, hvor formålet netop er 
informationsdeling. Problematikken omkring informationsdelingen skal ses med 
baggrund i forskelligheden i Web- og post-baserede grænseflader. Ved e-mail er det 
først og fremmest indkøbsfunktionen som afsender, der er i kontrol over relationen. 
Hvor extranettets brugere er både den købende og den sælgende virksomhed, som er 
i en gensidig afhængighed af hinanden for at extranettet kan anvendes som en 
infrastruktur for den operationelle integration af leverandøren. 
 
4.4.3.2 Håndtering af afstandene 
Ved den operationelle integrering af partnerne bliver afstanden elimineret i en sådan 
grad, at det kan være svært og omkostningsfyldt at skifte partner. Til gengæld flyder 
informationerne mellem aktørerne lettere.  
 
4.5 Internet ændrer afstandsoplevelsen 

Tabel 22 på side 131 viste, at de proaktive virksomheder, der anvender Internettet 
som infrastruktur for indkøbsfunktionen i højere grad end de reaktive virksomheder 
anvender udenlandske leverandører. Afsnit 1.4.3 på side 37 diskuteredes de fysiske, 
psykiske, ledelsesmæssige og nationalstatslige afstande, som stiller krav til 
virksomhedens interne organisering for at kunne håndtere de nye processer og 
motiver. I dette afsnit undersøges hvorledes afstandsoplevelsen udtrykkes i form af et 
større fokus på den individuelle leverandør. 
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4.5.1 Nye ledelsesformer udvikles omkring indkøbsløsninger for individuelle 

leverandører 

Det må forventes, at anvendelsen af Internettet som infrastruktur for 
indkøbsfunktionen, nødvendiggør udviklingen af nye ledelsesformer, der udnytter, at 
leverandøren er kommet tættere på og indkøbsløsninger liver indfviduelle for hver 
leverandør. Baggrunden er, at til enhver fysisk lokalisering af produktionsaktiviteter, 
vil der i fremtiden være en Internetrelateret reference, som kan integreres og 
samordnes i en virtuel produktionskæde. Internettet muliggør en udvikling og 
organisering af komplekse globale produktionsnetværk (Andersen & Christensen, 
1998a). Dette kan kun ske, hvis indkøbsfunktionen udnytter, at Internettet ændrer 
betydningen af tid og sted, således at man ikke er begrænset af, at leverandøren 
geografisk set er langt væk og er placeret i en anden tidszone, men i stedet fokuser på 
den enkelte leverandørs karakteristika. 

Tabel 38: Nye ledelsesformer udvikles omkring indkøbsløsninger for 
individuelle leverandører 
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Tabel 38 viser, at de proaktive virksomheder udarbejder indkøbsløsninger for 
individuelle leverandører. To reaktiver virksomheder er undtagelsen. I Crisplant 
anvendes e-mail til modtagelse af produkter elektronisk, når det gælder levering af 
tegninger fra en partner og i Terma Elektronik har indkøbsfunktionen oprettet links 
på Intranettet til de leverandører, som skal anvendes. Dette er sket for at udgå, at 
produktudviklerne selv finder leverandøremner. Kansas Weenas og B&O udarbejder 
ligeledes individuelle løsninger via post-baserede grænseflader. Ellers er det 
extranettet, der bruges som platform for individuelle løsninger. Den kan være 
kontrolleret af sælger eller af køber. Lagerstyring bliver et fælles anliggende som 
partneren får ansvaret for. I B&O er dette med til at transformere forsynere til 
partnere. Der var dog ingen af de virksomheder, der anvender forsyneres 
hjemmesider til indkøb som gjorde opmærksom på, at det har ændret ved 
afstandsopfattelsen, da det ikke har betydet ændringer i ledelsesformen omkring 
samarbejdet med forsynere og da der ikke er udarbejdet individuelle løsninger for de 
pågældende forsynere. Endelig lægger virksomheder som Fritz Hansen og 
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Wittenborg vægt på, at partneres hjemmesider kan anvendes som værktøjer for 
indkøbsfunktionen, altså at potentielle partnere laver individuelle løsninger for 
indkøberne.  

Dette betyder, at koordinationsomkostninger falder, 
kommunikationshyppigheden, informationsdelingen og switching cost stiger. Med 
andre ord bliver de organisatoriske grænser mere uklare, hvilket forstærkes af, at 
meget få af virksomhederne har indført en politik for anvendelse af Internet-
grænsefladerne overfor partnerne. Relationen udvikler sig på baggrund af de 
praktiske dag-til-dag erfaringer. Dette er en udfordring for ledelsen af 
indkøbsfunktionen. 

Afstandsoplevelsen ændres, når disse nye ledelsesformer udvikles ved 
anvendelse af Internetgrænsefladerne i indkøbsfunktionen, således at Internettet 
ændrer betydningen af tid og sted. Man er ikke begrænset af, at leverandøren 
geografisk set er langt væk og er placeret i en anden tidszone. Alle de proaktive 
virksomheder har opmærksomheden rettet mod dette, både hvad angår de muligheder 
leverandørerne tilbyder, og hvad angår de krav, der stilles til leverandørerne omkring 
operationel integration via Internettet. Dette er blevet belyst på de sidste mange sider, 
hvor det fremgik, at indkøbsfunktionen herved opnår, at leverandøren kommer 
tættere på. 

 
4.5.2 Sproglige kompetencer og kulturforståelse udvikles 

Det var forventningen, at Internettet som infrastruktur for indkøbsfunktionen stillede 
større krav til medarbejdernes sproglige kompetencer såvel som til deres 
kulturforståelse. Dette bliver vigtigere, når leverandøren bliver integreret i 
virksomhedens drift. Hvis ikke disse krav honoreres, øges aktørernes 
usikkerhedsoplevelse (Andersen & Christensen, 1998a). 
 

Tabel 39: Sproglige kompetencer og kulturforståelse udvikles 
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Tabel 39 viser imidlertid, at forventningen ikke finder opbakning i case-
materialet. Det er således kun Wittenborg og Gram Equipment der kommer ind på 
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denne forventning i forbindelse med omtalen af deres brug af dialog-baserede 
grænseflader. Imidlertid har de proaktive virksomheder Danfoss, B&O, Fritz Hansen, 
Kansas Weenas og Nordisk Wavin forsøgt at udvikle de ansattes kompetencer, når de 
sammen med Wittenborg og Gram Equipment har forsøgt at løse problemstillingerne 
ved Internetsøgning. Disse virksomheder har udviklet kurser, intranet-sider og tager 
hurtigt personlig kontakt til potentielle partnere via e-mail, telefon og/eller 
virksomhedsbesøg. Samtidig erkender de, at problemløsningen ved Internetsøgning 
er en individuel problemstilling, som udviklingen af sproglige kompetencer såvel 
som til deres kulturforståelse også er.  

Derfor kan det konkluderes, at når de proaktive virksomheder anvender 
Internettet som en infrastruktur for indkøbsfunktionen anses det ikke som værende 
nødvendigt, at udvikle sproglige kompetencer og kulturforståelse. 

 
4.6 Delkonklusion 

Sammenlagt kan det konkluderes, at det er muligt at skelne mellem reaktive og 
proaktive virksomheder med hensyn til Internetbaseret indkøb. De proaktive 
virksomheder er længst i transformationsprocessen mod at blive en mus-og-mørtel-
virksomhed. 

For gruppen af reaktive virksomheder findes hovedsagelig to forklaringer på, at 
virksomhederne forholdte sig afventende. Det gjorde de primært på grund af 
sikkerhedshensyn og implementering af rammesystemer. I Crisplant og Løgstør Rør 
var den afventende holdning kædet sammen med, at man imødeså en færdig 
implementering af virksomhedens rammesystem, som skulle danne fundamentet for 
e-handel.  

Sikkerhedsproblematikken kan være af generel karakter, hvor man som i Micro 
Matic LTV og Maersk Medical var bange for, hvilken information, der kunne 
komme i de forkerte hænder. En generel bekymring var at åbne sine systemer for 
andre virksomheder. Chr. Fabers Fabrikker, ønskede ikke, at andre kunne foretage 
dispositioner i deres systemer, den anonyme virksomhed ønskede “at holde kortene 
tæt ind til kroppen”, og Terma Elektronik havde et højt sikkerhedsberedskab, da 
mange af virksomhedens produkter var militære hemmeligheder. På grund af det 
udstrakte sikkerhedshensyn ønskede Terma Elektronik ikke at åbne sit intranet 
overfor omverden i form af Internet-forbindelser. Internet var derfor forbeholdt 
ganske få medarbejdere, som anvendte stand-alone PC'er til formålet. Endelig var der 
FFE, hvis bekymring var mere af juridisk karakter:  

Det viser sig, at vi er for tidligt ude.. vi har undersøgt det via vores advokat. Man kan 
faktisk ikke i dette land udskrive en indkøbsordre per mail, så den er juridisk bindende. 
(Jens Staugaard, FEE) 

 
4.6.1 Internetgrænseflader som katalysator for transformationsprocesserne 

Katalysatoren for transformationsprocesserne i forbindelse med virksomhedernes 
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øgede anvendelse af Internetgrænseflader i samarbejde med deres leverandører var 
udgangspunktet for forståelsen af håndteringen af afstandene under 
transformationsprocesserne i købende mus-og-mørtel-virksomheder i den globale 
industrielle e-handel. 

Litteraturens såvel som andre aktørers (industrielle markedspladser, e-
handelssider mv.) lovprisning af Internettets muligheder for automatiske intelligente 
søgnings-, evaluerings- og indkøbsegenskaber, når det gjaldt ukomplekse produkter 
leveret af forsynere, havde ikke den store bevågenhed i de købende virksomheder 
under deres transformation mod at blive en mus-og-mørtel virksomhed. Derimod 
anvendtes brede søgninger på potentielle partneres hjemmesider. Intranettet støttede 
Internet-søgningerne, hvor formålet var at finde hjemmesider for potentielle partnere. 
E-mail sammen med virksomhedsbesøg og anden personlig kommunikation 
anvendtes til evalueringen af partnerne. Extranet skabt af  sælger og/eller køber var 
infrastrukturen for den operationelle integration, som ligeledes kunne transformere 
forsynere til partnere. Med andre ord anvendtes Web-baserede grænseflader overfor 
partnere i forbindelse med søgning og evaluering af komplekse produkter, hvor der 
hurtigt blev taget kontakt til potentielle partnere via e-mail, som også anvendtes i 
forbindelse med den operationelle integration i produktionsøjemed. Dog var Web-
baserede grænseflader ikke særlig udbredt i forbindelse med fælles produktudvikling.  

Internetsøgning kunne blive et endnu bedre værktøj, hvis det blev udviklet og 
kompetencerne i Internetsøgning for den enkelte indkøber blev forbedret. Endvidere 
skulle der udvikles metoder og kompetencer i at forstå validiteten af de fundne 
informationer. Vanskelighederne ved Internetsøgning illustrerede problemerne for 
indkøberne, når de skulle håndtere en transformationsproces, der indebar, at 
produkterne, aktørerne og handelsprocesserne blev digitaliseret. 

E-mail var den post-baserede grænseflade, som i højeste grad  anvendtes i 
forbindelse med den operationelle integration af alle proaktive og nogle af de 
reaktive virksomheder. E-mail var det mest omtalte krav til leverandørernes IT-
kompetence. Dialog-baserede grænseflader var imidlertid ikke med til at skabe en 
infrastruktur for indkøbsfunktionens anvendelse af Internettet. Endelig var ledelsens 
politik for anvendelse af Internet som grænseflade overfor partnere ikke en markant 
del af anvendelsen af Internettet som infrastruktur i indkøbsfunktionen. 
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Tabel 40 angiver et svar på problemstillingen, hvor problemstillingen 
elementer er angivet til venstre og resultaterne af transformationsprocesserne er 
angivet til højre. Indholdet af tabellen vil blive uddybet i det følgende. 

Tabel 40: Transformationsprocesserne i mus-og-mørtel virksomheders 
indkøbsfunktionen ved global industriel e-handel 
Produkter • Ukomplekse produkter ændres ikke i sig selv men opnår digital 

repræsentation 
• Komplekse produkters kerne ændres ikke, men den vigtige 

kommunikation og informationen omkring det kundetilpassede 
produkt digitaliseres 

Aktører • Forsynere digitaliseres ikke altid, men når de bliver til digitale 
agenter kan forsynerne transformeres til partnere 

• Partnere digitaliseres i nogen grad ved at deres hjemmesider  
bliver til digitale agenter og når operationel integration via 
Internettet forekommer 

Handelsprocesser • Søgning/evaluering/integrering foregår via forsyneres 
hjemmesider, søgning via købers intranet og integration via 
købers/sælgers extranet   

• Søgning på potentielle partneres hjemmesider, evaluering via e-
mail og integration via købers/sælgers extranet  i forbindelse med 
lagerstyring og produktudvikling 

Afstandshåndtering • Afstandsopfattelsen ændres ved en eliminering af fysiske 
afstande og nye afstande til de digitale agenter opstår 

 

 
4.6.1.1 Digitaliseringen af produkterne 
De ukomplekse produkter ændredes ikke i sig selv, da digitaliseringen udelukkende 
betød, at produkter blev digitalt repræsenteret. Dette gjaldt også de mere komplekse 
produkter. Dog blev disse produkters kompleksitet nemmere at forstå via en øget 
tilgængelig informationsmængde og kommunikationshyppighed. Når produkterne 
opnåede en digitalrepræsentation via sælgers/købers hjemmeside og/eller 
købers/sælgers extranet understøttedes en indirekte men vigtig digitalisering af 
produktet.  Når produkterne digitaliseres stod indkøberne overfor en ny situation, 
hvor vurderingen af disse produkter blev baseret på information og den fysiske 
håndtering kom først senere - i modsætning til tidligere tiders virksomheds- og 
messebesøg. 

Enkelte dele af produkterne blev digitaliseret såsom tegninger, der sendes via 
e-mail. Yderligere skete der er digitalisering af produktet ved kommunikationen og 
informationsdelingen mellem aktørerne, da informationen ofte var en del af et 
kundetilpasset produkt. Ved fælles produktudvikling skete der også en digitalisering 
af dele af produktet, når selve udviklingen forgik i et digitalt miljø. 
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4.6.1.2 Digitaliseringen af aktørerne 
Aktørerne blev ligeledes digitaliseret. Hjemmesiden som en digital agent kunne  i 
nogle tilfælde erstatte messer og andre fysiske informationssøgnings- og 
evalueringsaktiviteter. Intranettet med links til leverandører svarede til, at sælger 
havde en salgskonsulent på besøg hver dag i den købende virksomhed. Extranettet til 
styring af produktstrømme, lager og betaling erstattede fysiske aktører og 
virksomhedernes informationssystemer blev koblet sammen. Digitaliseringen kunne 
gøre det vanskeligt at se  de organisatoriske grænser mellem de to aktører. Det kunne 
derfor have afgørende betydning, om det var køber eller sælger som kontrollerede 
extranettet. Den aktør som havde opbygget extranettet var også den, som havde sat 
de organisatoriske grænser. 

Når aktørerne blev digitaliseret, var disse aktører ikke nødvendigvis kendte. 
Nogle af indkøberne havde derfor vanskeligt ved stole på de informationer, der blev 
stillet til rådighed. Det personlige ansigt-til-ansigt møde blev foretrukket, og der blev 
i nogen grad kompenseret for dette ved brug af e-mail. Ikke alle indkøbere var gode 
nok til at håndtere Internet-søgeværktøjet (som er en digital agent). Det blev opfattet 
som et individuelt problem hos indkøberen. Nogle virksomheder søgte at afhjælpe 
problemet med links fra intranettet og en enkel virksomhed havde etableret 
efteruddannelse i søgning og evaluering af leverandører. 

