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Sammanfattning 
E-handelskunder vill ha möjlighet att handla snabbt och direkt oavsett 
tidpunkt eller plats. Därför är integration mellan e-handel och affärssystem 
viktigt för en lyckad e-handelslösning. Detta känner de flesta företag till och 
idag är inte tekniken något större problem. 
 
Att företag trots detta inte integrerar systemen beror på verksamhetsbaserade 
orsaker. De stora kostnader som integrationen i initialskedet medför anges 
också som ett skäl till att systemen inte integreras, kunskap saknas om de 
långsiktiga vinster som integrationen ger. 
 
För att förenkla integrationsarbetet måste företaget ha kunskap om de egna 
affärsprocesserna. IT-kunskap är viktigt, det måste finnas någon som ser 
fördelarna med att integrera e-handeln. Personalen måste vara informerad 
om fördelarna och känna sig delaktig i integrationsprocessen.  
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Abstract 
In e-commerce the customers want to be able to shop quick and easy regard-
less of the point of time. To offer this service the e-commerce system must 
be integrated with the Enterprise Resource Planning system. Most compa-
nies know this and the integration technique is not a problem today. 
 
So why don’t all companies integrate their systems? The reasons for this are 
organizational. The high start up costs associated with integration, is another 
reason not to integrate the systems, in those cases the companies have 
insufficient knowledge about the long term profits provided by the integra-
tion. 
 
In order to simplify the integration process the company must have knowl-
edge about their business processes. There must be at least one person with 
knowledge of the advantages and profits provided by integration. The 
employees must feel that they are involved in the integration process.  
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1 Inledning 
För de flesta företag, oavsett storlek, kommer e-handel att bli en nödvändig-
het för att överleva. Takten varierar för olika branscher men de flesta är på 
väg mot ökad e-handel [FRP97].  
 
Det är många kategorier av människor som drar fördelar av e-handeln. Den 
mest uppenbara nyttan ligger dock hos kunden som kan handla globalt 
dygnet runt och till och med få sina varor levererade omedelbart förutsatt att 
de produkter som köps är i digital form, till exempel mjukvara och musik 
[NOM00]. 
 
Många företag tar ned sina affärssystem efter kontorstid för underhåll eller 
av andra anledningar. Webben har eliminerat begreppet kontorstid för 
kunderna, de kräver att webbutiken ska fungera dygnet runt, även när affärs-
systemet är nere [COM98]. 
 
Även företag som inte har ett direkt krav på sig från kunder eller leveran-
törer att använda e-handel bör ändå förbereda sig för det. Ett av skälen är att 
med e-handel automatiseras och effektiviseras informationsflöden. Dess-
utom är informationssystem som hänger ihop och är tillgängliga dygnet runt 
ett sätt att behålla gamla kunder och att skaffa nya [FRP97]. 

1.1 Problemområde 
Under många år har en debatt pågått som handlar om att plocka ihop olika 
system som passar verksamheten bäst utifrån befintliga affärsprocesser. 
Företag som valt dessa typer av lösningar vaknar ofta upp med ett svårlöst 
problem som heter systemintegration, det vill säga problemet att få dessa sy-
stem att fungera med varandra [COS02]. 
 

 
Figur 1.1 Figuren visar ett meddelande som kunden stöter  
på vid betalning med kort. Det är ett exempel på hur det  
kan se ut om inte systemen är integrerade. 
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Figur 1.1 visar ett exempel på problemet, här har företaget inte utnyttjat de 
möjligheter till sekundsnabba affärer med direkt betalning som möjliggörs 
med e-handel. Kunden har i detta fall lagt ned tid och energi på att genom-
föra ett köp och träffar på denna textruta i slutet av affärshändelsen, risken är 
stor att affärsmöjligheten går förlorad för företaget. 
 
En annan problemsituation är då kunden genomför ett köp men varan inte 
finns på lager. Det är ett problem som minskar kvaliteten i affärsrelationen. 
Kunden mister lätt förtroendet för företaget om en beställd vara inte finns, 
trots att webbsidan visar motsatsen. Situationen skulle inte kunna uppstå om 
e-handeln varit realtidsintegrerad med affärssystemet. 
 
Det debatteras mycket i fackpressen kring området integration, med avse-
ende på affärssystem och e-handel. E-handel är inte bara ett sätt att lägga or-
der via e-post. Det är så mycket mer, men för att uppnå den riktiga magin 
med e-handel måste de två systemen integreras. Alltför ofta har vi sett e-
handelslösningar som inte är integrerade. Litteraturen nämner inte mycket 
om varför många företag inte integrerar systemen. Vi tycker att detta är en 
intressant fråga då fördelarna med integrerade system är så stora. 

1.2 Forskningsfråga 
Den forskningsfråga som behandlas i uppsatsen innehåller två delar. Den 
första handlar om varför företag valt att inte integrera sina system för e-han-
del och affärer. Därefter följer en följdfråga om hur de problem som orsakar 
detta kan lösas. 
 
Varför integreras inte e-handel och affärssystem i större utsträckning? Hur 
kan integrationen mellan e-handel och affärssystem möjliggöras? 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur generella faktorer påverkar 
systemintegration. Dessa faktorer är IT-kompetens, standarder, affärssystem, 
affärsprocesser, arbetssätt och teknik. 

1.4 Avgränsning 
För den undersökning som utgör grunden för uppsatsen har vi valt att inrikta 
oss på företag som med sin e-handel vänder sig till konsument, så kallad 
business-to-customer handel. Vi har inte valt företag utifrån det sortiment 
som de erbjuder eftersom vi vill få en generell bild av problemområdet. 
Företag som byggt upp sin e-handel utan produktkatalog och varukorg är 
inte aktuella för undersökningen då vi ser order som skickas in med e-post 
som kommunikation och inte handel. 
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1.5 Sökord 
Följande sökord har använts då vi letat teorier för uppsatsen: Electronic 
Commerce, Integration, Business Process, E-business, Business Integration, 
elektronisk handel, e-handel och affärsprocess. 

1.6 Målgrupp 
Uppsatsen vänder sig till personer med kunskaper inom det 
systemvetenskapliga området. 
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2 Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel beskrivs de teorier som ligger till grund för uppsatsen. 

2.1 E-handel 
Elektronisk handel är synonymt med e-handel vilket är det begrepp som 
kommer att användas i uppsatsen. En e-handel är en direkt parallell till en 
vanlig affär där affärens framsida är ersatt av webbsidor och själva varuhuset 
representeras av affärssystemet [NOM00]. E-handel innebär att ett nätverk, 
vanligen Internet, används för att marknadsföra och sälja varor [NIC01].  
 
Vid e-handel sker informationsöverföring mellan köpare och säljare 
[FRP97]. E-handel ska inte vara en alternativ kanal för kommunikation med 
kund i form av marknadsföring och försäljning, det ska istället vara ett 
komplement till den ursprungliga kommunikationskanalen för interaktionen 
mellan kund och säljare. En kund ska kunna välja på vilket sätt han eller hon 
önskar interagera med den säljande organisationen. Därför får inte e-handeln 
utesluta de ursprungliga försäljningskanalerna, butiksförsäljning och post-
order [MAK01].  
 