Ved kommunikation via Internettet skete der ikke en digitalisering af 
aktørerne, men deres digitale tilstedeværelse blev manifesteret via deres e-mail 
adresse. Ulempen var dog også, at nogle medarbejdere ikke ønskede den fysiske 
konfrontation, hvilket ofte kunne være nødvendig. Ved produktudvikling i et digitalt 
miljø blev aktørerne digitale, da disse aktører kun gav sig til kende med pilen på 
skærmen. 
 
4.6.1.3 Digitalisering af handelsprocesserne 
Når forsynere af ukomplekse produkter var involveret, var digitaliseringen af 
handelsprocesserne præget af, at indkøberne interagerede med elektroniske kataloger 
via sælgers extranet. Overgangen til en anvendelse af Web-baserede grænseflader 
ved søgning, evaluering og operationel integrering af ukomplicerede produkter 
leveret af forsynere betød, at forsynere blev til partnere.  

Langvarige relationer til troværdige partnere var et godt udgangspunkt for 
digitaliseringen af handelsprocesserne. Søgnings- og evalueringsprocesserne blev i 
nogen grad digitaliseret - især i starten af processerne. Noget af den fysiske ansigt-
til-ansigt kommunikation blev erstattet af e-mails, men evalueringsprocessen ville 
stadig indeholde mange fysiske aktiviteter som besøg hos kunden og afprøvning af 
produktet mv.. Den operationelle integration blev i højere grad digitaliseret, hvor 
købers og sælgers informationssystemer smeltede sammen. Det der i grunden skete, 
var blot, at man fjernede et fysisk “indtastningsled” mellem to digitale processer. 
Disse fysiske indtastningsprocedurer var ved digitaliseringen erstattet af digitale 
informationsstrømme. 
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Handelsprocessen blev digitaliseret i forbindelse med søgning og evalueringen 
af leverandørerne. Men det blev oplevet som meget vanskeligt for indkøberne at 
skulle håndtere denne del af transformationsprocessen. E-mail anvendtes i søgning 
og evalueringen til at afhjælpe disse vanskeligheder. I den operationelle integration 
blev e-mail også anvendt til at dokumentere kommunikationen og skabelse af 
informationsstrømmene i forbindelse med udveksling af tegningsmateriale, billeder 
og databaser i forbindelse med kvalitetsarbejdet, indkøbsordrer og andre dokumenter 
vedrørende bestilling af produkter. Produktudviklingen forgik i et digitalt miljø, men 
digitaliseringen af dele af handelsprocessen var dog så specifik, at anvendelsen 
havde en lille udbredelse. 
 
4.6.1.4 Afstandshåndteringen 
Ved forsynere var ændringen af afstandsopfattelsen ikke markant, hvilket kunne 
skyldes, at indkøberne stadig benyttede de samme forsynere, eller at interaktionen 
med forsynere var blevet standardiseret i en sådan grad, at de nemt kunne finde en 
anden forsyner og starte en interaktion med vedkommende. Til gengæld havde flere 
virksomheder et ønske om at globalisere deres indkøbsmarkeder, når de ønskede 
flere partnere. Derfor forsøgte indkøberne at have et globalt udsyn, når potentielle 
partnere skulle findes. Men de oplevede vanskeligligheder med søgningerne. 
Indkøbernes søgnings- og evalueringsaktiviteter havde ikke ændret sig markant 
udanset om fokus var på nationale eller regionale partnere.  

Afstanden blev mindre, når indkøberne anvendte e-mail i forbindelse med 
deres søgnings- og evalueringsaktiviteter. Indkøbernes oplevelse var, at 
kommunikationen via e-mail med kollegaen på kontoret havde mange lighedspunkter 
med kommunikationen med en leverandør på den anden side af kloden. 
Konkurrencefordelen for sælger i form af dennes tætte beliggenhed i forhold til 
købers produktionsfaciliteter formindskes af Internettet. Komplekse produkter som 
tegninger kunne ligeledes leveres via e-mail og afstandsopfattelsen har derfor ændret 
sig markant. Ved mere komplekse produkter var digitaliseringen af produktet i sig 
selv ikke nok. For at forståelsen af produktets anvendelighed står klart for 
indkøberen skulle der en mængde information og kommunikation til. Denne 
information og kommunikation blev digitaliseret og derfor ændrede 
afstandsopfattelsen sig ved denne type af produkt mere markant. Imidlertid krævedes 
ofte en personlig og fysisk interaktion med sælger såvel som med selve produktet. 
Internettet kunne derfor kun blive et supplement. Samtidig var denne kommunikation 
så afgørende, at indkøberne opfattede en leverandør for værende for langt væk, hvis 
han ikke kunne kommunikere om sit komplekse produkt via e-mail. Produkter med 
lav teknisk og kommerciel kompleksitet blev ikke digitaliseret og dermed ændredes 
afstandsopfattelsen kun i det omfang, at selve bestillingen og leveringen kunne gøres 
mere enkel. 

Selvom virksomhederne så fordele og ulemper ved anvendelsen af 
Internetgrænsefladerne overfor forsynere og partnere, havde meget få af 
virksomhederne etableret en politik for, hvorledes medarbejderne skulle forholde sig 
til den nye situation. En politik som skelnede mellem forsynere og partnere og 
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forsøgte af opnå fordele og eliminere ulemperne ved en håndtering af  afstande, når 
søgning og evaluering af leverandørerne digitaliseres kunne være et fremtidigt 
indsatsområde i virksomhedernes praksis såvel som for forskningen. Når forsynere 
blev til partnere ved at indkøberne brugte forsynernes extranet som indkøbsdatabaser 
og partnere integreres i købers operationer via de forskelle Internetbaserede 
grænseflader, havde den fysiske afstand ingen betydning. Relationen til partnere var 
præget af tætte relationer, og når disse aktører blev endnu tættere koblet sammen via 
aktørernes Internetbaserede informationssystemer, blev afstandshåndtering indbygget 
i aktørernes daglige arbejdsopgaver. På denne måde ændredes betydningen af 
afstande. At afstandene blev anderledes betød, at koordineringsomkostninger faldt og 
samtidig at kommunikationshyppigheden steg, hvilket var med til at forstærke en 
ændring af afstandsoplevelsen. Ved denne operationel integrering af partnerne blev 
afstanden elimineret i en sådan grad, at det kunne være svært og omkostningsfyldt at 
skifte partner. Til gengæld flød informationerne mellem aktørerne lettere. 

Anvendelsen af Internettet som infrastruktur for indkøbsfunktionen betød 
samlet set, at nye ledelsesformer blev udviklet omkring indkøbsløsningerne med 
individuelle leverandører, hvor opmærksomheden var rettet mod de muligheder 
leverandørerne tilbød og de krav der blev stillet til leverandørerne omkring 
operationel integration via Internettet. Nedenstående liste opsumerer 
virksomhedernes anvendelse af Internetgrænseflader og illustrerer den 
ledelsesmæssige udfordring ved udarbejdelse af individuelle indkøbsløsninger. 

• Web 
o Søgning/evaluering/integrering via forsynernes hjemmesider 
o Søgning på potentielle partneres hjemmesider 
o Løsning af problemstillingerne ved Internetsøgning 
o “How to sell to” hjemmesider 
o Extranet med forsynere/partnere i forbindelse med lagerstyring og 

produktudvikling  
o Intranet med links til partnere   

• Post (e-mail) 
o Dokumentation af kommunikation 
o Evaluering af partnere 
o Operationel integration ifm produktudvikling, kvalitetsarbejdet, 

indkøbsordrer og bestilling  
• Dialog 

o Videokonferencer i forbindelse med produktudvikling 
  

Indkøberne oplevede, at afstanden til de digitale agenter (som potentielle 
leverandørers hjemmesider og Internetsøgningsværktøjer) var større end afstanden til 
de fysiske aktører de kunne forstå at interagere med. Dette var en udfordring for 
ledelsen af indkøbsfunktionen. Ved at anvende Internetgrænsefladerne udnyttede 
indkøbsfunktionen, at Internettet ændrede betydningen af tid og sted, således at 
indkøberen ikke var begrænset af, at leverandøren geografisk set var langt væk og 
var placeret i en anden tidszone. Men indkøbsfunktionen anså det ikke som værende 



Internetbaseret indkøb 181 
   

   
© Morten Rask  Global Industriel E-handel 

nødvendigt at udvikle kompetencer i sprog og kulturforståelse. Meget få af 
virksomhederne havde indført retningsliner for anvendelse af Internet-
grænsefladerne overfor partnerne. Dette var bemærkelsesværdigt, når de 
organisatoriske grænser blev mere uklare. 
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5 Konklusion og implikationer 

I dette kapitel sammenfattes afhandlingens resultater om Internetbaseret salg og 
markedsføring og Internetbaseret indkøb. Denne sammenfatnings formål er at svare 
på problemstillingen, som blev opstillet i det første kapitel og forskningsprocessen 
evalueres i lyset af kapitel 2. Konklusionerne danner baggrund for at skitsere nogle 
implikationer for ledelsen i danske industrivirksomheder, der ønsker at anvende 
global industriel e-handel og implikationer for den fremtidige forskning i emnet. 

 
5.1 Svar på problemstillingen 

Trods forskelligheden i det empiriske grundlag for salgs/markedsførings- og 
indkøbskapitlerne kan der fremdrages nogle fælles kvaliteter i forståelsen af 
håndteringen af afstandene under transformationsprocesserne i købende og sælgende 
mus-og-mørtel-virksomheder i den globale industrielle e-handel.  

De købende virksomheder, som bruges som eksponent for mus-og-mørtel-
virksomhederne, var dem jeg benævnte de proaktive virksomheder. Det var de 
virksomheder, der var opmærksomme på den mulige integration af leverandørerne 
via Internettet og samtidig stillede krav til leverandørerne om en sådan integration. 
Scanima var eksponent for de sælgende virksomheder, og var en partnerlignende 
underleverandør af komplekse produkter. Scanima ønskede at bruge Internettet til 
pleje af relationer og derigennem udvikle sig i retning af at blive en mus-og-mørtel 
virksomhed.  

Disse virksomheder danner baggrund for nedenstående idealtypiske svar på 
problemstillingen. Transformationsprocesserne er svar på, hvad der foregår  i 
virksomhederne, når de forsøger at bedrive global industriel e-handel. 
Afstandshåndteringen er svar på, hvad virksomhederne får ud af at ændre sig fra 
mursten-og-mørtel til globale mus-og-mørtel-virksomheder.  

 
5.1.1 Transformationsprocesserne  

Det idealtypiske svar på, hvad der foregår  i virksomhederne, når de forsøger at 
udvikle global industriel e-handel, handler om transformationsprocesserne i 
virksomhederne fra at være en mursten-og-mørtel-virksomhed til at blive en mus-og-
mørtel-virksomhed. Det empiriske grundlag for salgssiden blev skabt via 
aktionsforskning, hvor jeg deltog aktivt i virksomhedens udviklingsaktiviteter. Det 
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empiriske grundlag for købssiden blev ikke er skabt på samme måde, da jeg ikke 
deltog i handlingerne, men blot diskuterede dem med de implicerede virksomheder. 
Derfor er mit kendskab til transformationsprocesserne på købs- henholdsvis 
salgssiden på et forskelligt detaljeringsniveau. Imidlertid  er købs- og salgssiden to 
sider af samme sag, da det var de samme relationer og transaktioner som var i fokus. 
Således kan der konkluderes på et niveau, hvor transformationsprocesserne kan 
beskrives igennem en digitalisering af produkter, aktører og handelsprocesser samt 
med hensyn, hvilken ændring af afstandshåndteringen der skete. 

Tabel 41 viser svaret på problemstillingen, hvor problemstillingens elementer 
ses i kolonnen til venstre. Den midterste kolonne viser svarene fra de tidligere 
kapitlers delkonklusioner (K er fra Internetbaseret indkøb og S er fra Internetbaseret 
salg og markedsføring). Sidste kolonne sammenfatter delkonklusionerne i en 
beskrivelse af den nye virkelighedsopfattelse, som virksomhederne oplever og som 
kan fortolkes som et resultat af transformationsprocesserne.   

Tabel 41: Transformationsprocesserne i købende (K) og sælgende (S) mus-og-
mørtel virksomheder ved overgangen til global industriel e-handel 

Problemstillingens 
elementer 

Resultater af undersøgelserne af 
købende og sælgende virksomheder i 

den globale industrielle e-handel 

En ny virkelighedsopfattelse 
toner frem 

Produkter 

K: Komplekse produkters kerne ændres 
ikke, men den vigtige kommunikation 
og informationen omkring det 
kundetilpassede produkt digitaliseres 

S: Produkterne repræsenteres digitalt 
med uddybende beskrivelser og 
tegninger 

Produkterne er ikke 
længere udelukkende 
fysiske, da digital 
kommunikation og 
information bliver vigtigere  

Aktører 

K: Partnere digitaliseres i nogen grad 
ved at deres hjemmesider  bliver til 
digitale agenter og når operationel 
integration via Internettet 
forekommer 

S: Kunder og hjemmesiden som den 
digitale agent er aktørerne 

Aktørerne bliver ikke rene 
digitale agenter men 
hjemmesiden og andre 
Internetgrænseflader 
(extranet og e-mail) er 
nødvendige digitale agenter 
for den fysiske aktør  

Handelsprocesser 

K: Søgning på potentielle partneres 
hjemmesider, evaluering via e-mail 
og integration via købers/sælgers 
extranet  i forbindelse med 
lagerstyring og produktudvikling 

S: Ansigt-til-ansigt situationer suppleres 
af digitale grænseflader 

Digitale grænseflader bliver 
udgangspunktet for 
handelsprocesserne med 
ukendte potentielle 
partnere, hvor ansigt-til-
ansigt situationer stadig vil 
være nødvendige 

Afstandshåndtering 

K: Afstandsopfattelsen ændres ved en 
eliminering af fysiske afstande og 
nye afstande til de digitale agenter 
opstår 

S: Web-masteren er med til at skabe en 
verden uden grænser, hvor færre 
messer og rejser er nødvendige for 
sælgerne 

Fysiske afstande forsvinder 
og nye typer af afstande til 
de digitale agenter opstår. 
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Således er mit forslag til en forståelse af håndteringen af afstandene13 under 
transformationsprocesserne i købende og sælgende mus-og-mørtel-virksomheder i 
den globale industrielle e-handel, at: 

• Produkterne er ikke længere udelukkende fysiske, da digital 
kommunikation og information bliver vigtigere. 

• Aktørerne bliver ikke rene digitale agenter, men hjemmesiden og andre 
Internetgrænseflader (extranet og e-mail) er nødvendige digitale agenter for 
den fysiske aktør. 

• Digitale grænseflader bliver udgangspunktet for handelsprocesserne med 
ukendte potentielle partnere, hvor ansigt-til-ansigt situationer stadig vil 
være nødvendige. 

• Fysiske afstande forsvinder og nye typer af digitale afstande til digitale 
agenter opstår. 

Processerne mod digitaliseringen af indkøb og salgs/markedsføring forløber 
ikke uden vanskeligheder og samtidig skaber det nye problemstillinger. I det 
følgende vil jeg kort komme ind på nogle implikationer for sælgende såvel som 
købende virksomheder, der ønsker at anvende global industriel e-handel. Da 
Internetbaseret køb og salg er to sider af samme sag, giver implikationerne for de 
sælgende virksomheder også implikationer for de købende virksomheder og 
omvendt. Derefter vil jeg sammenfatte problemstillingerne i afstandshåndteringen, 
hvilket afføder implikationer for den fremtidige forskning. 