För att bedriva e-handel används ett informationssystem, vilket kallas e-
handelssystem. Systemet används i första hand för att marknadsföra och 
sälja varor över Internet [NIC01]. 
 
Det finns framförallt två olika sorters e-handel som förekommer idag, 
business-to-business och business-to-customer. Skillnaden dem emellan är 
kunden som företaget säljer varorna till. Kunden kan vara en slutkund, det 
vill säga konsument eller ett annat företag. 
 
Business-to-business 
Ett e-handelskoncept som möjliggör handel och datautbyte mellan företag 
vars nätverk är sammankopplade sinsemellan eller via Internet, kallas 
business-to-business, B2B. 
 
Business-to-customer 
Ett e-handelskoncept som möjliggör elektronisk interaktion i form av handel 
mellan företag och konsument via Internet, kallas business-to-customer, 
B2C [LOL02]. 

2.2  E-affärer  
Elektroniska affärer, även kallat e-affärer, är ett begrepp som omfattar mer 
än e-handel. E-affärer inkluderar förutom e-handelns marknadsföring och 
försäljning även aktiviteter som inköp, ekonomi och produktion. E-affärs-
kommunikation innehåller informationsflöden som behövs för att handels-
kedjan ska fungera fullt ut. Exempel på sådan kommunikation är betalning, 
transport och tull. Affärskommunikation är ingen isolerad företeelse, den ska 
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hela tiden anpassas efter de förändringar som sker i verksamheten [NIC01] 
[FRP97]. 
 
E-affärer är inget nytt utan handlar om att föra samman och rationalisera 
teknik och processer som sedan tidigare finns inom ett företag. Med e-
affärer ska företaget knyta till sig nya kunder och erbjuda en bra service till 
de befintliga [MAK01]. 

2.3 Affärssystem 
Ett affärssystem är ett system vars funktion är att underlätta planeringen av 
organisationens tillgångar, så som material, ekonomiska medel och män-
niskor, kallas Enterprise Resource Planning, ERP. Denna sorts informations-
system stödjer flera av företagets områden så som tillverkning, 
marknadsföring, bokföring, ekonomi och personaladministration. ERP-
system ger en integration mellan dessa så att de bildar en helhet, vilket är 
fördelaktigt och önskvärt för de flesta organisationer. De ingående program-
varorna i ERP-system är kostsamma. Dessutom krävs en hel del arbete med 
installation och konfiguration av systemen innan de kan tas i bruk [NIC01]. 
Den svenska benämningen för ERP-system är affärssystem. Affärssystem är 
den benämning som i fortsättningen kommer att användas i denna uppsats.  

2.4 Affärsprocesser och e-handel 
Affärsprocesser är en sammanhängande följd av aktiviteter som tillsammans 
skapar ett värde för kunden, ett arbete som kunden är beredd att betala för. 
Med hjälp av e-handel ska affärsprocesserna förbättras. 
 
E-handel är inte en separat del av en verksamhet. Processer och information 
mellan e-handel och övrig verksamhet ska fungera väl tillsammans i form av 
samverkande processer och osynliga länkar dem emellan [MAK01]. 

2.5 Ny syn på affärerna 
En farhåga som finns när det gäller e-handel är att kontakterna mellan kund 
och säljare minskas eller försämras när e-handeln ökar. I och med att man 
kommer bort från orderläggning via telefon, där orderinformation tas emot 
manuellt och därefter registreras i försäljningssystemet, så minimeras antalet 
fel och kvaliteten i affärsrelationen ökar [COM98]. 
 
Det är inte ovanligt att organisationer måste anpassa sina arbetsrutiner så att 
dessa stämmer överens med affärssystemet [NIC01]. Dessutom måste 
affärssystemet anpassas när man vill kommunicera automatiskt med kun-
derna vid e-handel. I teorin beskrivs några olika anpassningar. En av dem är 
att hitta nya arbetssätt som utnyttjar möjligheterna som finns i e-handels-
konceptet och att anpassa affärssystemet så att det kan arbeta ihop med e-
handelssystemet. 
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E-handelssystemet och affärssystemet måste kommunicera utan mänsklig 
interaktivitet för att tillfullo utnyttja e-handelns möjligheter. Om man till ex-
empel ser till ordersystemet så måste det kunna ta emot order, bearbeta, 
kontrollera och automatiskt skicka en orderbekräftelse till kunden [FRP97]. 

2.5.1 Automatisering av kontroller 
I och med att den mänskliga interaktiviteten minskar vid e-handel så till-
kommer en del nya risker som företagen måste ta på allvar. När en order ska 
registreras och behandlas automatiskt så måste det finnas kontroller. Om ett 
fel upptäcks ska det placeras i en fellogg för vidare hantering. Exempel på 
felkontroller är rimlighetskontroller, dubblettkontroller och kontroll om det 
är ett tillägg till en tidigare order [FRP97]. 

2.6 Integration 
Integration definieras i Nationalencyklopedin enligt följande [NEC00]:   
 
"Process som leder till att skilda enheter förenas, även resultatet av en 
sådan process". 
  
Svenska Akademiens ordbok definierar att integrera som nedan [SAOB]: 
 
”Förenande eller sammanförande av skilda delar till ett helt”.  
 
Arbetet med att få två eller fler delar i ett datoriserat system att kom-
municera med varandra kallas integration. Speciellt viktigt är integrationen 
för e-handel, då det är genom den de riktigt stora fördelarna med e-handel 
uppnås såsom snabba, korrekta besked till kunderna. Integration innebär en 
hel del arbete. På något sätt ska de olika systemen arbeta tillsammans och 
leverera vad som behövs vid rätt tidpunkt [NOM00]. 

2.6.1 Webben som gemensam plattform 
Med hjälp av webben har integrationen blivit enklare. Webben erbjuder en 
gemensam plattform som leverantörer av affärssystem kan anpassa sina sy-
stem för. Det blir därför allt vanligare att standardapplikationer i form av 
affärssystem är webbanpassade. Dessa anpassningar är oftast inte så stora, 
den största skillnaden är att systemen kan köras över webben. Med webb-
teknologin öppnas de tidigare slutna affärssystemen upp, men frågan är hur 
öppna leverantörerna vill att deras system ska vara. De vill inte släppa ifrån 
sig all kontroll över systemen. Samtidigt är de medvetna om att det är 
absolut nödvändigt att erbjuda system som är anpassade för integration med 
e-handelssystem [MAK01].  

2.6.2  Integrationskoncept för e-handel 
Integrationen är en viktig del av en fungerande e-handelslösning och innebär 
ofta en hel del anpassningar på en del av de befintliga applikationerna som 
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företaget använder sig av. Med hjälp av komponenter eller meddelande tek-
niker är det möjligt att åstadkomma integrationen [MAK01]. 

2.6.3 Komponenter 
Konceptet med komponenter är relativt enkelt och har använts av IT-
industrin under lång tid. Komponenter utgör byggklossar som applikationer 
och system sätts samman av. Det finns flera varianter av komponenter, några 
exempel är bibliotek, strukturerad programmering och objektorienterad 
programmering.  Ingen av dessa fungerar ännu helt ut, men utvecklingen av 
dem är mycket lovande. Några av de vanligaste komponentbaserade tekno-
logierna är: 
 
Java Beans 
Java Beans är en teknik för att skapa Java komponenter som användas för att 
skapa applets, små program som tillsammans med andra program utför en 
meningsfull uppgift. Med hjälp av applets kan en integration möjliggöras. 
 
Common Object Request Broker Architecture (CORBA) 
CORBA är en teknik som gör att komponenter kan kommunicera med 
varandra. På grund av dess komplexitet så har utvecklingen av dem gått 
sakta. Fördelen med CORBA är att här ges möjlighet till kommunikation 
mellan objekt på olika plattformar.  
 
Microsoft ActiveX 
ActiveX ger en gemensam objektmodell som kallas för COM och en distri-
buerad gemensam objektmodell, DCOM. Tillsammans ger de Java Beans- 
och CORBA-funktionalitet till Microsoft plattformar [MAK01]. 

2.6.4 Meddelanden 
Ett annat sätt att integrera system är meddelanden som flyter mellan applika-
tionerna som ska samarbeta. Det vanligaste sättet för att utbyta meddelanden 
mellan system är med hjälp av Electronic Data Interchange, EDI. Tekniken 
är ett standardiserat sätt för att säkerställa att meddelanden som sänts av ett 
system förstås av ett annat. Tyvärr finns det ett antal olika EDI-dialekter 
som ökar komplexiteten kring EDI eftersom de två system som ska utbyta 
meddelanden måste ha samma dialekt. På grund av detta har EDI fått en be-
gränsad användning. 
 
En nyare teknik är eXtensible Markup Language, XML som är en generell 
metod för meddelandeutbyte mellan system. XML arbetar med text och 
kommandon. Här kan egendefinierade kommandon skapas för olika funk-
tioner, till exempel för att lägga till en ny kund, prissättning och så vidare. 
Med hjälp av XML skapas en kundanpassad lösning på ett standardiserat 
sätt.  Många tror att XML kommer att ersätta EDI ganska snart även om inte 
XML ännu har nått samma mognadsgrad som EDI [MAK01]. 
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2.7 Systemets delar 
Norris, West och Gaughan beskriver e-handel som en vanlig affär där 
affärens framsida är ersatt av webbsidor och själva varuhuset representeras 
av affärssystemet [NOM00]. Webbsidorna som utgör butiken placeras i 
front-end systemet och affärssystemet finns i back-end systemet [COM98]. 

2.7.1 Front-end 
Ett front-end system är den del av e-handeln som kunden ser. Front-end sy-
stemet finns på en webbserver vilket möjliggör interaktion med omvärlden. 
Det är den del av e-affärssystemet som gör det möjligt för kunden att söka i 
produktkataloger, hitta priser och lägga order. 
 
Ett front-end system behöver mycket data som redan finns lagrat i ett existe-
rande affärssystem, ett så kallat back-end system. Data som kommer från 
front-end systemet, såsom nya order och kundinformation, skickas som 
meddelanden till back-end systemet för vidare bearbetning. 
 
Många företag tar ned sina affärssystem efter kontorstid. Det är dock viktigt 
att kunna erbjuda kunderna möjlighet att handla och kommunicera dygnet 
runt. För att åstadkomma detta måste front-end systemet fungera även när 
back-end systemet är nere, detta kallas front-end independence [COM98]. 

2.7.2 Back-end  
Back-end systemet i en e-handelslösning utgörs av företagets affärssystem. 
Det är den del av systemet som hanterar marknadsföring, bokföring, eko-
nomi och personaladministration [COM98].  

2.7.3 Middleware 
Företag som har back- och front-end system vill naturligtvis att dessa ska 
fungera tillsammans. Oavsett av vem som skapat systemen och vilken 
plattform som används. Därför blir de komponenter som möjliggör integ-
ration allt viktigare, dessa kallas middleware [ESD2001]. 
 
Middleware är en generell term för mjukvara som möjliggör att front- och 
back-end system kan kommunicera. Middleware erbjuder ett standardutbud 
av gränssnitt och funktioner. Tekniken för middleware är bland annat Distri-
buted Computing Environment, DCE och funktionsanrop [NOM00]. 

2.8 Datalagring och synkronisering 
I ett e-handelssystem måste data som lagras och information som finns i 
systemet vara så aktuell och lättillgänglig som möjligt. I en e-handelslösning 
är det två saker angående datalagring och synkronisering som man måste ta 
ställning till: 

 
1. Ska data lagras i front-end, back-end systemet eller i båda? 
2. I vilka intervall ska data synkroniseras? 
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Det är många faktorer som påverkar beslutet. För varje datatyp måste man 
beakta önskade eller nödvändiga svarstider för dataläsning, likväl som 
svarstider för registrering och uppdatering av data [COM98]. 

2.8.1 Synkroniseringsteorier 
Det finns flera olika teorier för hur databaser kan synkroniseras. Huvudvari-
anterna är batch-orienterad och realtidsintegration [NOM00]. 
 
Batch-orienterad integration 
En batch-lösning innebär periodiska uppdateringar av data då databaser 
finns i både front- respektive back-end systemen. I och med att det då inte 
finns behov av att ha direkt access mellan de båda systemen så är både 
access och dataförändringar snabba. Dock kommer perioder av inkonsistens 
att uppstå, med den potentiella faran av inaktuella data [COM98]. Om det 
inte finns krav på att databasen hela tiden ska vara uppdaterad eller om det 
befintliga IT-systemet inte är sofistikerat nog kan batch vara ett alternativ för 
integrationen [NOM00]. 
 
Realtidsintegration 
I en realtidsintegration lagras data antingen i front eller i back-end systemet 
med omedelbar uppdatering. Detta innebär att både front- och back-end sy-
stemen hela tiden är konsistenta. Realtidsintegration kan vara komplicerad 
och kräva en hel del arbete [NOM00]. 

2.9 Problem med integration 
Integration av e-handel och affärssystem är förenat med en hel del problem. 
Problemen kan vara av teknisk eller verksamhets karaktär. Trenden är att 
fokus läggs på effekterna i en verksamhet och allt mindre på de tekniska 
lösningarna [FRP97].  

2.9.1 Tekniska problem 
Om de tekniska lösningarna för e-handeln inte utgår från standarder eller 
inte accepteras av det nätverk som företaget använder försvåras integra-
tionen [FRO96]. Egenutvecklade och omoderna affärssystem försvårar 
integration med e-handeln. En del affärssystem är byggda med teknik som är 
svår att kombinera med e-handel. Affärssystemet är kanske inte tänkt att an-
vändas i en öppen miljö, det vill säga inte förberett för integration med e-
handel. Då bör man överväga att byta ut affärssystemet då det blir resurskrä-
vande att anpassa [MAK01] [FRP97]. 