 
5.1.2 Implikationer for sælgende virksomheder 

Beskrivelserne af transformationsprocesserne i Scanima viste, at den organisatoriske 
forandring, som var nødvendig ved digitalisering af det internationale salgs- og 
markedsføringsarbejde, havde ringe vilkår og fulgte ikke Scanima’s normale 
processer. De normale eksterne drivkræfter (kunderne) var ikke deltagere i denne 
proces. Jeg som aktionsforsker var den væsentligste interne drivkraft, hvilket betød, 
at efter min deltagelse i Scanima, forsvandt denne drivkraft ligeledes. Drivkraften 
blev imidlertid vakt til live igen, da eksterne drivkræfter, herunder kunderne 
begyndte at deltage i e-handlen med Scanima via virksomhedens hjemmeside. I 
stedet for at foreslå bedre planlægning som løsning på disse problemer, fremsatte 
forslaget i stedet at skabe en stilling som e-business manager, der skulle være 
fødselshjælper og katalysator for Internetbaserede processer. Arbejdsopgaverne 
kunne tage udgangspunkt i ovenstående forståelse af håndteringen af afstandene 
under transformationsprocesserne i købende og sælgende mus-og-mørtel-
virksomheder i den globale industrielle e-handel.  

Scanima havde ingen problemer med kommunikationen via e-mail, der er et 
almindeligt krav fra indkøberen. E-mail giver indkøberen fordele i form af, at 
kommunikationen er nem at dokumentere og videresende internt i organisationen.  

                                                 
13 Afstanden er defineret som intensiteten og frekvensen af interaktionen mellem to sociale positioner 
(Castells, 1996). 
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Leverandøren må sikre sig, at det er nemt at finde deres hjemmeside ved hjælp 
af søgeværktøjer på Internettet, og at hjemmesiden indeholder detaljeret og troværdig 
information om virksomheden og dens produkter samt om produktionsmetoder og 
produktudvikling. At hjemmesiden desuden indeholder værktøjer vil være et stort 
plus, da disse værktøjer aflaster indkøberens arbejdsopgaver. Samtidig kræver en 
fornuftig indkøbsproces, at leverandøren har etableret et kendskab til sine egne 
processer såvel som en forståelse af potentielle og nuværende kunders 
indkøbsprocesser, således at hjemmesiden kan optimeres indholds- og 
designmæssigt. 

Hvis leverandøren ønsker at indgå partnerskaber med sine kunder, må 
leverandøren sørge for afgivelse af prøveordre eller lignende, da det kan skabe tillid 
til produktets funktionalitet. Leverandøren kan beskrive sine evner til operationel 
integrering i købers operationelle systemer via case-historier, kundereferencer og 
demo-ture på leverandørens extranet. 

 Leverandøren vil derfor på sigt se grænsefladen til sit marked blive udvidet og 
bruge en blanding af Internetbaserede interaktionsformer. Dette vil betyde, at de 
organisatoriske grænser bliver uklare, og at leverandøren må gentænke situationen.  

Når produkterne ikke længere udelukkende er fysiske, vil den organisatoriske 
grænse som var symboliseret ved afsendelse af produktet fra leverandøren til køberen 
blive mere uklar, da den digitale kommunikation og information bliver en vigtigere 
del af produktet. Denne kommunikation og informationsdeling flyder mellem flere 
aktører i hver virksomhed således, at de organisatoriske grænser er uklare. Et 
eksempel kan være, at en produktudvikler i den købende virksomhed kommunikerer 
med en produktudvikler i den sælgende virksomhed, som var det to kollegaer, der 
søgte at løse en given problemstilling.  Denne kommunikation kan være initieret af 
en sælger og en indkøber, men samarbejdet mellem produktviklingen i den købende 
og sælgende virksomhed kan også ske  inden beslutningen om at  involvere sælgeren 
og køberen.  

Aktørerne vil stadig være fysiske, men digitale agenter, som hjemmesiden og 
andre Internetgrænseflader (extranet og e-mail) bliver nødvendige digitale agenter 
for den fysiske aktør. Disse digitale agenter kender ikke til organisatoriske grænser 
på samme måde som fysiske aktører. Dog styrer de fysiske aktører de digitale 
agenter og derved kan de sætte de organisatoriske grænser. 

Når disse digitale grænseflader bliver udgangspunktet for handelsprocesser 
med ukendte potentielle partnere, kan virksomheden opleve, at den åbner sig til 
omverdenen i en sådan grad, at også konkurrenter kan have fordel af at følge med i 
virksomhedens processer. Et eksempel på dette er en hjemmeside, hvor 
virksomheden så at sige inviterer potentielle kunder indenfor, hvilket ligeledes gøre 
de organisatoriske grænser mere uklare. Når extranet er den digitale grænseflade, er 
den organisatoriske grænse markeret ved, at kunden skal indtaste et password, men 
samtidig uklar, da det f.eks. kan være køber som styrer produktionsplanlægningen. 
Ofte vil ansigt-til-ansigt situationer stadig være nødvendige, da sådanne situationer 
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kan skabe tilliden til, at køberen overskrider den organisatoriske grænse ved brug af 
de digitale grænseflader. Når de organisatoriske grænser nedbrydes ved anvendelse 
af digitale grænseflader kan det opleves, at de fysiske afstande forsvinder, da 
intensiteten og frekvensen af interaktionen mellem aktørerne stiger, men også, at nye 
typer af digitale afstande til digitale agenter opstår, da det kan være vanskeligt at 
håndtere en stigende intensitet og frekvens af interaktionen mellem aktørerne, når de 
velkendte organisatoriske grænser ikke længere er gældende. 

 
5.1.3 Implikationer for købende virksomheder 

Indkøberne i de proaktive virksomheder var opmærksomme på den mulige 
integration af leverandørerne via Internettet og stillede samtidig krav til 
leverandørerne om en sådan integration  

Det er vigtigt at gøre sig klart, at indkøbsfunktionens rolle og strategiske status 
ændres. Kravet om udvikling af indkøbernes kompetencer indenfor sprog, 
kulturforståelse og informationssøgning skærpes Endelig skabes meget tættere 
relationer til leverandørerne, hvor detaljerede informationsstrømme bevirker, at 
koordinationsomkostninger falder og kommunikationshyppigheden, 
informationsdelingen og switching cost stiger. En sådan udvikling kræver en 
beslutning fra ledelsen om, hvilke leverandører og i hvilken grad virksomheden vil 
åbne sig, når den operationelle integrering baseres på Internetbaserede grænseflader. 
En formalisering i brugen af Internetgrænsefladerne kan derfor være nødvendig, 
således at Internetgrænsefladerne anvendes i situationer, hvor det er mest optimalt, 
og virksomheden opnår dermed optimale fordele. De organisatoriske grænser bliver 
mere uklare og afstanden til leverandøren ændres uanset, hvor i verden 
vedkommende befinder sig. De fysiske afstande til leverandørerne mister sin 
betydning, når Internettet anvendes som infrastruktur, og når potentielle leverandører 
søges og evalueres og den operationelle integrering af leverandørerne øges. 
Indkøbschefen må derfor gentænke indkøbets rolle som bindeleddet mellem interne 
aftagere og eksterne leverandører, brugen af Internet-grænseflader og virksomhedens 
binding til leverandørerne.  

Denne gentænkning vil naturligvis også blive påvirket af leverandørernes 
markedsføring og kunne med fordel tage sit udgangspunkt i nedenstående liste, der 
opsummerer virksomheders anvendelse af Internetgrænseflader og kan fungere som 
inspiration for udarbejdelsen af en politik, der kan starte gentænkningsprocessen. 

• Web 
o Søgning/evaluering/integrering via forsynernes hjemmesider 
o Søgning på potentielle partneres hjemmesider 
o Løsning af problemstillingerne ved Internetsøgning 
o “How to sell to” hjemmesider 
o Extranet med forsynere/partnere i forbindelse med lagerstyring og 

produktudvikling  
o Intranet med links til partnere   
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• Post (e-mail) 
o Dokumentation af kommunikation 
o Evaluering af partnere 
o Operationel integration i forbindelse med produktudvikling, 

kvalitetsarbejdet, indkøbsordrer og bestilling  
• Dialog 

o Videokonferencer i forbindelse med produktudvikling 
  

Etableringen af en sådan politik eller retningslinier for, hvorledes 
indkøbsfunktionen håndterer leverandørerne via disse Internetgrænseflader, skaber 
nye afstande, da politikken kan opfattes som en fastlæggelse af intensitet og frekvens 
af interaktionen mellem aktørerne. Denne skabelse af afstande, kan være nødvendig, 
når indkøbsfunktionen skal håndtere en potentiel mulighed for mere uklare 
organisatoriske grænser. 

Scanima og andre sælgende virksomheder, der ønsker at anvende 
Internetbaserede grænseflader kan forvente at blive stillet overfor at skulle interagere 
med indkøbsfunktionen under ovenstående retningslinier. Hvis den sælgende 
virksomhed er af typen forsyner, som sælger ukomplekse varer, må denne leverandør 
forventes at opbygge hjemmesider, der faciliterer, at indkøberen kan søge, evaluere 
og integrere produkterne. Sådanne hjemmesider kan transformere forsyneren til en 
partner. Hvis den sælgende virksomhed er af partnertypen, som sælger tekniske og 
kommercielle komplekse produkter, må partnerens hjemmeside hjælpe indkøbere 
blandt de potentielle kunder til at forstå produktets kompleksitet og fungere som 
værktøj i forbindelse med valg af problemløsning og produkt. Nuværende kunder 
kan partneren betjene via extranet i forbindelse med produktudvikling og 
lagerstyring. Desuden må den sælgende virksomhed være med til at afhjælpe 
problemerne ved Internetsøgning. Dette kan ske via en markedsføring af siden i 
Internettets søgemaskiner og især på de specifikke emnerelaterede indkøbskataloger. 
Desuden vil det være en stor fordel, at leverandørens hjemmesideadresse er nævnt på 
de nuværende kunders intranet. 

Leverandørerne kan desuden forvente, at e-mail vil bruges af 
indkøbsfunktionen som dokumentation af kommunikationen, til evaluering af dem 
selv som partnere og endelig til den operationelle integration i forbindelse med 
produktudvikling, kvalitetsarbejde, indkøbsordrer og bestilling. At brugen af e-mail 
er det mest udtalte krav fra indkøbsfunktionen til leverandørerne, angiver at de her 
nævnte anvendelser af e-mail skal tages alvorligt. På længere sigt kan leverandørerne 
forvente at skulle kunne interagere med kunderne via videokonferencer i forbindelse 
med produktudviklingen. 

 
5.1.4 Afstandshåndteringen 

Dette afsnit forsøger, at give et svar på, hvad virksomhederne får ud af at ændre sig 
fra mursten-og-mørtel til globale mus-og-mørtel-virksomheder og samtidig er 
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formålet at uddybe problemstillingerne i afstandshåndteringen.  

Indledningsvis er det på sin plads at afvise den praktiske problemstilling fra 
kapitel 1, hvor det blev angivet, at sælgerne ikke kan finde købere på Internettet og 
køberne ikke kan finde hjemmesider som kvalificerer sælgerne. Køberne ville gerne 
købe, og fandt hjemmesider, der kvalificerede potentielle underleverandører. 
Sælgerne oplevede faktisk, at potentielle kunder var interesseret i at købe produkter 
på baggrund af Internetbaserede oplysninger. Problemet var ikke mangel på gensidig 
interesse hos køber og sælger men i højere grad, at virksomhederne havde svært ved 
at indarbejde de nye rutiner i salgs- og købsprocesserne, når Internettet skulle 
anvendes som infrastruktur. Den nye virkelighedsopfattelse var præget af 
overgangen fra en traditionel afstandshåndtering til at kunne håndtere afstandene ved 
anvendelse af Internet-grænseflader.  Problemerne kunne bestå i, at de industrielle 
virksomheder allerede havde indarbejdede samhandelsrutiner, der var baseret på 
ansigt-til-ansigt relationer. Nu prøver de, at anvende Internettet som supplement og 
evt. erstatning for ansigt-til-ansigt interaktionerne og oplever dermed, at Internettet 
som grænseflade skaber nogle nye problemstillinger, der skal løses før de kan høste 
fordelene ved, at Internettet ændrer de fysiske afstande i forbindelse med den globale 
industrielle e-handel. 

Indkøbernes håndtering af afstande ændredes mest markant, når fokus var på 
komplekse produkter fra partnerlignende leverandører (som Scanima) end når fokus 
var på  ukomplekse produkter leveret af forsynere. Den sælgende virksomhed 
(Scanima) oplevede, at ændringen i afstandshåndteringen betød, at Scanima gik fra at 
have et geografisk afgrænset marked til at opfatte verden som uden geografiske 
grænser. Web-masteren kunne aflaste sælgerne i håndteringen af de fysiske grænser 
som tid og sted, da sælgerne ikke behøvede den samme rejseaktivitet til 
virksomheds- og messebesøg. Også hos indkøberne var der forventning om et fald i 
disse aktiviteter og opfattelsen var ligeledes, at Internettet var kun et supplement, da 
det stadig var nødvendigt med fysisk kontakt Scanima håndterede de psykiske 
afstande ved at bruge engelsk. Indkøberne oplevede ikke i den forbindelse et behov 
for at forbedre deres kompetencer med hensyn til sprog og kulturforståelse. Heller 
ikke de nationalstatslige afstande blev oplevet som et problem. På salgssiden var det 
blot et spørgsmål om at overholde nationale standarder og regulativer for 
produkternes funktionalitet og på købssiden var fokus primært på den enkelte partner 
og sekundært på dennes nationalitet.  

Fælles for både købs- og salgssiden i den globale industrielle e-handel var et 
behov for udvikling af nye ledelsesformer med basis i brugen af Internettets 
forskellige grænseflader. Håndteringen af de ledelsesmæssige afstande i den 
sælgende virksomhed var primært sælgernes ansvar, hvor ændringen blot bestod i, at 
web-masteren sendte produktforespørgslerne videre til sælgerne.  Indkøberne brugte 
ligeledes e-mail til at håndtere nogle af de ledelsesmæssige afstande ved at øge 
kommunikationen og informationsstrømmene mellem indkøberne og partnerne.  
Dette var så værdifuld en aktivitet, at e-mail var ofte et krav til partnerne, ellers var 
de for langt væk. Afstandsoplevelsen var altså ændret markant. E-mail anvendtes 
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ligeledes til søgning og evaluering af partnere, da indkøberne oplevede et behov for  
tættere personlig kommunikation med den potentielle partner end det var muligt med 
hjemmesiden. Scanima forsøgte at nedbringe de ledelsesmæssige afstande ved 
etablering af hjemmesiden, da den (efter Scanima’s opfattelse) indeholdt detaljeret 
og troværdig information om virksomheden, dens produkter og kundereferencer. 
Samtidig var det muligt at  afgive ordre på testmiksere, således at tilliden kunne 
skabes ved at kunden afprøvede produktet i deres egne lokaler.  

Indkøberne ønskede en endnu tættere operationel integration end Scanima 
kunne tilbyde. Udover anvendelsen af e-mail ønskede indkøberne en øget anvendelse 
af extranet og anden sammensmeltning mellem køber og sælger via Internetbaserede 
informationssystemer. Imidlertid havde meget få indkøbende virksomheder etableret 
en politik for, hvorledes en sådan situation skulle håndteres. 

Samlet set har afstandsoplevelsen ændret sig. De fysiske afstande har ændret  
betydning, og sælger og køber oplever, at resultatet er en øget international 
rækkevidde end de havde som rene mursten-og-mørtel-virksomheder. Samtidig er 
resultatet, at nye problemer skal løses. Nu skal købende såvel som sælgende 
virksomheder lære at håndtere den nye situation. Hvor de før var vant til at håndtere 
nogle problemer, der var afledt af den traditionelle opfattelse af afstande, skal de nu 
håndtere afstande til hinanden, som er baseret på anvendelse af forskellige Internet-
grænseflader. Dette er udfordringen for mus-og-mørtel-virksomhederne. 

Som det er fremgået af dette afsnit sker der store ændringer i forståelsen og 
håndteringen af afstande, når graden af Internetanvendelsen øges. Denne 
problemstilling tages derfor op igen i kapitel 6, hvor afstandsopfattelsen og 
håndteringen af afstande perspektiveres. 