2.9.2 Kompetens och verksamhetsbaserade problem 
Affärssystem kräver ofta en hel del anpassningar innan de kan kommunicera 
med e-handelssystem. För mindre företag så innebär detta stora kunskaps-
krav på personalen. En bromskraft för integration kan vara den interna IT-
avdelningen som i alla lägen inte behärskar den nya IT-tekniken och inte ser 
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alla dess möjligheter. Integrerad e-handel är komplext med många funk-
tioner som ska samverka.  
 
Att förändra personalens arbetssätt är ofta mer krävande än den tekniska bi-
ten i integrationsprocessen. Om ett e-handelsprojekt inte är väl förankrat hos 
personalen, kan den nya tekniken med de förändringar som den innebär bli 
svår för personalen att acceptera. Att ersätta mänskliga kontroller med 
automatiska är ett integrationsproblem, detta gäller till exempel orimliga or-
der, dubbletter och kontroll av att ordern inte är en delmängd av en tidigare 
order [FRP97]. 
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3 Metod 
En metod är redskapet för en undersökning. Metoden är ett sätt att organi-
sera och tolka den information som samlats in för att ge en förståelse för det 
aktuella problemområdet. Inom samhällsvetenskapen har metoden två olika 
angreppssätt, kvantitativt och kvalitativt. Den största skillnaden dem emellan 
är hur siffror och statistik används i undersökningen [HOI91].  

3.1 Kvantitativ och kvalitativ metod 
En kvantitativ metod är formaliserad och strukturerad. Den används för att 
definiera de förhållanden som är av stor betydelse inom det valda problem-
området [HOI91]. Kvantitativa metoden utgår från att alla fenomen har 
samma egenskaper men olika kvantiteter av dessa. Metoden fastställer hur 
mycket som finns av de olika egenskaperna [ENB84] och omvandlar infor-
mation till siffror och mängder som analyseras statistiskt [HOI91].  
 
En kvalitativ metod är inte lika formell som en kvantitativ och innebär att 
man på flera olika sätt samlar information kring frågeställningen för att få en 
djupare förståelse för det problemområde som undersöks [HOI91]. Utgångs-
punkten för metoden är att varje fenomen som undersöks, består av ett antal 
kombinationer av egenskaper, som andra fenomen inte har. Här söker man 
efter egenskaper som är typiska för det problemområde som undersöks. 
Observationerna börjar i en verklig företeelse som man samlar in observa-
tioner kring, dessa ordnas till sist till en begriplig helhetsbild av företeelsen 
[ENB84]. Siffror är inte aktuella för kvalitativa metoder, istället ligger 
fokuseringen på forskarens uppfattning och tolkning av teori samt insamlad 
information [HOI91]. 

3.2 Metodtriangulering 
Det är en stor fördel att kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder i en 
undersökning eftersom de kompletterar varandra. Den kvalitativa processen 
ger en helhetsbild medan den kvantitativa ger statistik och visar på samband 
inom den frågeställning som undersökningen gäller [HOI91]. 
 
Undersökningens validitet ökar om flera olika metoder kombineras. Det 
stärker även tilliten på de resultat man får. Skulle olika metoder ge olika 
resultat så är det en indikation på att nya tolkningar behöver göras. Kombi-
nationen leder till en tydligare helhetsbild av den företeelse som studeras 
[BAJ98]. 
 
Om metoderna som tillämpats visar samma resultat så innebär det att resul-
tatet inte utan vidare kan ifrågasättas. Metodtriangulering som innebär att 
flera olika metoder kombineras, syftar till att höja tillförlitligheten hos de 
data som samlas in [JEM91]. 
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3.3 Teoretiskt perspektiv 
Teorier är uppfattningar och sammanhang mellan företeelser som man 
ämnar pröva mot verkligheten, empirin [HOI91]. Det finns två angreppssätt 
för att utveckla teorier och hypoteser, det deduktiva och det induktiva 
angreppssättet [ENB84].  
 
Deduktivt angreppssättet innebär att man utifrån sammanhängande påstå-
enden, teorier, härleder nya hypoteser som därefter prövas med empiriska 
undersökningar. Empirin ska stärka, modifiera eller förkasta den utvecklade 
teorin [HOI91]. Den kvantitativa metoden har ett deduktivt angreppssätt, där 
man utgår från ett färdigt begrepp om det problemområde som ska studeras 
och därefter prövar det mot verkligheten [ENB84]. 
 
Det induktiva angreppssättet är en tankemetod med vars hjälp man kommer 
fram till allmänna principer utifrån enskilda iakttagelser. Teorier utvecklas 
här utifrån empiriska iakttagelser som ligger till grund för generaliseringar 
[NEC02A]. Den kvalitativa metoden har ett induktivt angreppssätt som 
innebär att den undersökta företeelsens egenskaper beskrivs, det är då viktigt 
att se företeelsen från så många synhåll som möjligt. Vid ett induktivt 
angreppssätt studeras en företeelse som man från början inte vet så mycket 
om. Först ringas den företeelse som ska undersökas in. Ju längre under-
sökningen fortskrider desto mer nya egenskaper utvecklas för forskaren på 
problemområdet [ENB84]. 
  
Abduktion är utvecklandet av nya hypoteser som förklarar fakta, dessa ter 
sig egendomliga i början, men förkastas inte. Istället härleds fakta vilket 
innebär att man utgår från någon företeelse utan att förkasta teorin. På 
deduktiv väg utvecklas den nyformulerade hypotesen [NEC02B].  
 
I undersökningen har både den kvantitativa metoden med det deduktiva 
angreppssättet och den kvalitativa metoden där angreppssättet är induktivt 
använts. Därför har uppsatsen en abduktiv ansats. 

3.4 Fallstudie 
Forskningsfrågans natur avgör vilken metod som är lämplig, det finns många 
olika metoder att välja bland. En vanlig metod för samhällsvetenskaplig 
forskning är fallstudien, där företeelser i realistiska och verkliga miljöer 
studeras. Metoden svarar på frågeställningar av karaktären varför och hur 
och tillämpas ofta vid kvalitativa undersökningar [YIK94] [BAJ98]. Efter-
som vår forskningsfråga är av hur och varför karaktär har vi valt fallstudien 
som metod. 
 
Undersökningsprocessen består av fem faser och den första fasen innehåller 
avgränsning av det problemområde som ska undersökas. Den företeelse som 
undersökningen avser ringas in. Därefter fortsätter processen med val av 
undersökningsmetoder som innebär fastställande av det teoretiska perspek-
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tivet, metod för datasammanfattning, metod för datainsamling och till sist 
metod för urval av data. Denna del av processen kallas fallstudiedesign. 
 
I nästa fas påbörjas själva undersökningen där data samlas in utifrån det 
teoretiska perspektivet. Från de data som samlats in görs ett urval, varefter 
detta upprepas tills dess att något nytt inte finns att tillföra.  
Den sista fasen i fallstudien innebär analys och sammanfattning av insamlat 
data. Genom hela undersökningsprocessen pågår dessutom litteraturstudier. 
Figur 3.1 visar med en enkel skiss de ingående faserna som enligt Yin och 
Eneroth är nödvändiga vid genomförandet av fallstudien [YIK94] [ENB84]. 
 