 
5.2 Metodiske refleksioner og udfordringer for den fremtidige 

forskning 

Udgangspunktet for de metodiske refleksioner og dermed er fundamentet for, 
hvorledes den fremtidige forskning kan gribes an er banal. Det kaldes tid. En stor del 
af formålet med at skrive en ph.d.-afhandling er at få en bedre fornemmelse af, hvor 
lang tid det tager at bedrive forskning. Det er en meget tidskrævende proces! Hvilket 
er katastrofalt, når forskningen fokuserer på anvendelse af Internettet, der har 
udviklet sig med eksplosiv fart de sidste 3-4 år. Netop i den periode, hvor jeg har 
skrevet afhandlingen. Dette har haft betydning for afhandlingens nyhedsværdi. 
Nyskabelser og nytænkning omkring anvendelse af Internettet, som er nogle år 
gamle, kan være forældede betragtninger i dag. Yderligere har det haft den 
betydning, at de fænomener, som medarbejderne har erfaring med i dag, ikke kunne 
afdækkes for et par år tilbage. Situationen var på det tidspunkt, at man ikke kunne få 
svar på spørgsmål medarbejderne ikke kendte til. Derfor har jeg søgt at komme 
bagved handlingerne og forstå deres betydning. Ideen hermed er, at disse mere 
grundlæggende betydningsbetragtninger har en lidt længere levetid.   
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Tiden har også den betydning, at mange emner, som kunne være interessante at 
have med for at give et mere fyldestgørende billede af global industriel e-handel, 
ikke er med. Samtidig kunne nogle af områderne, som er behandlet, have været 
uddybet yderligere. Det sidste vil efterfølgende evaluering af forskningsprocessen 
beskæftige sig med. Herefter vil det sidste afsnit i denne konklusion give nogle bud 
på implikationer for den fremtidige forskning. 

 
5.2.1 Metodisk refleksion over forskningsprocessen 

Afhandlingens genstandsfelt er Internetanvendelsen i dyaden mellem sælger og 
køber, men forskningsprocessen har ikke afdækket dyaden fuldstændigt. På 
salgssiden er Scanima’s kunder ikke blevet spurgt direkte om deres holdning til 
global industriel e-handel. På købssiden er de involverede industrivirksomheders 
leverandører ikke blevet hørt. Det jeg har forholdt mig til, er hvordan Scanima’s 
medarbejdere og de salgsansvarlige samt industrivirksomhedernes indkøbsansvarlige 
har opfattet relationen. Fælles opfattelser er fundet, og det er disse, som er 
baggrunden for denne afhandling. Handelsprocesserne i afhandlingen er det primære 
genstandsfelt, hvor afhandlingen har vist, at  digitale grænseflader bliver 
udgangspunktet for potentielle partnere (som Scanima og som indkøberne har større 
fokus på end forsynere) og hvor afhandlingen har vist, at ansigt-til-ansigt situationer 
stadig vil være nødvendige. 

Produkterne Scanima sælger kan karakteriseres som kommercielt komplekse. 
De indgår i Scanima’s kunders produktionsanlæg og dermed har de stor betydning 
for kundernes slutprodukts kvalitet og deres fremtidige produktionsmuligheder, da 
kunderne er afhængig af, at Scanima også i fremtiden kan levere lignende produkter, 
hvis kunderne skal udvide deres produktionskapacitet. Scanima’s produkter er 
ligeledes teknisk komplekse, da de skal tilpasses kundernes produktionsanlæg, hvor 
produkttilpasningen også er afhængig af typen af kundernes slutprodukt. Dette 
betyder, at digitalisering af den megen informationsdeling og kommunikation om 
produktet er en mulighed. Dette er behandlet i afhandlingen på købssiden under 
temaet kommercielt og teknisk komplekse produkter.  

På indkøbssiden er Scanima omtalt som en partner. Denne type af aktør kan 
ikke transformeres til en ren digital agent, men hjemmesiden er en nødvendig digital 
agent, når indkøberne søger potentielle partnere. Opbygningen af en sådan 
hjemmeside og processerne bag en sådan hjemmeside er blevet dækket i 
afhandlingen på salgssiden. Derimod har salgssiden i afhandlingen ikke fokuseret på 
andre typer af Internetgrænseflader som intranet, extranet og e-mail. Dette kunne 
være et område for den fremtidige forskning sammen med forsynernes anvendelse af 
Internettet, som Scanima-casen ikke kan  afdække. 

Der er anvendt forskellige datagenereringsteknikker. På købssiden anvendtes 
interviewteknikken, og dermed udarbejdelse af grundige referater, som efterfølgende 
blev godkendt af den interviewede. En opfølgning kan være hensigtsmæssig om et år 
eller to. På salgssiden anvendtes aktionsforskningen, hvor formålet ideelt set er dels 
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at skabe en forståelse af aktørens opfattelse, og dels gennem dialog at bevidstgøre og 
eventuelt ændre aktørens forståelse. Som det fremgik af kapitel 3 var dialogen under 
selve opbygningen forholdsvis snæver. Men hjemmesiden blev etableret og gav 
resultater. Dog viste det sig alligevel, at den videre udvikling af hjemmesiden gik i 
stå. Denne observation blev derfor en del af konklusionen, hvor et forslag til løsning 
blev præsenteret for virksomheden, som derfor på længere sigt må forventes at blive 
i stand til selvstændigt at håndtere problemstillingen og dermed den kontinuerlige 
udvikling og integration af Internettet i salgs- og markedsføringsfunktionen. 

Dette forløb giver anledning til en nærmere drøftelse af aktionsforskningens 
betingelser, når der er en stor videnskløft mellem forskeren og virksomheden, og når 
feltet for forskningen er nyt. Aktionsforskeren kommer til at stå centralt i 
beskrivelsen og aktørerne bliver mindre aktive. Stadig er der tale om 
aktionsforskning, da aktionsforskeren forøger bevidst at påvirke og prøve at forstå, 
hvilken effekt denne påvirkning giver. Det normative element står tydeligere frem i 
beskrivelsen, men det er stadig fortolkningen som er nøglen til forståelsen, da 
aktionsforskningen igennem det normative element forsøger at bevidstgøre aktørerne 
og motivere dem til handling. Når interview anvendes som datagenereringsteknik er 
der ligeså en videnskløft, men den fremstår ikke tydeligt på samme måde som ved 
aktionsforskning, da man ved interviews ikke er tvunget til at være normativ gennem 
handlinger og derfor ikke behøver at indgå i en efterfølgende dialog med 
virksomhederne om forskerens forståelse af fænomenet. Når interviews ofte 
foretages sammen med en anden forsker forsøger man bevidst eller ubevidst at 
dække videnskløften, og man bliver måske enige om den rigtige fortolkning uden 
interaktion med virksomhederne.  

Hvis jeg skulle bedrive lignende forskning igen ville jeg forsøge at kombinere 
aktionsforskning og interviews. Jeg ville tage udgangspunkt i en virksomhed, hvor 
formålet var bevidst at påvirke både købs- og salgssidens aktiviteter i retning af at 
skabe en mus-og-mørtel-virksomhed. Inden den reelle aktionsforskning startes op 
ville jeg foretage interviews med de medarbejdere som havde ansvar for indkøb og 
salg/markedsføring. Et interview med direktøren om mine foreløbige forforståelse 
ville afklare aktionsforskningens formål og rammer. Jeg ville bede alle tre aktører om 
at udpege de to vigtigste leverandører og kunder (4 i alt), som jeg skulle interviewe. 
Disse aktører skulle konfronteres med forståelserne, som var fremkomet ved 
interviewene af indkøberen, sælgeren og direktøren. 

Denne baggrund ville skabe en første fælles forståelse af virkeligheden og 
enighed mellem aktionsforskeren, og aktørerne. På baggrund af denne forståelse 
kunne aktionsforskningens vision og scenarier opstilles samtidig med en følgegruppe 
blev nedsat. Aktionsforskeren skulle indtage en position i virksomheden, som om  
vedkommende var ansat, og når aktionsforskeren forlod virksomheden skulle han 
være overflødig. Hvis dette mål ikke kunne opnås skulle den sidste opgave være at 
ansætte en efterfølger og lære vedkommende op i jobbet. Inden dette skete, skulle der 
gennemføres en interviewrække med de samme personer for at skabe en fælles 
forståelse af effekterne af aktionsforskningen. 
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Dette giver nogle udfordringer for, hvorledes aktionsforskeren veksler mellem 
handlingsrummet og refleksionsrummet. I disse rum deltager aktionsforskeren og 
vedkommende inddrager aktører blandt virksomhedens medarbejdere sammen med 
forskere og studerende fra aktionsforskerens undervisnings- og forskningsinstitution. 
Disse aktører kunne udgøre aktionsforskerens følgegruppe. Tabel 42 skitserer nogle 
aktiviteter som eksempler på aktiviteter i handlings og refleksionsrummet. 

Tabel 42: Skitse af aktionsforskningens aktiviteter 
  Virksomhedens 
  Handlingsrum Refleksionsrum 

H
an

dl
in

gs
ru

m
 • Studerende løser virksomhedens 

problemstillinger baseret på 
virksomhedsbesøg og 
casebeskrivelser 

• Aktionsforskeren udlånes til 
virksomheden som konsulent/rådgiver 
til løsning af opgave 

• Aktionsforskeren inddrager 
virksomhedens medarbejder som 
gæsteforelæsere 

• Aktionsforskeren og/eller hans 
forskerkollegaer inddrages som 
undervisere af virksomhedens 
medarbejdere 

Fo
rs

kn
in

gs
 o

g 
un

de
rv

is
ni

ng
si

ns
tit

ut
io

ne
ns

 

R
ef

le
ks

io
ns

ru
m

 

• Aktionsforskeren bruger sin teoretiske 
forforståelse evt. vejledt af sine 
forskerkollegaer til skabelse af 
handlinger i virksomheden 

• Aktionsforskeren skaber nye teorier på 
baggrund af handlinger i 
virksomheden 

 
 
 
 

• Aktionsforskeren gennemfører 
interviews med medarbejderne om 
de forstående og foretagne 
handlinger 

• Aktionsforskeren skriver 
videnskabelige artikler sammen 
med forskerkollegaer og 
virksomhedens medarbejdere 

 

Hvorledes denne skitse kan funderes videnskabsteoretisk og metodisk er et 
emne for yderligere forskning, hvor definitionen af handlingsrum og reflektionsrum 
skal diskuteres. Diskussionen kan tage udgangspunkt i, at handlingsrummet er der, 
hvor de faktiske aktiviteter foregår og er dermed det rum, som aktørerne agerer i. 
Begrebet for en opbygning af en forståelse baseret på disse handlinger kunne kaldes 
for refleksionsrummet, som aktørerne mentalt opererer i. 

 Denne afhandlings aktionsforskning har været præget af , at jeg fungerede som 
rådgiver til løsning af en opgave, hvor det drejede sig om etableringen af en 
hjemmeside. Dette kan ses i sammenhæng med, at jeg brugte min teoretiske 
forforståelse om, hvorledes opgaven skulle gribes an og samtidig prøvede jeg at 
skabe nye teorier for etablering af global industriel e-handel.  Desuden var 
baggrunden, at jeg gennemførte interviews med medarbejderne om de forstående og 
foretagne handlinger. Aktionsforskningen er blevet dokumenteret, analyseret og 
beskrevet i afhandlingen. 

Imidlertid er forskningen ikke afsluttet, da der i skrivende stund er aktiviteter, 
som af tidsmæssige årsager ikke kan inkluderes i selve afhandlingen. I skrivende 
stund er studerende i gang med at løse Scanima’s problemstillinger baseret på en 
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case-beskrivelse. Dette er en del af undervisningen jeg har ansvaret for, hvor også 
Jens Nygaard Andersen vil være gæsteforelæser. Disse aktiviteter sammen med, at 
jeg og mine forskerkollegaer kan inddrages som undervisere af virksomhedens 
medarbejdere, og  at jeg kan skrive videnskabelige artikler sammen med 
forskerkollegaer og virksomhedens medarbejdere kan på længere sigt være med til at 
reflektere yderligere over aktionsforskningens vilkår. 

 
5.2.2 Fremtidig forskning 

Denne afhandling har dækket en forholdsvis kort periode, hvor Internettet begyndte 
at blive anvendt i danske industrivirksomheder. Mit forskningsmæssige fokus var 
centreret om ideen, at Internettet gav nye muligheder for at forstå afstande i 
virksomhedens internationaliseringsproces. Det var en periode, hvor virksomhederne 
blev opmærksomme på potentialet ved anvendelse af Internettet og virksomhederne 
begyndte at eksperimentere med dette potentiale. Dette kan pege på fremtidig 
forskning inden for forskellige temaer: 

• Internettet som en informationsressource i digitaliseringen af 
handelsprocesserne 

• Samvirket mellem fysiske aktører og digitale agenter 
• Fysiske produkter og serviceydelser bliver digitale 

Disse temaer uddyber betydningen af transformationsprocessen fra 
håndteringen af fysiske afstande til håndteringen af afstande via digitale 
grænseflader. Efterfølgende afsnit kan tjene som inspirationsgrundlag for den 
fremtidige forskning i afstandenes betydning i den globale industrielle e-handel. 

 
5.2.2.1 Internettet som en informationsressource i digitaliseringen af 

handelsprocesserne 
Afhandlingen beskæftiger sig meget lidt med brugen af Internettet som 
informationsressource for salgs- og markedsføringsfunktionen. Dette ville ellers være 
oplagt. Afsnit 3.3.1.1 beskriver hvorledes Internettet kan anvendes til traditionelle 
informationsøgningsopgaver såsom fremskaffelse af information om kunder og 
konkurrenter. I afsnit 3.2.4.2 er der en beskrivelse af, hvorledes Scanima bruger 
supermarkeder og fødevareudstillingerne til at skabe sig en kendskab til potentielle 
kunder. Udover at Internettet kunne anvendes til fremskaffelse af informationer via 
skrivebordet på en hurtigere, billigere og nemmere måde, viste afsnit 3.3.5, at web-
statistik kunne bruges til at skabe sig et billede af nuværende og potentielle kunders 
anvendelse af hjemmesiden, som er den digitale agent og på denne måde fremskaffe 
informationer, som ikke før kunne skabes. Asetek er et andet eksempel på innovativ 
brug af Internettet som informationsressource. I forbindelse med udelingen af årets 
“Janteknuserprisen”, kom det frem at det lille firma Asetek, som modtog prisen, 
startede ved at beskrive prototypen på sin hjemmeside. Asetek fik derefter megen 
positiv respons og fandt frem til, hvad de potentielle kunder ønskede at betale for 
produktet, hvis det blev til virkelighed (TV-avisen, 2000).  
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For at skabe en lignende situation for Scanima blev et projekt sat i gang i 
sommeren 1999, hvor samtlige medarbejdere med en Internetopkobling blev 
interviewet (Bilag 18). Det viste sig imidlertid, at tiden ikke var moden til at sådant 
projekt, da meget få af Scanima’s medarbejdere havde viden om og interesse i at 
bruge Internettet som informationsressource i forbindelse med salg og 
markedsføring. Den til formålet udviklede prototype til et Internetbaseret 
informationssystem blev således ikke benyttet (Bilag 17).  

Udgangspunktet for yderligere forskning kunne være at gentage disse 
interviews for at se om, der er en fornyet interesse i Scanima, og om medarbejdernes 
holdninger har ændret sig. Derefter kunne et aktionsforskningsprojekt etableres, hvor 
formålet skulle være at etablere rutiner for anvendelse af Internettet som 
informationsressource for salg og markedsføring, hvorunder aktiv anvendelse af 
Web-statistik skulle indgå. Denne viden ville være værdifuld for en dybere forståelse 
af håndtering af afstande i  sælgende mus-og-mørtel-virksomheder i den globale 
industrielle e-handel. 