Avgränsning Fallstudiedesign Datainsamling Analys Sammanfattning

Litteraturstudier

 
Figur 3.1 Undersökningsprocessen så som den beskrivs av Eneroth och Yin. 

3.5 Val av metod 
Den metod som använts för undersökningen är fallstudie, där ingår både 
kvantitativ och kvalitativ metod. Att kombinationen av metoderna valts 
beror på den helhetsbild som detta ger och att validiteten ökar genom kombi-
nation av olika metoder. Dessutom stärks tilliten till det resultat som under-
sökningen ger genom kombinationen. Undersökningen har en abduktiv an-
sats i och med att både induktivt och deduktivt angreppssätt används. 
 
För den kvantitativa delen av undersökningen har en tvärsnittsanalys använts 
för att analysera det insamlade materialet. Tvärsnittsanalyser används främst 
inom statistiken och är en vanlig benämning på jämförelser eller studier av 
undersökningsenheter [NEC02C]. Analysen bestämmer mängden av den 
undersökta företeelsens egenskaper och jämför dessa för att hitta samband 
mellan dem [NEC02D]. 
 
Analyser på data från kvalitativa intervjuer där även teorier finns att tillgå 
bör enligt Yin behandlas utifrån de teoretiska påståendena. Detta hjälper till 
att fokusera på relevanta data och bortse från andra. 
 
Det finns flera metoder att analysera en fallstudie på. För fallstudien i denna 
uppsats har metoden ”pattern matching” använts. Det är också den metod 
som Yin förordar. Metoden innebär en logisk jämförelse av mönster som 
visar sig vid de empiriska undersökningarna. Dessa jämförs med ett förvän-
tat mönster [YIN94]. Om det empiriska mönstret sammanfaller med det 
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förväntade så visar det på intern validitet, det vill säga påståendena säker-
ställs [YIN94] [FLE90].  

3.6 Reliabilitet och validitet 
Undersökningens reliabilitet avser graden av tillförlitlighet hos det mät-
instrument som använts för de ingående undersökningarna i fallstudien. En 
undersökning bör således ha hög reliabilitet, vilket innebär att om samma 
mätningar utförs en gång till så ger de samma resultat som vid den första 
mätningen [PAU99]. 
 
Validiteten avser om undersökningen mäter det som man i forskningsfrågan 
avser att mäta. Det är därför viktigt att en undersökning har hög validitet 
[PAU99]. 
 
Reliabilitet och validitet är främst ett problem hos den kvantitativa metoden 
eftersom den bygger på att forskaren i relativt hög grad är skild från objektet 
som studeras. Det är då mycket viktigt att rätt frågeställningar ställs så att 
forskaren i alla fall når fram till objektet [ENB84]. 

3.6.1 Undersökningens reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten för undersökningen bygger på de mätinstrument som använts, 
det vill säga de frågeställningar vi använt oss av vid intervjuerna. Av de elva 
företag, som intervjuades i undersökningens inledande kvantitativa intervju-
er, var samtliga positivt inställda till att ställa upp på ytterligare en intervju. 
Frågor för intervjuerna har utarbetats successivt under undersökningens 
gång, utifrån det resultat som föregående steg gett samt den teori vi läst. På 
så sätt har vi hela tiden använt oss av relevanta frågeställningar vid intervju-
erna. Vid en upprepning av vår undersökning, med samma tillvägagångssätt, 
för liknande företag och med den teknik som finns tillgänglig idag skulle 
resultatet bli liknande det vi kommit fram till. 
 
Undersökningens validitet anser vi vara hög, eftersom vi har använt både 
kvantitativ och kvalitativ metod. De tre första stegen av undersökningen sva-
rar på forskningsfrågans första del ”Varför integreras inte e-handel och 
affärssystem i högre utsträckning?”. För att kunna gå vidare med undersök-
ningen var det ett krav att frågan skulle vara besvarad. Det anser vi att den 
var och att vi fick ett entydigt svar. De sista stegen i undersökningen svarar 
på forskningsfrågans andra del ”Hur kan integrationen mellan e-handel och 
affärssystem möjliggöras?”. Eftersom vi kunnat skapa relevanta fråge-
ställningar kring problemen med integration och fått dessa besvarade anser 
vi att vi mätt det vi avsåg att mäta.  
 
Tillförlitligheten för undersökningen anser vi vara god eftersom den metod-
triangulering som tillämpats stärker denna egenskap hos en undersökning. 
Även fallstudiens design som består av ett antal steg stärker tillförlitligheten 
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hos undersökningen då frågeställningar för intervjuer utformats utifrån det 
resultat som föregående steg gett. 

3.7 Variabler 
För undersökningens andra frågeställning: ”Hur kan integrationen mellan e-
handel och affärssystem möjliggöras?” har variablerna som framgår i figur 
3.2 använts. Integration som är den beroende variabeln påverkas av de 
oberoende variablerna affärssystem, affärsprocesser, IT-kompetens, standar-
der, teknik och arbetssätt [FRO96] [FRP97] [MAK01] [NOM01]. Störnings-
variablerna kunder och leverantörer har under arbetets gång framkommit 
utifrån de analyser vi gjort. 
 

Figur 3.2 Beskriver hur integration, som utgör den beroende variabeln påverkas av  
de oberoende och störande variablerna. 
 

 
 

 

AffärsprocesserAffärssystemIT-kompetens

Leverantörer Kunder

Standarder Teknik

Arbetssätt
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4 Empiri 

4.1 Praktiskt tillvägagångssätt för fallstudie 
Den fallstudie som använts för undersökningen innehöll fem steg. Dessutom 
pågick litteraturstudier parallellt med undersökningen. Figur 4.1 beskriver de 
ingående stegen i fallstudien samt deras inbördes ordning. 
 

 Steg 1:
Urval av företag

Steg 3:
Kvalitativa intervjuer med

två företag som inte 
integrerat systemen

Steg 5:
Kvalitativ intervju med
integrationsspecialist

Steg 2:
Kvantitativa

 intervjuer med elva
företag

Steg 4:
Kvalitativ intervju med ett

företag som integrerat 
systemen

 
Figur 4.1 Figuren visar en enkel skiss över de olika steg som tillämpats för fallstudien och i 
vilken ordning stegen utförts. 
 
Steg 1 
I fallstudiens första steg var syftet att hitta företag vilka kunde vara intres-
santa för vår undersökning. Urvalet av de första företagen gjorde vi så att vi 
besökte ett antal olika företags hemsidor för att hitta lämpliga kandidater. 
När vi hittat ett fyrtiotal kända, svenska e-handelsföretag så kontaktades 
dessa via telefon, för att fråga dem om de ville ställa upp på vår intervju.  
 
Urval för steg 1 
I undersökningen första steg besökte vi ett antal svenska företag som er-
bjuder e-handel till konsument. Vi hade ett krav på att e-handeln skulle vara 
uppbyggd av en produktkatalog där det var möjligt att bläddra mellan olika 
varor, lägga dem i en varukorg och till sist skicka iväg en färdig order. Ett 
40-tal av företagen uppfyllde kraven och kontaktades för att höra om det 
fanns möjlighet till fortsatta intervjuer med dem. 
 