 
5.2.2.2 Samvirket mellem fysiske aktører og digitale agenter 
Et andet forskningsprojekt som denne afhandling kunne danne baggrund for, er en 
jobbeskrivelse for en E-business manager, der kan betegnes som den fysiske aktør, 
der hjælper virksomhedens medarbejdere, når de skal lære at interagere med digitale 
agenter.   Hvis denne type af ansvarsområde vil blive den nye måde at håndtere 
afstandene til digitale grænseflader på i virksomhederne, vil en indsigt i e-business 
managerens arbejdsopgaver være værdifuld for forståelsen af håndteringen af 
afstande i den globale industrielle e-handel. Dette kunne få implikationer for 
uddannelse af kandidater i international virksomhedsøkonomi. Det vil også 
personificere den nye afstandshåndtering. Forskningen kunne igen etableres som 
aktionsforskning i virksomheden, hvor stillingen oprettes. Forskningsprojektet kunne 
evt. kombineres med interview af de medarbejdere i andre virksomheder, der har E-
business manager eller lignende som titel. Dette kunne suppleres med at undersøge 
specifikke uddannelser for indhold og perspektiv med hensyn til e-business. 

Hvis virksomheden selv i højere og højere grad vil håndtere afstandene i 
globaliseringsprocessen, er det et spørgsmål om eksportformidlerne som 
handelshuse, agenter, importører, salgskontorerne og salgsdatterselskaberne 
(Sørensen, 1996) vil afløses af virksomhedens hjemmeside og andre Internetbaserede 
grænseflader. Direkte eksport  kunne blive den eneste måde at formidle eksport på i 
fremtiden. I så fald kan virksomhedens internationalisering få et andet forløb, da den 
vil basere sig på virksomhedernes håndtering af afstande til digitale agenter og ikke 
længere bruge eksportformidlere til denne håndtering af afstandene. Forskningen 
kunne tage sit udgangspunkt i interview af de små og mellemstore virksomheder, 
som er nævnt i Erhvervsfremme Styrelsens (1997) “Guide til eksport over 
Internettet”, for at afklare, hvorledes deres internationalisering er forløbet siden 
1997.  
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De to forskningsprojekter supplerer hinanden, idet e-business managerens 
jobbeskrivelse fokuserer på de interne forandringer og eksportformidlernes ændrede 
rolle drejer sig om eksterne forandringer i samvirket mellem fysiske aktører og 
stigende anvendelse af digitale agenter. 

 
5.2.2.3 Fysiske produkter og serviceydelser bliver digitale 
I virksomheder, som har gennemført en digitalisering af produkter, har man 
mulighed for digitalisering af aktører og handelsprocesser i en sådan grad, at fysiske 
afstande ikke længere har betydning. 

Et eksempel kunne være forlag, der sælger deres digitale bøger gennem deres 
hjemmeside, via hvilken hele handelsprocessen også foregår. Et kendskab til sådanne 
transformationsprocesser kunne skabe en bedre forståelse af, hvorledes en håndtering 
af afstande til digitale grænseflader gribes an. Forskningen kunne tage udgangspunkt 
i interviews med alle aktørerne i værdikæden for forlag. Hvis man tog udgangspunkt 
i faglitteratur, skulle forfattere, redaktører, layoutere, udgivere, købere (boghandlere, 
biblioteker og læsere) og læsere (studerende og forskere) interviewes. Endelig kunne 
aktionsforskning også anvendes som metode, hvis f.eks. kontakt til det lokale 
universitetsforlag kunne etableres. 

Endelig er der den del af eksportkonsulentbranchen, der har ansigt-til-ansigt-
møder som forretningsgrundlag. En forståelse af deres håndtering af afstande kan 
ligeledes give indsigt i en transformationsproces af konsulentvirksomhederne og af 
deres markedsmuligheder. Hvis håndtering af afstande i fremtiden kommer mere til 
at handle om håndtering af afstande til Internetgrænseflader er det ikke sikkert, at 
alle eksportkonsulenter kan tilbyde tidssvarende service. Udgangspunktet kunne 
være en undersøgelse af eksportkonsulenters holdning til denne problemstilling evt. 
kombineret med aktionsforskning, der sigter mod opbygningen af Internetbaseret 
rådgivning. 

Fælles for disse forskningsprojekter er, at undersøgelsen tager udgangspunkt i 
et produkt eller en serviceydelse, der tidligere udelukkende har været af fysisk 
karakter, men da produktet/serviceydelsen har et meget stor vidensindhold giver 
digitaliseringen nye markante muligheder. Disse muligheder forstærkes, når 
digitaliseringen af produktet suppleres med digitaliseringen af aktører og 
handelsprocesser.  



Perspektiv: Ansigt-til-ansigt og grænseflade interaktioner 197 
   

   
© Morten Rask  Global Industriel E-handel 

 

6 Perspektiv: Ansigt-til-ansigt og 
grænseflade interaktioner 

Kapitel 6 går i dybden med interaktionsproblematikken i relation til, at 
virksomhederne håndterer afstande i et Internetperspektiv, som medfører, at 
afstanden til ansigt-til-ansigt mødet øges, hvor afstandens størrelse udgøres af 
intensiteten og frekvensen af interaktionen mellem to sociale positioner (Castells, 
1996). Perspektivet ligger i mulighederne ved digitaliseringen af aktørerne, når  
Internetgrænsefladerne bliver brugt som digitale agenter. Dette kapitel fokuserer på 
udviklingen af et begrebsapparat, der kan fungere som middel til at håndtere den nye 
situation og danne udgangspunkt for forskningen nævnt sidst i konklusionen. Først 
diskuteres forskellige former for interaktioner og derefter diskuteres dialog-, post- og 
Web-baserede grænseflader for til sidst at sammenfatte denne diskussion.  

 
6.1 Interaktionsformer 

Det nye i situationen består i, at virksomhederne nu kan anvende nye typer af 
interaktionsformer. Internetgrænseflader er typen af interaktionsformer denne 
afhandling har afgrænset sig til. Disse Internetgrænseflader må på en eller anden 
måde være transparent, hvilket vil sige, at Internettet må være en grænseflade, hvor 
det er muligt at se menneskene bag grænsefladen (Poster, 1996), og hvor disse 
mennesker kan anvende Internetgrænsefladen i udførelsen af deres daglige 
aktiviteter.  

 
6.1.1 Ansigt-til-ansigt interaktionen erstattes og suppleres af Internettet 

Dialogen, som finder sted i ansigt-til-ansigt situationer, kan ses som den mest 
betydningsfulde oplevelse af andre mennesker. I ansigt-til-ansigt situationen træder 
den anden frem for mig i et levende nærvær, som vi begge oplever. Så længe ansigt-
til-ansigt situationen varer ved, sker der en kontinuerlig udveksling af udtryksmåder, 
hvor den andens subjektivitet er tilgængelig for mig med et maksimum af symboler. I 
ansigt-til-ansigt situationen opleves det maksimale antal sanseindtryk og alle sanser 
kan benyttes i en varierende blanding afhængig af situationen og situationens 
udvikling. Der findes ikke andre sociale forhold, der kan reproducere den mængde af 
subjektive kendetegn, der er tilstede i ansigt til ansigt situationen. I denne situation er 
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den anden helt virkelig (Berger & Luckmann, 1996).  

Spørgsmålet er, i hvilken udstrækning Internettet kan bruges til at skabe ansigt-
til-ansigt situationer. Et interview med direktør Lars Andersen, Columbus IT 
Partners i Danmarks Radios Orientering giver en første indikation: 

Hvis vi kan levere serviceydelser over nettet, så forsvinder barrieren for hvor tingene bliver 
produceret... 70-80 procent af de serviceydelser vi leverer i dag, hvor vi altid pr. definition 
har sagt, at der skal ansigt på. Der behøver ikke at være ansigt på, og hvis der skal ansigt 
på, så kan det lige så godt være på nettet. Det får den konsekvens at også 
servicevirksomheder kan begynde at arbejde med parametre om, hvor er det billigst at få 
varen produceret. Programmeringsopgaven kan fint foregå i Rusland. Projektledelsen kan 
fint foregå fra et andet sted, fra Danmark. Det sætter danske virksomheder under et enormt 
pres.... når man kan levere denne slags ydelser over Internettet. Det er klart, at den 
etableringsmodel man skal lave, når man skal internationalisere sig vil også få stor effekt af 
udbredelsen af nettet (Pedersen, 1999). 

Vi ser altså en erkendelse af, at Internettet kan erstatte de nødvendige ansigt-
til-ansigt interaktioner i dele af virksomhedens globaliseringsproces, hvilket i sig selv 
ændrer måden virksomheden globaliseres på. 

Det er dog vanskeligt at tro på, at Internettet fuldstændig erstatter ansigt-til-
ansigt situationen. Når hverdagens sociale virkelighed opfattes på en skala af 
typedannelser, som bliver mere og mere anonyme, jo længere de er fra ansigt-til-
ansigt situationens “her og nu” (Berger & Luckmann, 1996) kunne man klassificere 
Internettet som en informations- og kommunikationsteknologi som værende meget 
lidt ansigt-til-ansigt orienteret, da “her” i princippet aldrig er opfyldt, da de to 
“ansigter” ofte er mange tusind kilometer fra hinanden og “nu” ikke er tilfældet, da 
tilegnelsen af informations og kommunikation via Internettet netop ikke er afhængig 
af personernes tilstedeværelse på samme tid. 

På den anden side er Internettet måske mindre anonymt end alternativet ansigt-
til-ansigt. Således er virksomheden tættere på end den nogen sinde har været før. Når 
virksomheder laver personificerede hjemmesider har brugerne mulighed for selv 
igennem fortolkninger at skabe et miljø, som svarer til vedkommendes 
virkelighedsopfattelse. Samtidig er tidsfaktoren ikke længere bestemt af 
virksomhedens virkelighed – dens kontor- og åbningstider. Kunden kan betjene sig 
selv, når det tidsmæssigt er fordelagtigt for vedkommende.  

Vi kan i stedet for tale om inter-ansigt-aktion, hvor Internettet udgør 
grænsefladen, der er ansigtet mellem ansigterne (Poster, 1996). Dette er en ny måde 
at forstå ansigt-til-ansigt interaktioner på, da ansigt-til-ansigt interaktionerne via en 
Internetgrænseflade kan styrkes, men ikke at disse ansigt-til-ansigt interaktioner kan 
erstattes eller ødelægges af en Internetgrænsefladen. Et eksempel er, at den franske 
forløber for Internettet, Minitel, blev etableret i 1980’erne og anvendt i byområder, 
og områdernes vitalitet og ansigt-til-ansigt interaktion led ikke skade. Tværtimod 
blev Minitel brugt med stor succes af studerende til at arrangere gadedemonstrationer 
mod regeringen (Castells, 1996). 
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6.1.2 Grænsefladernes afstand fra ansigt-til-ansigt situationen  

Når man vil forstå forskellen på ansigt-til-ansigts- og grænsefladeinteraktioner er der 
i realiteten tale om et paradoks. På den ene side muliggør Internettet, at 
virksomheden altid er tæt på sine kunder såvel som leverandører, da disse relationer 
kan plejes døgnet rundt uanset, hvor aktørerne måtte være lokaliseret. En traditionel 
ansigt-til-ansigt interaktion er ikke nær så let at etablere. På den anden side er 
Internettet blot en grænseflade til et globalt IT-baseret informationssystem, hvor en 
reel kød og blod ansigt-til-ansigt interaktion i princippet aldrig kan forekomme.  

Berger og Lukmann havde formodentlig ikke forestillet sig globale 
informationssystemer som Internettet, da de i 1966 skrev følgende: 

Menneskets ekspressivitet kan objektiviseres, og det vil sige, at den manifesterer sig i den 
menneskelige aktivitets produkter, der er tilgængelige for både frembringere og for andre 
som dele af en fælles verden. Sådanne objektiviseringer registrerer, mere eller mindre 
præcist, de subjektive processer hos dem, der har frembragt dem, og gør det muligt at forstå 
disse processer, selv om man ikke befinder sig i en ansigt-til-ansigt situation, hvor de kan 
opfattes direkte (Berger & Luckmann, 1996). 

Her kan virksomhedens hjemmeside, extranet, intranet og afsendte e-mails 
opfattes som et produkt af objektiviseringer af medarbejdernes subjektive processer. 
Med andre ord, Internettet er grænsefladen, hvor resultatet af medarbejdernes 
holdninger og arbejdsprocesser findes som tekst og billeder. Internettet gør det 
muligt at forstå disse subjektive processer selvom man ikke befinder sig i en ansigt-
til-ansigt situation. Der kan være tale om to forskellige subjektive 
forståelsesprocesser. For det første kan Internetbrugeren søge at forstå skaberen af 
oplysningerne, hvor skaberen så har mulighed for at manipulere med brugeren. For 
det andet (ved personificerede hjemmesider) forsøger brugeren at forstå sig selv, dvs. 
brugeren fortolker oplysningerne i sit eget billede. Her skal skaberen være 
opmærksom på brugerens selvforståelse. Det 
er derfor ikke sikkert, at disse processer er 
lette at forstå, hvilket forudsætter, at man kan 
forstå sproget, der igen består af tegn og 
tegnsystemer. Tegn og tegnsystemerne er 
karakteriseret ved deres uafhængighed som 
kan opdeles efter den afstand, der kan 
eksistere mellem dem og ansigt-til-ansigt 
situationen (Berger & Luckmann, 1996).  

Et eksempel på den ultimative ansigt-til-
ansigt situation, som ikke kan suppleres eller 
erstattes er kysset, da den indebærer samtlige 
af menneskets sanseorganer: høre-, føle, 
smags-, lugte-, syns-, temperatur-, tryk- og 
strømningssansen (Bang, 1977-1984). Edward 
Munch’s billede “Kysset” fra 1897 (Munch, 
1897) illustrerer denne ultimative ansigt-til-ansigt situation på bedste vis.  

Illustration 12: Kysset 

 
Kilde: Munch (1897)
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Imidlertid er det langt fra i alle tilfælde, at man ønsker den minimering af 
afstand som kysset illustrerer. Der er en række situationer, hvor ansigt-til-ansigt 
situationer er vanskelige at håndtere, da der i ansigt-til-ansigt situationen er en 
indbygget konfrontation, man gerne vil undgå. Undersøgelser har vist, at 
dominerende personers indflydelse ved ansigt-til-ansigt møder falder, når 
Internetgrænseflader som e-mail og chat anvendes til at etablere online møder 
(Hanson, 1999, p. 107).  Omvendt kan udstrakt brug af Internetgrænseflader være en 
ulempe, hvis ansigt-til-ansigt situationer er ønskelig. I Wittenborg var det 
opfattelsen, at man havde en tendens til at gemme sig bag skærmen i stedet for at 
ringe personen op. E-mail fremmede konfrontationsangsten. Med andre ord, kan den 
postbaserede grænseflade forhindre, at ansigt-til-ansigt konfrontationer etableres og 
dette er ikke altid en fordel. 

Det er med andre ord nødvendigt at finde den rette blanding af ansigt-til-ansigt 
situationer og grænseflader. 

 
6.1.3 Internettet og de nødvendige sanser i forretningssammenhæng  

Ikke alle sanser er nødvendige i en forretningssammenhæng. Det personlige møde 
betegnes af mange forretningsfolk som den optimale forretningssituation. I denne 
sammenhæng, kan man, hvis der ses bort fra den indledende og afsluttede håndtryk, 
indskrænke sig til høre- og synssansen, som Internetbaseret kommunikation kan 
understøtte i dag. Imidlertid opstår der også sociale grænseflader. Poster (1996) 
beskriver, hvorledes tidligere tiders samhandelsrutiner har ændret sig. Således afløste 
købmændene i midten af middelalderen adelens ansigt-til-ansigt baserede æresbegreb 
med en interaktion blandt (nogle gange) totalt fremmede, og undertiden foregik 
interaktion over store afstande. Disse købmænd krævede skrevne dokumenter, der 
garanterede verbale aftaler. Købmændene havde ligeledes en attitude, der fordrede, at 
de handlende holdt sig på tilbørlig afstand, selv ved ansigt-til-ansigt møder, så det 
var muligt at få plads til at udregne ens egennytte ved handlen. Der var med andre 
ord udviklet en form for social grænseflade, som også er tilstede i en ansigt-til-ansigt 
situation.  