Steg 2 
Med de utvalda företagen från steg ett gjordes en hårt styrd och strukturerad 
telefonintervju, av kvantitativ karaktär med givna svarsalternativ. Respon-
denterna på företagen som ingått i dessa intervjuer har varit den person på 
företaget som varit mest insatt i de frågeställningar som här var aktuella, se 
bilaga 1 och 2. 
 
Urval för steg 2 
Elva av de företag som vi kontaktade var positiva till att delta i vår under-
sökning, och vi kom i kontakt med den person som ansågs mest lämpad att 
besvara våra frågor. Vi frågade inte efter någon specifik yrkesgrupp, utan 
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företagen fick själv utse den person som de tyckte var mest insatt i integ-
rations- och IT-frågor. 
 
Steg 3 
Fallstudien fortsatte med intervjuer med två av företagen som valt att inte 
integrera sina system för att mera i detalj studera orsakerna till detta. Re-
spondenterna vid intervjuerna var den person på företaget som bäst kunde 
besvara frågor rörande e-handel, affärssystem och anledningen till att integ-
ration inte gjorts mellan dessa. De tre stegen i fallstudien som beskrivits 
ovan svarar på forskningsfrågans första del ”Varför integreras inte e-handel 
och affärssystem i större utsträckning?”, se bilaga 3.   
 
Urval för steg 3 
För intervjuerna med två företag som inte integrerat systemen ska det ena 
företaget ha ett egenutvecklat affärssystem och det andra en hybrid av 
standard och egenutveckling. De två företagen ska även skilja sig åt vad i 
antalet försäljningskanaler. Detta för att ta tillvara på den kvalitativa meto-
dens möjligheter att fånga upp så många egenskaper som möjligt till pro-
blemet som undersöks. Företagen får inte heller skilja sig alltför mycket åt 
beträffande omsättning och antal anställda. Vi ville inte jämföra skillnader 
mellan stora och små företag utan se mer till generella aspekter på integra-
tionsbenägenhet, gäller även steg 4.  
 
Steg 4 
Steg 4 i fallstudien innehöll ytterligare en kvalitativ intervju, denna gång 
med ett företag som har integrerat systemen. Här ligger tyngdpunkten på att 
se hur de hanterat de problem som företagen i steg 3 uppgivit som orsaker 
till att de valt att avstå från integration. Dessutom ställdes frågor kring vad 
som orsakade mest problem vid integrationen av systemen. Intervjuns 
respondent var den person på företaget som var mest insatt i e-handel, 
affärssystem och integrationen mellan dem, se bilaga 4. 
 
Urval för steg 4 
Företaget för intervju i steg 4 ska ha ett integrerat e-handels och affärs-
system. Affärssystemet ska vara egenutvecklat, då detta enligt teorin är 
svårare att integrera. Företaget skall dessutom använda alla tre försäljnings-
kanalerna butik, postorder och e-handel. Detta för att studera en så komplex 
miljö som möjligt. Vi intervjuade endast ett företag med integrerad lösning 
på e-handeln, orsaken är att vår frågeställning gäller företag som inte integ-
rerat sina system. Med steg 4 vill vi se hur företaget valt att hantera de frågor 
som väckts i steg 3. 
 
Steg 5 
Utifrån de svar steg 3 och 4 resulterat i, fick vi underlag för frågor vilka 
ställdes till en integrationsspecialist. Vi ville höra dennes åsikter kring hur 
problem och motvilja till integration kan minskas eller lösas. Från inter-
vjuerna i steg 4 och 5 utvecklas teorier som beskriver hur integration kan 
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möjliggöras för att fler företag ska kunna dra fördel av e-handelns positiva 
effekter. Denna sista fas av fallstudien svarar på forskningsfrågans andra del 
”Hur kan integrationen mellan e-handel och affärssystem möjliggöras?”. 
 
Urval för steg 5 
En professionell integrationsexpert från en IT-konsult intervjuades i steg 5. 
Här gäller kravet att respondenten har gedigen erfarenhet av integration 
mellan e-handel och affärssystem, se bilaga 5. 

4.1.3 Sekretess 
De e-handelsföretag som ställt upp och medverkat i vår undersökning har 
krävt att företagets namn inte får nämnas i uppsatsen, eftersom denna kom-
mer att vara en offentlig handling. Därför anonymiseras företagen i upp-
satsen och benämns som Företag 1, Företag 2 och så vidare [PAU99]. 

4.2 Datasammanställning steg 1 
Elva av företagen som tillfrågades om de ville vara med i undersökningen, 
var positiva till detta och ställde gärna upp.  

4.3 Datasammanställning steg 2 
Företagen som vi intervjuat delades in i tre grupper, de med integrerade 
system, delvis integrerade system och ej integrerade system. Meningen med 
detta var att se eventuella mönster inom respektive grupp. 

4.3.1 Andel företag med integrerade system 
Företagen fick besvara frågan ”Är e-handeln integrerad med affärs-
systemet”? I figur 4.2 visas fördelningen, 55 % har helt integrerade system, 
9 % har delvis integrerade system och 36 % har inte integrerat sina system. 
 

Är e-handeln integrerad med affärssystemet?

55%

9%

36% Integrerat
Delvis integrerat
Ej Integrerat

 
Figur 4.2 Fördelning av företag med integrerade, delvis inte- 
grerade och ej integrerade system. 
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4.3.2 Integrationens betydelse 
Merparten företag anser att det är viktigt för verksamheten med integrerade 
e-handel och affärssystem, se figur 4.3.  Trots detta har en del av företagen 
valt att inte integrera systemen. 
 

Hur viktigt anser du att det är att integrera 
systemen?

-1

0

1

2

3

4

5

6

Mycket viktigt Ganska
viktigt

Inte så viktigt

Integrerat

Delvis integrerat

Ej integrerat

 
Figur 4.3 Merparten företag anser att integration är viktigt eller  
ganska viktigt. 

4.3.3 Varför integreras inte systemen? 
När vi frågade de företag som inte integrerat sina system om orsaken så 
angav samtliga verksamhetsberoende orsaker, se figur 4.4, det har istället 
med företagens affärsprocesser att göra. E-handelsföretagen anser inte att 
tekniken är något större hinder för att integrera systemen. 
  

Varför har ni inte integrerat systemen?

-1

0

1

2

3

4

5

Tekniska orsaker Verksamhetsberoende

 
Figur 4.4 Diagrammet visar att samtliga företag som valt att inte  
integrera systemen gjort detta på grund av verksamhetsberoende  
orsaker. 

4.3.4 Antalet försäljningskanaler  
De företag som har flera försäljningskanaler visade sig integrera sina system 
i större utsträckning än de som endast har e-handel. I figur 4.5 syns att 
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företag med flera försäljningskanaler integrerar systemen oftare än de som 
bara har en försäljningskanal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.5 Företag som säljer via e-handel, butik och postorder  
har i samtliga fall integrerade system.  

4.3.5 Affärssystemets utveckling 
Företagen fick besvara frågan hur deras befintliga affärssystem utvecklats 
för att se om det påverkar integrationen med e-handeln. Det visade sig att 
företag med egenutvecklade affärssystem har en högre integrationsfrekvens 
än de med standard och hybrid system se figur 4.6. 
 

Affärssystem

-1

0

1

2

3

4

5

Integrerat Delvis
integrerat

Ej integrerat

Integrerat

Delvis integrerat

Ej integrerat

 
Figur 4.6 Egenutvecklade affärssystem integreras oftare är  
standardsystem. 

4.3.6 Utvecklingsmetod för e-handelssystem 
Vi frågade även om e-handelssystemen var egenutvecklade eller en 
standardlösning. Vi kunde dock inte se några klara samband mellan affärs-
systemens utvecklingsmetod och integration. 

4.3.7 Omsättningens betydelse 
Vi frågade också företagen hur stor deras totala omsättning är för att se om 
det påverkar integrationsviljan. De elva företagen har omsättning som 
varierar från 10 millioner till 100 miljarder, ett väldigt stort spann. Vi kunde 

Hur mång försäljningskanaler har ni?
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dock inte se att företag med hög omsättning integrerar sin e-handel i någon 
noterbart högre utsträckning än de med lägre omsättning, se tabell 4.1 De 
absolut största företagen har dock integrerade system. 
 

 
Omsättning MSEK 
 

 
Integration 

 
10 

 
Helt integrerade system 

18 Helt integrerade system 
57 Inte integrerat 
140 Helt integrerade system 
175 Inte integrerat 
375 Inte integrerat 
1 400 Inte integrerat 
1 700 Delvis integrerat 
2 000 Helt integrerade system 
3 000 Helt integrerade system 
99 200 
 

Helt integrerade system 

Tabell 4.1 Tabellen visar elva företags omsättning och i vilken grad de integrerat affärs- och 
e-handelssystem. 
 

4.4 Datasammanställning steg 3 
Nedan följer en enkel beskrivning av företagen i steg 3 och en samman-
ställning av intervjuerna med respektive företag. Dessa företag har inte 
integrerat sina affärs- och e-handelssystem. 

4.4.1 Beskrivning av företag 1 
Företag 1 har sysslat med postorderförsäljning i över trettio år och startade 
med e-handel 1997. I början bestod e-handeln av ett e-postsystem som 
innebar att kunder skickade in sina order via e-post, dessa skrevs ut och 
registrerades därefter manuellt i affärssystemet. 1998 införde företaget en 
produktkatalog med kundkorg på webbsidan. E-handeln är inte integrerad 
med det egenutvecklade affärssystemet. I nuläget är företaget mycket nöjd 
med den nuvarande lösningen, men är öppna för en framtida integration. 
Företaget har 70 anställda och omsätter 375 millioner. 

4.4.2 Intervju med företag 1 
Flertalet företag som valt att inte integrera sina system tycker ändå att det är 
ganska viktigt med en integration. Trots det har man inte integrerat syste-
men, vad beror det på i Ert fall? 

 
”Valet att inte integrera beror på olika säkerhetsfaktorer. Att systemet inte 
är integrerat innebär att vi har krav på att frekvent uppdatera våra e-
handelssidor. Mellan 2 och 5 ggr/dygn sker uppdateringar. Uppdatering är 
en manuell procedur där vi för över aktuella värden. Var morgon så läser vi 
in nattens e-handelsfiler med beställningar och så vidare till affärssystemet. 
Viktigt är att ha hemsidan så aktuell som möjligt i och med att man inte ser 
aktuellt lagersaldo”.  
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”Vi lägger ner någon sekund på manuell kontroll av varje order och det gör 
vi dels för att se att allt ser rätt ut, vad det gäller adressuppgifter och så 
vidare. 25 % av kunderna flyttar inom ett halvår. När vi tar hem en Internet-
fil så ser vi två sidor på skärmen, den ena sidan som kunden har angivit och 
på den andra sidan matchar vi det mot de uppgifter som finns i affärs-
systemet. Och om något skiljer sig så markeras raden för att den som sitter 
och kör systemet ska uppmärksamma detta och om till exempel adressen inte 
stämmer så uppdaterar operatören den. Helt vita order, alltså sådana som 
inte har några avvikelser de ”okeyar” vi bara. Vi tycker att det är väl 
investerad tid att granska order manuellt. Om en order går till fel ställe 
ställer det till en hel del problem för produktionen som får plocka och packa 
order i onödan, sedan kanske paketet ligger på ett postkontor en hel månad i 
värsta fall innan det returneras. Det kallar vi kvalitetssäkring. Internetorder 
gör i sig att vi tjänar mycket tid då kunden själv har matat in alla uppgifter 
och den lilla tid vi behöver lägga ned på kvalitetssäkring anser vi vara väl 
investerad tid”.  
  
När e-handelssystemet utvecklades, tog Ni hänsyn till att detta skulle stäm-
ma överens med de affärsprocesser som finns inom företaget? 
 
”Ja, trots att vi valde att inte integrera systemen så är frågan ändå öppen”. 
  
Vilka problem tror Du skulle bli följden av en integration för Er, Varför?  
 
”Svårt att säga, vi skulle få in kunden för långt i affärssystemet. Ett exempel 
är så kallade bluffordrar, om man ser lagersaldot så lägger man en order på 
det och har därmed spärrat för riktiga kunder så att säga. Nu är inte bluff-
fordrar så vanliga i vårt fall, det är mest under skollov och liknande. Då ser 
vi att ungdomar är ute och testar och lägger order, man vet inte att man är 
ute ”skarpt” så att säga, det är ju så lätt att klicka sig vidare och lägga en 
order”. 
 
Skulle ett integrerat system innebära att det skulle komma in felaktiga input i 
affärssystemet? 
 
”Nej inte direkt, det ju inte så att det är lättare att lägga blufforder via 
Internet än genom andra försäljningskanaler. Det är lika lätt att uppge sig 
vara en annan person via telefon eller postorder och på det sättet beställa 
varor i någon annans namn”.  

 
”Vi gör idag överföringar via datafilsystem. Vår verksamhet har expanderat 
kraftigt de senaste åren. För 4 år sen hade vi 180 000 order per år vilka vi 
fick skriva ut och sedan manuellt registrera i order systemet, nu har vi 
700 000 order per år och hanterar dem lättare med hjälp av vårt nya sy-
stem”. 
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Vad skulle göra en integration aktuell i Ert fall? 
 
”Det pågår ständiga förbättringar och det kommer till ny programvara som 
gör det möjligt att få säkrare system. Vår webbutvecklare bevakar det här 
och ger förslag på förändringar”.  
 
Vilken IT-kompetens har ni i företaget? 
 
”All hårdkodning och stora förändringar köper vi in. Vi har nätverks-
tekniker och webbdesigners i huset som via applikationsgränssnitt upp-
daterar vår sida” [FTG1]. 

4.4.3 Beskrivning av företag 2 
Företaget startade sin verksamhet 1997, de arbetar endast med e-handel och 
har alltså endast en försäljningskanal. Det affärssystem företaget använder är 
en blandning av egenutvecklat och standard, där ordersystemet är egen-
utvecklat. Företag 2 anser att integration har betydelse men har ändå valt att 
inte integrera. Företaget omsätter 175 millioner och har 17 anställda. 