Sproget er stadig samfundets vigtigste tegnsystem, der gør det muligt for en 
person at udtrykke vedkommendes subjektive tilstand “her og nu” og er væsentlig for 
en forståelse og udvikling af hverdagens virkelighed. Sproget har sin oprindelse i 
ansigt-til-ansigt situationen, men kan let afledes fra denne ved at anvende andre 
kommunikationsmedier end netop det ansigt-til-ansigt baserede møde. Sprogets 
tidløshed ses først og fremmest i dets evne til at kommunikere betydninger, der ikke 
er direkte udtryk for subjektivitetens “her og nu” (Berger & Luckmann, 1996)  

Det interessante i denne sammenhæng er, at Internettet som medie for 
sproglige ytringer ophæver betydningen af “her”, da ansigt-til-ansigt interaktionen 
erstattes af en grænsefladeinteraktion, hvor Internettet udgør en erstatning for den 
fysiske placering af interaktionens aktører og Internettet indebærer samtidigt flere 
alternativer for øjeblikkelig kommunikation. Dette kaldes for Internettets 
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frekvensformat, der på Internettet har manifesteret sig i forskellige applikationer, der 
falder i frekvensformaterne “synkront” (real tid), “hurtigst muligt” og “når som 
helst”. Selve situationen i grænsefladeinteraktionen kan være mere eller mindre 
specifik fokuseret på interaktionens emne og samtalen kan være mere eller mindre 
autentisk, ærlig og personlig (Levine et al., 2000). Graden af dette kaldes her for 
interaktionens intensitet. Hverken frekvensformatet eller interaktionens intensitet kan 
gøres til genstand for en kvantitativ måling, men skal i stedet opfattes som 
sekventielle kategorier. Med baggrund i frekvensformatet og interaktionens intensitet 
er det muligt at opstille nedenstående. 

Illustration 13: Internetgrænsefladernes afstand fra det fysiske ansigt-til-ansigt 
møde 

 Ansigt-til-
ansigt mødet Dialog   
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Kilde: Egen tilvirkning 

Illustration 13 viser, at Internettets grænseflader kan opdeles efter afstanden til 
ansigt-til-ansigt situationen, hvor de dialogbaserede grænseflader ligger tættest på til 
det personlige ansigt-til-ansigt møde, de Web baserede grænseflader er længst fra, og 
de postbaserede er midt i mellem.  

De følgende uddybende afsnit er en diskussion af mulighederne ved 
digitaliseringen af aktørerne, når Internetgrænsefladerne bliver brugt som digitale 
agenter. Uddybningerne vil vise, at hver af disse grænseflader har deres fordele, som 
i nogle tilfælde er større end det at være tæt på den anden i ansigt-til-ansigt mødet. 

 
6.2 Dialog-baserede Internetgrænseflader 

Dialog-baserede grænseflader findes i tre forskellige applikationer, som alle er 
kendetegnede ved en relativ høj interaktionsintensitet, da autenticiteten, ærligheden 
og det personlige i samtalen er mere tilstede end ved andre Internetgrænseflader.  

Videokonferencer udnytter både høre og synssansen hos deltagerne, hvilket 
betyder, at interaktionsintensiteten er næsten lige så høj som ved ansigt-til-ansigt 
mødet. Videokonferencer og IP-telefoni kræver dedikeret hardware som videokort, 
Web-kamera, højtalere, mikrofon, lydkort og specielt software installeret på PCen. Et 



202 Perspektiv: Ansigt-til-ansigt og grænseflade interaktioner 

   
Global Industriel E-handel  © Morten Rask 

eksempel er Microsoft NetMeeting - en standardapplikation, som er installeret på de 
fleste nyere computere, da det installeres sammen med Microsoft Internet Explorer. 
Sådanne programmer muliggør, at man kan se, hvad andre deltagere foretager sig, 
dele programmer og dokumenter med andre, føre samtaler og tegne sammen med 
andre på en elektronisk tavle eller overføre filer. Disse programmer bruges ofte til 
videomøder i bl.a. teknisk support, uddannelse og fjernundervisning samt afholdelse 
af fjernmøder og interaktivt dokumentsamarbejde. Med dette samarbejde kan to eller 
flere personer arbejde på ét dokument på samme tid, selvom personerne befinder sig 
forskellige steder (Microsoft, 1999). Forudsætningen for, at netmødet kan komme i 
stand er, at deltagerne i forvejen har udvekslet nogle tekniske informationer såvel 
som, at de er blevet enige om tidspunktet for samtalen. Andre produkter til telefoni 
via Internettet, eliminerer denne barriere, da hjemmesidens brugere er i stand til at 
ringe op til virksomhedens medarbejdere ved at klikke på en knap på virksomhedens 
hjemmeside.  

Yderligere findes der Web-baserede telefoner, hvor brugere kan ringe til 
almindelige telefoner (Rosenbush & Einhorn, 2000). Fælles for disse produkter er, at 
de er baseret på Internettet, og at de i høj grad minder om ansigt-til-ansigt mødet, 
men begrænset af, at man kun bruger høresansen.  

Ved chat bruges synssansen udelukkende, da man skriver til hinanden i stedet 
for at tale ind i en mikrofon. Chat bruges bl.a. som et billigere alternativ til IP-
telefoni i forbindelse med kunde support (Levine et al., 2000). Da Chat er 
tekstbaseret og derfor også langsommere, er det den dialog-baserede grænseflade, 
som minder mindst om ansigt-til-ansigt mødet.  

 
6.2.1 Interaktionens karakteristika i dialog-baserede Internetgrænseflader 

Tabel 43 opsumerer interaktionens karakteristika når en dialog-baseret 
Internetgrænseflade anvendes i interaktionen. 

Tabel 43: Interaktionens karakteristika i dialog-baserede Internetgrænseflader 

Interaktionens Intensitet • Høj 
Frekvensformat • Synkront 
Kontrol • Begge parter 
Mangfoldighed • En aktivitet med et begrænset antal aktører er involveret 
Betingelse  • Forhåndskendskab eller tilfældighed 
Proces • Aftalt tidspunkt eller 24 timers beredskab 
Motiver • Nye samarbejdsformer mindsker rejsebehov 

• Brugere bidrager med indhold på hjemmesiden 

 

De dialog-baserede Internetgrænseflader kræver alles tilstedeværelse, hvilket 
har betydning for flere forhold i de mulige interaktioners karakteristika: Først og 
fremmest betyder det, at de involverede parter har en umiddelbar kontrol over 
interaktionen.  
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Dernæst, at mangfoldigheden er begrænset til den aktivitet, dialogen er centeret 
omkring, og de få aktører som deltager i dialogen. Endelig vil det sige, at parterne 
kender hinandens eksistens og dernæst, at de er tilstede på samme tid og endelig, at 
de har kompatibelt hardware og software. Disse krav kan være vanskelige at opfylde. 
Uover sikring af kompatibiliteten i det anvendte programmel skal deltagerne i mødet 
finde hinanden. Ingen søgemaskiner kan søge specifikt på hjemmesider med 
mulighed for dialog. For at parterne kan mødes, skal de derfor enten kende til 
hinanden i forvejen eller tilfældigt støde på muligheden på en hjemmeside. Hvis 
tilfældigheden opstår, kræver det endvidere, at organisationen på salgssiden i 
virksomheden har opbygget en 24 timers bemanding, der udover almindelige 
telefonopkald kan håndtere henvendelser via en dialog-baseret Internetgrænseflade.  

De generelle fordele ved dialog-baserede grænseflader er små, men kan 
forekomme i specielle situationer. Videokonferencerne kan eliminere behov for 
rejser, når to virksomheders produktudviklere kan arbejde på den samme tegning 
online. IP-telefoni kan nedbringe omkostningerne ved hyppige telefonsamtaler til 
udlandet samt opfange potentielle kunder, der måske aldrig får kontaktet 
virksomheden, hvis de selv skal tage telefonen og ringe til virksomheden. Endelig 
har chat den fordel, at den tillader hjemmesidens brugere at tilføre hjemmesiden 
indhold, som andre brugere kan respondere på, uden hjemmesidens ejer er 
indblandet. Dette kan imidlertid også være en ulempe, hvis indholdet indeholder 
negativ omtale af virksomheden og dens produkter. Al kommunikation via chat kan 
desuden nemt dokumenteres, da teksten gemmes på serverens harddisk. 

 
6.3 Post-baserede Internetgrænseflader 

Fælles for de post-baserede Internetgrænseflader og som samtidig adskiller dem fra 
de andre Internetgrænseflader er, at frekvensformatet er “Hurtigst muligt”, at 
dialogens deltagere kan skjule deres sande identitet og at dialogen let kan 
dokumenteres, da det primære tegnsystem er tekst, der nemt kan gemmes på 
harddisken og/eller skrives ud. I modsætning til ansigt-til-ansigt møder kan e-mail 
baseret kommunikation altid spores (Harmon, 2000). E-post eller e-mail er 
forkortelserne for elektronisk post og er betegnelsen for den slags post-beskeder, der 
kan sendes via et computernet. I dag er e-mail næsten blevet synonymt med Internet-
post, altså elektronisk post, der kan sendes via Internet.  

Personlig e-mail er den postbaserede grænseflade, som kan minde mest om en 
dialog, men der vil altid være en forsinkelse i tekstbeskederne mellem samtalens 
parter og interaktionens intensitet vil være lavere end ved ansigt-til-ansigt dialogen, 
da autenticiteten, ærligheden og det personlige lider under, at man ikke behøver at 
anvende sin egen identitet. Endelig er det karakteristisk for dialogen via personlig e-
mail, at sender og modtager selv bestemmer hastigheden i dialogen, hvilket generelt 
er langsommere end ved de dialog-baserede Internetgrænseflader og højere end de 
andre post-baserede og Web-baserede grænseflader.  
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E-mail-lister kommer i to versioner - envejs og tovejs. Envejs versionen lader 
afsenderen sende den samme e-mail til mange modtagere på en gang. Modtageren 
kan ikke respondere til alle modtagere. Denne type har ikke meget med dialog at 
gøre. Det er derimod tovejs e-mail-listernes styrke. Her kan modtagerne på e-mail-
listen sende svar til hele listens modtagere og alle på listen kan se svarene og dermed 
følge med i diskussionerne, der foregår på e-mail-listen. Ansigt-til-ansigt mødet 
foregår dermed i et offentligt rum, og intensiteten i interaktionen er lavere, da det 
offentlige rum netop kan være en anledning til, at diskussionens deltagere diskuterer 
under falsk identitet. Samtidig kan anvendelse af e-mail-lister være meget 
tidskrævende at følge med i. Derfor er der ofte knyttet en person til listen, der 
fungerer som ordstyrer og bestemmer hvilke indlæg, der får lov til at optræde på 
listen. Denne ledvogter fjerner noget af autenticiteten, ærligheden og det personlige i 
diskussionerne og er igen en årsag til, at e-mail-listers intensitet i interaktionen er 
lavere end tilfældet ved kommunikation via personlig e-mails. Endelig er 
frekvensformatet “Hurtigst muligt” ved e-mail-lister specielt, da hastigheden i 
kommunikationen ikke kan kontrolleres. Senderen er ude af kontrol, da hastigheden 
afhænger af ordstyrerens kapacitet, og modtageren er ligeså ude af kontrol, da 
vedkommende ikke kan kontrollere, hvornår diskussionerne bliver placeret i 
vedkommendes indbakke.  

Nyhedsgrupper ligner e-mail-lister til forveksling, men diskussionerne foregår 
via dedikeret software (nyhedslæsere). Derfor gælder betragtningerne om e-mail-
lister også for nyhedsgrupper dog med den undtagelse, at nyhedsgrupper er længere 
fra ansigt-til-ansigt mødet, eftersom endnu en ledvogter kontrollerer muligheden for 
diskussion, idet ens virksomhed og/eller Internet udbyder her bestemmer, hvilke 
nyhedsgrupper der er tilgængelige.  

 
6.3.1 Interaktionens karakteristika i post-baserede Internetgrænseflader 

Tabel 44 opsummerer interaktionens karakteristika, når en post-baseret 
Internetgrænseflade anvendes i interaktionen. 

Tabel 44: Interaktionens karakteristika i post-baserede Internetgrænseflader 

Interaktionens Intensitet • Middel 
Tidsformat • Hurtigst muligt 
Kontrol • Først og fremmest afsender, dernæst modtager 
Mangfoldighed • Flere aktiviteter med et begrænset antal aktører er involveret 
Betingelse  • Forhåndskendskab 

• Søgeværktøjer 
• Adressekartoteker 

Proces • E-post politik om dokumentation og medarbejdernes 
kompetencer og privatliv 

• Installering af sikkerhedssoftware 
Motiver • Forskudt frekvensformat 

• Hurtigere postgang 
• Fleksibel kommunikationsform 
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Ved post-baserede grænseflader er kontrollen over interaktionen først og 
fremmest hos afsenderen, da vedkommende finder e-mail adressen og starter 
interaktionen. Modtageren kan selvfølgelig vælge at ignorere beskeden og er derfor i 
en form for kontrolsituation.  

Mangfoldigheden er større ved post-baserede grænseflader end ved de dialog-
baserede, da alle aktiviteter i virksomheden kan håndteres via e-mail, men er mindre 
end ved Web-baserede grænseflader, da tovejs kommunikation via e-mail begrænser 
antallet af aktører, der kan være involveret i interaktionen.  

Med mindre afsenderen kender e-mailadressen i forvejen, bruges Internet 
søgeværktøjer til at finde en specifik e-mailadresse, e-mail-liste og nyhedsgruppe 
eller søgeværktøjet bruges til at finde en hjemmeside om emnet, hvor e-mail adresse, 
e-mail-liste og/eller nyhedsgruppe specificeres i forhold til emnet man ønsker at 
indgå dialog om. Imidlertid er det ikke alle hjemmesider, der bliver indekseret (IBM 
Research, 2000), men principielt kan søgninger på alle hjemmesider lade sig gøre, 
selvom det kan være tidskrævende. En anden mulighed er, at man modtager e-mails 
med oplysninger om og/eller det omtales i en e-mail-liste eller nyhedsgruppe, hvem 
der ved mere om et givet emne, hvorefter man sender en e-mail og/eller besøger en 
hjemmeside. Denne aktivitet er dog langt fra velkommen af alle brugere på 
Internettet, da det opfattes som et brud på den såkaldte net etikette (Hambridge, 
1995). Når man først har haft en tilfredsstillende dialog, vil man ofte gemme 
adressen på personens e-mail, e-mail-listen og/eller nyhedsgruppen og bruge denne 
ved senere lejligheder.  

Kommunikation via post-baserede grænseflader stiller nye krav til 
organisationen, der med fordel kan nedfældes i en e-post politik. Udover praktiske 
problemer om hvordan dokumentationen skal foretages således digitale dokumenter 
har bevisværdi (IT-Sikkerhedsrådet, 1999), skal strategiske (i private organisationer) 
såvel som forvaltningsretlige (i offentlige organisationer) vedtagelser implementeres 
(Forskningsministeriet, 1996a). Ligeså rejses en række ledelsesrelaterede spørgsmål 
omkring medarbejdernes beslutningskompetence og privatliv. Tekniske problemer er 
til at overse, da der allerede er udviklet sikkerhedssoftware, der kan løse 
problemerne. Et eksempel er MIMEsweeper fra Content Technologies (1999). 

Fordelene ved de post-baserede dialoger er, at dialogen kan dokumenteres, og 
at frekvensformatet er forskudt så dialogens deltagere ikke behøver at være tilstede 
samtidigt. Yderligere forløber dialogen oftest hurtigere end ved almindelig brev og 
fax udveksling. Desuden er kommunikationen i sin form meget fleksibel. 

 
6.4 Web-baserede Internetgrænseflader 

De Web-baserede grænseflader intranet, extranet og hjemmesider er alle baseret på 
den samme Internet teknologi, nemlig den grafiske brugergrænseflade på Internettet 
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også kaldet World Wide Web, hvor hypertekst er tegnsystemet. Ifølge den danske 
stats standard for elektronisk publicering (Statens Information, 1999) er de 
væsentligste karakteristika ved World Wide Web set i forhold til den traditionelle 
trykte publikation, at World Wide Web er interaktivt, da brugeren sammenstykker i 
langt højere grad end i en afhandling selv sit læseforløb, og der er - eller kan være - 
mulighed for dialog og feedback til udgiver og forfatter. Budskaberne kan i 
princippet indeholde eller referere til en række forskellige typer information, fra tekst 
og billeder over databaser til lyd og levende billeder. Dette betyder, at Web-brugeren 
kan bruges syns- og høresansen. Budskaberne på Web tilegnes ikke-lineært. Det vil 
sige, at publikationen vil ofte blive læst i en anden rækkefølge eller i en anden 
kontekst end tænkt fra udgiverens/forfatterens side. Brugerkontrollen over 
publikationen betyder også, at brugeren kan i høj grad selv afgøre, hvordan 
informationen skal præsenteres på skærmen, idet han selv kan bestemme 
linjelængde, skriftsnit, skriftstørrelse, farver etc. Det betyder, at man i sit design i 
højere grad bør fokusere på elementernes funktion end på deres udseende. 

 
6.4.1 Web som grænseflade for dialog 

Med andre ord, ligger Web som Internetgrænseflade for dialog langt fra ansigt-til-
ansigt mødet. Web-skaberen forsøger at skabe en Web side, der indeholder 
budskaber, der så vidt muligt giver det ønskede billede af den organisation han/hun 
repræsenterer. Disse Web sider bliver placeret på en server, som Web-brugeren kan 
interagere med. Web-skaberen har ikke kontrol over denne proces, men den dygtige 
Web-skaber udnytter læserens intuition og associationer, således Web-brugeren tror 
han/hun selv vælger og tror vedkommende er dialog med sig selv.  Men Web-
brugeren sender også signaler til Web-skaberen. Således kan Web-skaberen bruge 
Web statistikken til at forstå Web-brugeren med hensyn til, hvilke informationer en 
given Web-bruger var interesseret i, hvorfra vedkommende kom og endelig, hvornår 
vedkommende fandt det relevant at indhente de givne informationer. Alle disse 
tilgængelige informationer responderer direkte Web-skaberens handlinger på 
hjemmesiden. 

Illustration 14: Web som grænseflade for dialog 

Web-skaber ↔ Web Server ↔ Web-bruger 
↑    ↓ 

Web statistik ← Log fil ← Kliks 

 



Perspektiv: Ansigt-til-ansigt og grænseflade interaktioner 207 
   

   
© Morten Rask  Global Industriel E-handel 

Web som Internetgrænseflade baseres derfor på mindst tre computere, der alle 
kan manipulere med det autentiske, ærlige og personlige i dialogen, hvorfor 
interaktionens intensitet er den laveste af alle Internetgrænseflader. Web-skaberen 
kan bevidst eller ubevidst skabe nogle budskaber, der tegner et usandt billede af 
virksomheden. Samtidig kan Web-brugeren skjule sin identitet. Endelig kan Web 
serveren været konfigureret således, at den kun viser den information, virksomheden 
mener, at Web-brugeren bør se.  

Da dialogen netop foregår via dokumenter placeret på en Web server er 
frekvensformatet “Når som helst”, da nye budskaber på hvilke som helst tidspunkt 
kan placeres på Web serveren, og Web-brugeren har på hvilken som helst tidspunkt 
mulighed for at modtage og respondere på disse budskaber. Endelig kan denne dialog 
foregå mellem individer placeret på hver sin side af kloden. Man kan sige, at 
subjektivitetens “her og nu” i ansigt-til-ansigt interaktionen er på det nærmeste 
elimineret, da tid og sted ikke har den samme betydning for interaktionen. Dette, 
sammen med at computere udgør grænsefladen, er ikke det samme som, at Web er et 
mennesketomt rum. Bagved enhver Web side finder man et menneske (Levine et al., 
2000).  

Virksomheder består af mennesker og for disse virksomheder er der flere 
anvendelsesmuligheder af Web grænsefladen. Virksomhedens budskaber til sine 
omgivelser foregår via den offentligt tilgængelige hjemmeside på Internettet. Intern 
kommunikation foregår på organisationens eget netværk kaldet intranettet, der er 
afgrænset fra Internet ved hjælp af en firewall. Endelig er der det såkaldte extranet 
som giver individer, der ikke er ansat i organisationen adgang til dele af 
organisationens intranet via en kodeordsbeskyttede side på hjemmesiden (Scheepers, 
1999). 

 
6.4.2 Intranet 

Af de tre Web baserede grænseflader er intranettet den grænseflade, som er tættest på 
ansigt-til-ansigt mødet. Interaktionens intensitet er højere end ved de andre Web-
baserede grænseflader, da dialogens autenticitet, ærlighed og det personlige styrkes 
af, at konteksten i højere grad er den samme for både Web-skaber og bruger. 
Samtidig falder “Når som helst” frekvensformatet indenfor virksomhedens 
arbejdstid, som dog udmærket kan være 24 timer i døgnet for virksomheder der har 
ansatte placeret i alle tidszoner.  

 
6.4.3 Extranet 

Extranettets skabere og brugere er kender hinanden, da brugerne skal have et 
kodeord for at få adgang til extranettet, hvor skaberne igen er kendte af brugerne, 
som oftest er virksomhedens samarbejdsparter. Imidlertid er interaktionens intensitet 
lavere end på intranettet, da autenticiteten, ærligheden og det personlige kan lide 
under, at skaberne manipulerer med virksomhedens budskaber. Igen falder “Når som 
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helst” frekvensformatet indenfor arbejdstid. Men da der er tale om mindst to 
virksomheders arbejdstider, kan det være relevant, at dialogen netop kan foregå 
tidsforskudt.  

 
6.4.4 Hjemmesider 

Frekvensformatet ved hjemmesider er den rene “Når som helst” situation, da en 
markant fordel ved at lancere virksomhedens budskaber via hjemmesiden er, at 
individer i alle tidszoner kan tilegne sig og respondere på disse budskaber. 
Virksomheden er så sige åben 24 timer i døgnet 365 dage om året. Imidlertid er 
interaktionsintensiteten den laveste af alle Internetgrænseflader. Autenticiteten, 
ærligheden og det personlige har ringe vilkår, da Web-brugerens identitet kan være 
totalt ukendt, Web-skaberen manipulerer med budskaberne og interaktionen kan 
foregå mellem to ukendte personer. Hjemmesiden bliver for det meste brugt i 
markedsføringssammenhæng. Markedsføring fokuserer på sætte virksomheden i det 
bedste lys som muligt. Hjemmesiden er derfor en bevist manipulering med 
budskaberne, der findes på hjemmesiden. På trods af, at mange virksomheder prøver 
at personificere hjemmesiden vil budskaberne i en eller anden grad være forfattet til 
mange individer i fokus. Selvom hjemmesiden brugere skal identificere sig, kan 
brugerne vælge at opgive falsk identitet. I de tilfælde hvor personificering ikke er et 
krav er brugernes identitet begrænset til at vide, hvilket land brugerens computer er 
placeret og hvilke handlinger, de har foretaget sig på hjemmesiden. 

Det er derfor ikke mærkeligt at køber og sælger har svært ved at interagere via 
sælgers hjemmeside. Omvendt er hjemmesiden som markedsføringsværktøj 
populært, da sælger såvel som køber undgår at (altid) skulle interagere ansigt-til-
ansigt.   

 
6.4.5 Interaktionens karakteristika i Web-baserede Internetgrænseflader 

Tabel 45 opsumerer interaktionens karakteristika, når en Web-baseret 
Internetgrænseflade anvendes i interaktionen. 

Tabel 45: Interaktionens karakteristika i Web-baserede Internetgrænseflader 

Interaktionens intensitet • Lav 
Frekvensformat • Når som helst 
Kontrol • Web-skaber i udgangspunktet 

• Web-bruger derefter 
Mangfoldighed • Ubegrænset antal af aktiviteter og aktører er involveret 
Betingelse  • Forhåndskendskab 

• Søgeværktøjer 
• Adressekartoteker 

Proces • Etablere kendskab til egne og andres arbejdsprocesser 
• Eksplicitere processer 
• Simuler, beskriv outputtet og brug inputtet 
• Indhold og design skabes 
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Motiver • Uafhængig af tid og sted 
• Tidsbesparende 
• Nye samarbejdsformer 

 

Ingen har den fulde kontrol over interaktionen. Web-skaberen har en form for 
kontrol over rammerne for interaktionen, og når disse rammer er skabt, er det Web-
brugeren som i højere grad kan kontrollere interaktionen. Antallet af aktiviteter og 
aktører, der er involveret i interaktionen, er i princippet ubegrænset. 
Mangfoldigheden i denne interaktion er derfor stor.  

Ved etableringen af en interaktion kan intranettet anvendes af 
indkøbsfunktionen i virksomheden til at oprette interaktive kataloger over 
leverandører, hvor disse links er suppleret med indkøbsaftaler, hvem der har ansvaret 
for aftalerne, osv. Disse indkøbslinks kan henvise til leverandørers extranet og 
hjemmesider. Hvis dette er tilfældet kan købere og sælgere nemt finde hinanden på 
Internettet. For at køberne kan få adgang til en leverandørs extranet kræves et 
brugernavn og password, som den sælgende virksomhed opretter. Når intranet og 
extranet skal anvendes i den operationelle integration kræver det derfor, at parterne 
kender hinanden. Når der er tale om søgning og evaluering er dette kendskab ikke 
nødvendigvis tilstede. Da intranet og extranet ikke umiddelbart er offentlig 
tilgængelige må søgningen og evalueringen tage sit udgangspunkt i hjemmesiden. 
Denne kan findes via Internettets søgeværktøjer, men arbejdet kan være 
tidskrævende og vanskeligt. Selve hjemmesiden skal naturligvis have et indhold og 
være designet således, at potentielle og nuværende kunder kan finde den via 
søgeværktøjerne og bruge den som et værktøj i deres processer. 

Opbygningen af intranet, extranet og hjemmesider stiller store krav til 
organisationen, først og fremmest fordi interaktionen mellem parterne foregår i en 
situation, der ligger langt fra ansigt-til-ansigt mødet, hvor udfordringen netop er at 
skabe en interaktion på trods af dette faktum. Den Web-baserede interaktion 
simulerer, giver input og/eller beskriver output af processer i virksomhederne. 
Kunsten er derfor at skabe Web baserede interaktioner, der kan bruges i andres 
processer. Med andre ord, stiller det krav til virksomheder om at Eksplicitere 
processerne således de kan beskrives, og på den måde kan de simuleres i en Web-
baseret interaktion. Pointen er, at det er ikke nok at kunne håndtere egne processer. 
Således er det ikke nok, at salgssiden i virksomheden kan håndtere alle processer, der 
leder frem mod et salg. Salgssiden i virksomheden må også kende processerne i 
andre virksomheder, der leder hen mod et køb. Købssiden i virksomheden har samme 
opgave. Arbejdet med dette, nedbringer afstande i sig selv, da kendskabet til egne og 
andres arbejdsprocesser øges. 

Fordelen ved den Web-baserede interaktion er, at interaktionen mellem 
parterne ikke er afhængig af tid og sted. Dette kan ligeledes være tidsbesparende. 
Samtidig kan det være en fordel, at interaktionen er mere uforpligtende. Endelig kan 
nye samarbejdsformer, som ellers aldrig havde fundet sted, etableres. 
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6.5 Sammenfatning 

Ovenstående diskussion har vist, at grænsefladerne egner sig til forskellige 
aktiviteter. Således er hjemmesiden ofte udgangspunktet for skabelse og 
vedligeholdelse af en ny interaktion via Internettet, og når behovet for mere 
specifikke aktiviteter opstår mellem et begrænset antal aktører, kan post-baserede 
grænseflader anvendes, og endelig ved mere meget specielle aktiviteter og få aktører, 
kan dialog-baserede grænseflader med fordel tages i brug.  

Tabel 46 viser, at motiverne for brugen af forskellige grænseflader synes at 
supplere hinanden fint, hvilket betyder, at man ikke skal se de forskellige typer som 
gensidigt udelukkende. Hjemmesiden er udgangspunktet, men også den 
Internetgrænseflade, som er længst væk fra ansigt-til-ansigt mødet. Kontrol-
spørgsmålet såvel som mangfoldigheden er mere komplekst ved Web grænsefladen 
i.f.t de andre grænseflader. Samtidig stiller processerne i vedligeholdelsen af 
interaktionerne via en Web-grænseflade større krav til den interne organisering i 
virksomheden, end det er tilfældet ved de andre grænseflader. Etableringen af 
interaktionen, som foregår ved hjælp af Internettets søgeværktøjer, er betingelsen for, 
at partnerne kan mødes på Internettet. Dette stiller krav til Web-skaberen om at 
kunne designe hjemmesiden og tilmelde den til søgeværktøjerne således, at 
virksomheden bliver en central del af Internettet. Det stiller ligeledes krav til Web-
brugerens kompetencer i Internetsøgning. 
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Tabel 46: Internetgrænsefladernes og interaktionernes karakteristika 
Grænsefladen  
Interaktionens  

Dialog Post Web 

Intensitet 
Frekvensformat 

• Høj 
• Synkront 

• Middel 
• Hurtigst muligt 

• Lav 
• Når som helst 

Kontrol • Begge parter • Først og fremmest 
afsender 

• Dernæst modtager 

• Web-skaberen i 
udgangspunktet 

• Web-brugeren 
derefter 

Mangfoldighed • En aktivitet med et 
begrænset antal 
aktører er involveret

• Flere aktiviteter med 
et begrænset antal 
aktører er involveret 

• Ubegrænset antal af 
aktiviteter og antal 
aktører er involveret 

Betingelse  • Forhåndskendskab 
eller tilfældighed 

• Søgeværktøjer 
• Adresselister på 

Web sider  

• Søgeværktøjer 

Proces • Aftalt tidspunkt eller 
24 timers beredskab

• E-post politik om 
dokumentation og 
medarbejdernes 
kompetencer og 
privatliv 

• Installere 
sikkerhedssoftware 

• Etablere kendskab til 
egne og andres 
arbejdsprocesser 

• Eksplicitere 
processer 

• Simuler, beskriv 
outputtet og brug 
inputtet 

• Indhold og design 
skabes 

Motiver • Nye 
samarbejdsformer 
mindsker rejsebehov

• Brugere bidrager 
med indhold på 
hjemmesiden 

• Forskudt 
frekvensformat 

• Hurtigere postgang 
• Fleksibel 

kommunikationsform

• Uafhængig af tid og 
sted 

• Tidsbesparende 
• Nye 

samarbejdsformer 

 

Uanset hvilken grænseflade det drejer sig om, kan det være vanskeligt at 
benytte organisatoriske grænser som begreb. Ved hver af de Internetbaserede 
grænseflader kan der argumenteres for, at de organisatoriske grænser bliver mere 
uklare, men også at en eller anden grad af kendskab til aktørerne på den “anden side 
af skærmen” vil være påkrævet. 

Ved de dialogbaserede grænseflader er interaktionens betingelse ofte, at 
aktørerne kender hinanden i forvejen. Her har begge aktører kontrol over 
interaktionen, som omfatter en forholdsvis snæver kreds af aktører og aktiviteter. 
Samtidig kan det ved denne interaktionsform være vanskelig at afgøre, hvilken aktør, 
fra hvilken organisation, der bidrager med hvad og hvorfor. I ekstreme tilfælde 
bidrager brugere med indhold på andre organisationers hjemmesider, hvor der f.eks. 
kan være tale om, at kunder servicerer kunder. De organisatoriske grænser er dermed  
totalt udflydende. 
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De postbaserede grænseflader kan også kræve et kendskab til aktørerne 
imellem. Men det er først og fremmest afsenderen og senere modtageren, som er i 
kontrol over interaktionen, der har et begrænset antal af aktører og et ubegrænset 
antal af aktiviteter involveret. Hvis organisationen ikke har en e-postpolitik, kan 
aktørerne ikke nødvendig genkende budskaber som udtryk for afsenderens private 
holdning eller om det er et udtryk for organisationens holdning. Da postbaserede 
grænseflader har en meget fleksibel og hurtig kommunikationsform, er der ikke 
forskel på om kommunikationen foregår mellem to kollegaer eller mellem aktører fra 
hver sin organisation. Den postbaserede grænseflade kan derfor ofte betyde, at de 
organisatoriske grænser bliver udflydende. 

Selvom de Web-baserede grænsefladers interaktion ikke fordrer et kendskab 
aktørerne imellem og interaktions antal af aktiviteter og involverede aktører er 
ubegrænset, kræver det et detaljeret kendskab til egne og andre organisationers 
arbejdsprocesser for at skabe en grænseflade, der egner sig til interaktion. Når egne 
processer beskrives, skabes en åbenhed, som får de organisatoriske grænser til at 
flyde ud. På hjemmesiden beskriver afsenderen sin forventede handelsproces og 
modtageren afslører sine interesser ved, at brugerens aktiviteter på hjemmesiden 
bliver registeret af Web-statistikken. Links på Intranettet til foretrukne leverandører 
er et udtryk for at have sin sælger ansat i købers virksomhed. Extranettet muliggør at 
køber henholdsvis sælgers medarbejdere udfører sælger henholdsvis købers 
arbejdsopgaver i forbindelse med lagerstyring, produktudvikling, etc. 

Alt i alt er det derfor ikke overraskende, at mange danske virksomheder har 
svært ved at etablere industriel e-handel, da anvendelsen af de Internetbaserede 
grænseflader fjerner nogle fysiske afstande, men betingelserne for at starte en 
interaktion er vanskelig og den kan skabe nye afstande. Baggrunden for den 
fremtidige forskning kan derfor med fordel være at tage udgangspunkt i ovenstående. 
Disse Internetgrænseflader er med til at kunne forstå fremtidens digitale agenter som 
substitutter for nutidens fysiske aktører. Samspillet mellem de digitale agenter og de 
fysiske aktører vil være påvirket og samtidig være afhængig af de givne produkters 
og handelsprocessers digitaliseringsgrad. At forstå dette er en udfordring for den 
fremtidige forskning i global industriel e-handel. 
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7 Bilagsoversigt 

Nogle af bilagene er fortrolige og er derfor adskilt fra selve afhandlingen. 
Nedenstående liste kan give et indtryk af bilagenes indhold og karakteristika. 
 
Nummer Titel Periode 
1 E-post og anden kommunikation med Scanima 08/98-10/99
2 Test af spørgeskema i Scanima 10/98 
3 Scanima’s bemærkninger vedrørende spørgeskemaet 11/98 
4 Scanima’s kunder pr. 2-11-1998 11/98 
5  Scanima´s Brochurer 12/98 
6  Første forsøg på Scanima’s hjemmeside  12/98 
7 Scanima på Web 01/99 
8 Scanima A/S - Company Profile 01/99 
9 Internetstrategi for Scanima A/S 02/99 
10 Prototypen for Scanima's Homepage 02/99 
11 Feedback fra Scanima’s agent 02/99 
12 Scanima i NEP Spørgeskema 02/99 
13  Scanima’s hjemmeside 03/99 
14 Scanima Opmærksomhedsslide 03/99 
15  Web-hoteller – en sammenligning 03/99 
16 Market a product on the Web 06/99 
17  Prototype på Scanima’s informationssystem 06/99 
18  Interviewrunden med fokus på Scanima og informationssøgning 06/99 
19 Holger Colding om Scanima's internationaliseringsproces 11/99 
20 Interviewguide - Underleverandører IT-kompetence 12/99 

21  Optagelser fra interviews om anvendelse og betydning af IT på 
markedet for underleverancer  12/99-02/00

22 Bang og Olufsen A/S 12/99 
23 Gram Equipment A/S 12/99 
24 Crisplant A/S 01/00 
25 LR af 1998 A/S (Løgstør Rør) 01/00 
26 Terma Elektronik A/S 01/00 
27 Nordisk Wavin A/S 01/00 
28 Micro Matic A/S 01/00 
29 Wittenborg A/S 01/00 
30 Anonym Virksomhed A/S 01/00 
31 Fritz Hansen A/S 01/00 
32 Maersk Medical A/S - Business Unit Catheters 02/00 
33 Danfoss A/S 02/00 
34 Kansas Weenas A/S 02/00 
35 A/S Chr. Fabers Fabrikker 02/00 
36 F.L. Smidth - Fuller Engineering A/S 02/00 
37 Scanima web-statistik – oktober 2000 10/00 
38  Diverse beregninger 06/00-03/01

Bilag mærket med  findes kun på den vedlagte Cd-rom. Cd-rommens hovedside er 
index.htm, som er udgangspunktet for navigering i bilagene. Den vedlagte 
bilagssamling forefindes sammen med selve afhandlingen ligeledes på Cd-rommen. 
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8 English Summary 

The background of this PhD dissertation is the commercialisation of the Internet 
during the last decade where nine out of out ten Danish firms has adopted the 
Internet-based information and communication technologies (Forskningsministeriet, 
2000c). However, in spite of or maybe because of this rapid development, the 
research about the firms’ use of e-business is still in is pioneer phase without 
traditional norms, routines and “main-stream” research, you can base your studies 
on. It’s an area where research and praxis have rich possibilities to inspire and 
stimulate each other. 

The goal of the dissertation is to understand in which routines of buying and 
selling, the Internet can be useful and how this usage can strengthen the globalisation 
process of the firm and thereby how it changes the understanding of reality in the 
firm. 

 
8.1 What is the Problem? 

Chapter one contains the problem analysis and formulation. In connection with this, 
the e-business situation in Denmark is described. It is pointed out that the condition 
for e-commerce are present. However the more binding and commitment-oriented e-
commerce transactions are only used by Danish firms to a small extent. E-commerce 
is defined by the digitalisation of actors, processes and products (Whinston et al., 
1997) and this process, where the company transforms its actors, processes and 
products from a physical state to a more digital state, changes the company from 
brick-and-mortar to click-and-mortar. This transformation-process gives the firm 
new possibilities in its globalisation-process. The Internet alters the perception of 
distances and thus directly influences a company’s globalisation-process.  Earlier, 
physical distances in time and space were key dimensions in defining what 
international business was all about – a company became international when it began 
to transact with customers across national borders. Today, even for companies that 
do not (or do not want to) do cross-border transactions, the reality of globalization is 
inescapable: the Web knows no boundaries. Furthermore, because collecting market 
information at a low cost is now feasible; knowledge about promising markets 
outside the home market is created, thereby leading to an increase in international 
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transactions. Distances, however, are not merely geographic. Cultural differences and 
differing national regulations also create “distances,” even when two countries are in 
geographic proximity (as in the case of USA and Mexico, or Italy and Slovenia). 
Such borders may not disappear as the Internet enters the scene. The psychological 
distances in terms of differences in language and cultural background and differences 
in political-economical contexts could continue to remain barriers to Internet-based 
internationalisation. Even in the age of the Internet, international actors have to 
understand such differences in order to manage the company’s internationalisation 
process. On the basis of these discussions the dissertation’s problem formulation is 
formulated as: 

How can you understand the handling of distances in the transformation-
process of buying and selling click-and-mortar companies that are using global 
industrial e-commerce? 

• What products, actors and trade processes are influenced by global 
industrial e-commerce? 

• What transformation processes go on in the firms who seek to use global 
industrial e-commerce? 

• What are the motives and results of the transformation from brick-and-
mortar to global click-and-mortar companies? 

 
8.2 Theory of Science, Methodology and Techniques 

Chapter two is the fundament of the dissertation in terms of theory of science, 
methodology and data generation techniques. The perspective is to see the world as a 
social construction. In connection with this, the Internet is understood as social 
technology in terms of human interaction instead of technical standards. The 
methodological standpoint is the hermeneutic approach to create understandings. In 
this approach the focus of the research process is on descriptions and interpretations. 
A method that contains three states: the pre-understanding, the understanding and the 
after-understanding is presented and used in the dissertation. The empirical 
background contains of a longitudinale study of an industrial firm that seeks to use 
the Internet for sales and marketing purposes. The data generation techniques used 
here is a combination of action research and interviews. The other part of the 
empirical background is interviews of 15 industrial firms that use the Internet for 
purchasing purposes. 

 
8.3 Internet-based Sales and Marketing 

Chapter three focuses on the sales and marketing areas of e-commerce in the firm’s 
internationalization process. A description is made of the transformation process as 
the firm creates the homepage in order to be the platform for international marketing 
and sales activities. This analysis indicates that such a process gives good results in 
terms of increased sales but also a lot of organizational challenges. To understand 
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this, several analyses are made. The first analysis focuses on the needed process 
behind three types of interaction for international marketing on the Web, which was 
the pre-understanding of international Web-marketing, namely the Brochure, the 
Manual, and the Store. The intensity of Web-based interaction between buyers and 
sellers varies across these three interaction types. Interactions at the Electronic 
Brochure type website are primarily based on giving information about the company 
and its products. With the Electronic Brochure strategy, the interaction ends when 
the current or potential buyer has read the information, unless the buyer chooses to 
contact the company. The Electronic Manual strategy is based upon guiding the 
buyers in solving their problems. The level of interaction intensity is higher than with 
the Electronic Brochure strategy, but not as complex as the Electronic Store strategy. 
Web-based guidance implies that buyers actually depend on the assistance provided 
by the company’s website. If the explanations on the website are inadequate, then 
buyers’ problems can get exacerbated. The Electronic Store has the highest intensity 
of interaction. Such interactions entail a very complex process to persuade and 
enable a customer to buy and/or use the product. The firm in focus used all three 
interaction types and the analysis showed that the higher intensity of interaction the 
firm persuaded, the more complex the process became and the bigger demands it 
gave to the way the firm organizes itself.  

The second analysis focuses on the process. The suggestion to the managerial 
implications are to hire an e-business manager that on a continually basis can help 
the rest of the employees to handle the transformation process. 

The third analysis take the approach to understand the transformation process 
as an internationalisation process where the conclusion is that it gives meaning to see 
the process as a learning process. However, this should not be understood in a 
traditional way, where the internationalisation process is traditionally seen as an 
incremental process of global expansion. In an incremental internationalisation 
process, the company decides how it should expand from being a local player to 
being a global player. Instead the perspective should be on the decremental process, 
where the firm has to decide how to from a global, all-encompassing position 
(represented by the first website) to a well-targeted, specific market position. 

 
8.4 Internet-based Procurement 

In chapter four the analysis of the use of Internet in procurement are made on the 
basis of interviews and the related case-descriptions of 15 Danish industrial firms 
with a high degree of international procurement activities. The 15 firms are 
distinguished in proactive and reactive firms. The proactive firms are those who use 
Internet in the procurement function because they are aware of the possible 
integration with suppliers through the Internet and at the same time make demands to 
the suppliers about an integration by the Internet. On the basis of the created 
empirical material, which had a focus on subsuppliers IT-competencies, four themes 
was indicated, namely: 
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1. The use of Internet interfaces and transformation processes 
2. Internet use in search and evaluation of suppliers 
3. Internet increase the operational integration of suppliers  
4. The Internet changes the understandings of distances 

These four themes are supported by the literature, which is used to create 
indicators. These indicators are used to create a pattern-matching table that outlines 
the pattern of hits and misses in the case material. As seen from the overall number 
of hits, the expectations are well backed up by case findings.  
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8.5 Conclusion 

Chapter five contains the conclusion, managerial implications and implications for 
further research. Based upon the conclusions in chapter three and four, it is possible 
to set up the following table that gives answers to the problem formulated in chapter 
one. The left column shows the elements of the problem. The middle column shows 
the conclusions from chapter three and four. The right column summarizes these 
conclusions as a description of the new understanding of reality the firms experience 
and can be interpreted as the result of the transformations processes. 

Table 47: Transformation processes in buying (B) and selling (S) click-and-
mortar companies in the transition to global industrial e-business. 

Elements of the 
problem 

Findings in the studies of buying and 
selling firms in global industrial e-

business 

A new understand of 
reality evolves 

Products 

B: The core of complex products does 
not change but the important 
communication and information 
around the customized product are 
digitalized. 

S: Products have a digital 
representation with detailed 
descriptions and drawings 

Products are no longer 
only physical because 
digital communication and 
information increase in 
importance 

Actors 

B: Partners are digitalized in a certain 
degree when their homepages are 
being the digital agents and when 
operational integration by the 
Internet are in use 

S: Customers and the homepages as 
an digital agent are the actors 

The actors are not going 
to be digital agents only 
but the homepage and 
other Internet interfaces 
(extranet and e-mail) are 
necessary digital agents 
for the physical actor. 

Trade processes 

B: Searching of potential partners 
homepages, evaluation by e-mail 
and integration by buyers/sellers 
extranet in inventory control and 
product development 

S: Face-to-face situations are 
supported by digital interfaces 

Digital interfaces are the 
starting point of trade 
processes with potential 
partners where the face-
to-face situations are still 
necessary. 

Handling of 
distances 

B: The understandings of distances are 
changed by the elimination of 
physical distances and new 
distances to digital agents evolves 

S: The web-master helps in creating a 
world without borders where fewer 
trade shows and business trips are 
needed  

Physical distances 
disappear and new types 
of distances to digital 
agents evolve. 

 

The managerial implications for the buying and selling companies related to 
above conclusion together with the methods used in the dissertation are discussed. 
The conclusion is finalized by suggest of three themes for further research: 
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• Internet as an information resource in the digitalization of trade processes 
• Co-operation of physical actors and digital agents 
• Physical products and services are digitalized 

 
8.6 Perspectives 

Chapter six puts the possible digitalisation of actors into perspective when digital 
interfaces are becoming the platform for interaction and can be used as the starting 
point for further research. Different types of interaction characteristics in dialog-, 
post and web-based interfaces are identified.  It is shown that these types of 
interfaces have different distance to the face-to-face meeting. 

Illustration 15: The distances from Internet interfaces to face-to-face meetings 
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The discussion of the interfaces implies that these interfaces are suitable for 
different activities. This can be summarized as follows: 

Table 48: Internet Interfaces and the characteristics of the interaction 
Interface  

The interaction 
characteristics  

Dialog Post Web 

Intensity 
Frequency 
format 

• High 
• Synchronous 

• Middle 
• Soon as possible 

• Low 
• Whenever 

Control • Both parties • Primary the sender 
• Secondary the 

receiver 

• Initially the Web-
creator 

• Subsequently the 
Web-user 

Diversity • One activity with 
limited numbers of 
involved actors 

• Several activities 
with limited numbers 
of involved actors 

• Unlimited numbers of 
activities and 
involved actors 

Condition  • Previous knowledge 
or coincidence 

• Search tools 
• Contact list on Web 

pages  

• Search tools 

Process • Appointment or 24 
hours readiness 

• E-mail policy about 
documentation and 
the competencies of 
the employees and 
their privacy 

• Installation of 
security software 

• Create knowledge 
about own and 
others working 
processes 

• Set out the 
processes explicitly 

• Simulate and 
describe the output 
and make use of the 
input 

• Create content and 
design 

Motives • New types of co-
operation decrease 
the need of traveling

• User contribute with 
contents on the 
homepage 

• Displaced frequency 
format 

• Faster 
communication 

• Flexible type of 
communication 

• Independent of time 
and space 

• Time-saving 
• New types of co-

operation 
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