4.4.4 Intervju med företag 2 
Flertalet företag som valt att inte integrera sina system tycker ändå att det är 
ganska viktigt med en integration. Trots det har man inte integrerat syste-
men, vad beror det på i Ert fall? 
 
”Absolut integration är viktigt. Det är kostsamt och svårt att få det bra. Det 
finns inga standardlösningar utan man måste hitta en konsult som ska bygga 
en speciallösning och det är dyrt”.  
 
När e-handelssystemet utvecklades, tog Ni hänsyn till att detta skulle stäm-
ma överens med de affärsprocesser som fanns inom företaget. 
 
”Företaget fanns inte innan e-handeln. Därför fanns inga befintliga affärs-
processer”. 
 
Vilka problem tror Du skulle bli följden av en integration för Er, Varför?  
 
”Det är svårt att få leverantörerna att ange leverantörsorder nummer på 
leverantörsorder och det numret är en förutsättning för att matcha i order-
systemet. Det skulle försvåra en vettig integration”. 
 
Skulle ett integrerat system innebära att det skulle komma in felaktiga input i 
affärssystemet? 
 
”Inte felaktiga men det skulle vara svårt att matcha informationen”. 
 
Vad skulle göra en integration aktuell i ert fall? 
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”En förutsättning är att vi kan spara pengar på det. Att få större kontroll på 
leveranser och leverantörer skulle ge noggrannare kontroll ned på detaljni-
vå och det skulle ge kostnads besparingar”. 
 
Vilken IT-kompetens har ni i företaget? 
 
”I dagsläget har vi nätverkstekniker och webbdesigner en programmerare 
är på väg in” [FTG02].  

4.5 Datasammanställning steg 4 
Nedan följer en enkel beskrivning av företaget i steg 4 och en samman-
ställning av telefonintervjun. Företag har integrerat sitt affärs- och e-
handelssystem. 

4.5.1 Beskrivning företag 3  
Företaget har tre försäljningskanaler, butik, postorder och e-handel. Före-
taget bytte ut sitt gamla affärssystem till ett nytt egenutvecklat och införde 
samtidigt en integrerad lösning. E-handeln är helt integrerad med affärs-
systemet, så när som på kortbetalning där en manuell hantering fortfarande 
finns kvar. Företaget har 23 anställda och 140 millioner i omsättning. 

4.5.2 Intervju med företag 3 
När e-handelssystemet utvecklades togs det någon hänsyn till att detta skulle 
integreras med affärssystemet? 
 
”Ja, eftersom de nya systemen är helt integrerade och arbetar mot samma 
databas”. 
 
Hur hanterades problemet med att ersätta de manuella kontrollerna? 
 
”För att kontrollera inkommande order så har vi funktioner som kontrol-
lerar dessa så att de är rimliga. Fortfarande finns dock en liten del mellan 
systemen som hanteras manuellt. Orsaken till detta är att man inte velat 
frångå de manuella kontrollerna vid kontoöverföringar och kortbetalningar. 
Men företaget arbetar på en integrerad lösning som snart är klar. Det är ett 
medvetet val på grund av den ökade säkerhetsaspekt detta ger i form av den 
manuella kontrollen”.   

 
Fick Ni ändra på affärssystemet så att detta skulle stämma överens med e-
handelssystemet? 
 
”För att komma bort från de stora förändringar som e-handel och år 2000 
medförde så valde företaget att byta ut affärssystemet till ett nytt som då 
fungerade helt integrerat med e-handeln”. 
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Ändrade Ni på Era affärsprocesser så att dessa stämde överens med e-
handelssystemet? 
 
”När kunden väl har lagt sin order på Internet så ligger denna och behand-
las som vilken annan order som helst. Enda skillnaden order emellan är att 
det istället för säljare står Internet på de order som inkommit via Internet”. 
 
Upplever Du att det problem Ni stötte på under integrationsarbete var av 
teknisk eller verksamhets karaktär? 
 
”Tekniskt i och med att man fick ha tålamod med det under den tid själva 
bytet pågick. Verksamhetsmässigt behövde vi göra väldigt små förändringar 
eftersom vi sedan tidigare hade en väl fungerande postorderverksamhet så 
var detta bara ett nytt sätt att ta emot order på.” 
 
Vilka var de största problemen Ni stötte på vid integrationen av de båda 
systemen? 
 
”Vi byggde ett helt nytt system som innehåller båda delar. De tekniska 
problem som tillstötte var inte så allvarliga. Det svåra var att klara av allt 
inom den tid som fanns avsatt för integrationen. Detta gjordes i samband 
med millennieskiftet”. 
 
Vilken IT-kompetens har ni i företaget? 
 
”Utveckling samt hårdvara relaterat i form av nätverkstekniker. Bred 
kompetens på IT-avdelningen. Sköter all drift och underhåll själv. Upp-
datering av hemsidorna gör vi själva”.  

4.6 Datasammanställning steg 5 
Nedan följer en enkel beskrivning av Sigma InfoSolutions AB och en sam-
manställning av telefonintervjun med integrationsexpert Robert Vikström. 

4.6.1 Bakgrund Sigma InfoSolutions AB 
Sigma InfoSolutions AB vänder sig till företag och organisationer som står i 
begrepp att utveckla, förändra och integrera sina affärsprocesser med hjälp 
av IT-stöd. Företaget har stor erfarenhet av informationshantering, affärs-
integration och produkt- och tjänsteutveckling. 
 
Robert Vikström är anställd på Sigma InfoSolutions AB i Luleå som teknisk 
expert med inriktning mot systemintegration och e-handel. Vikström har stor 
erfarenhet av e-handel, systemintegration och e-affärer. 
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4.6.2 Intervju med Robert Vikström 
Teorin säger att företag tror att kundkontakterna försämras vid en auto-
matisering av affärsprocesserna. Kan en integration istället förbättra kvalitén 
i en affärsrelation? 
 
”Ja definitivt, men det är en mjuk process. I en hård process integrerar före-
taget systemet med ett annat, och det är tekniskt genomförbart i dag. Den 
mjuka processen att få människor att tänka om och det är det som är det 
svåra i en integrationsprocess. Till ett exempel en affärsrelation med en 
leverantör kommer inte att förändras bara för att beställningen görs via 
nätet”.  
 
Företag vi intervjuat anser att integration av e-handel och affärssystem är 
viktigt för verksamheten. Ändå har de valt att inte integrera sina system på 
grund av verksamhetsbaserade orsaker. Upplever Du samma sak? 
 
” Ja det gör det nog. De senaste åren har de flesta ganska god koll på det 
här men det som ofta upplevs som skrämmande och avskräckande är de 
investeringskostnader som blir nödvändiga vid en integration. Men det beror 
på i vilken omfattning integrationen ska göras, är det en webbsida som ska 
integreras med ett affärssystem så behöver det inte medföra alltför stora 
kostnader. Om man inför en komplett integration så tar det mycket tid, 
pengar och energi i anspråk”. 
 
Upplever Du att företag med flera försäljningskanaler integrerar e-handel 
och affärssystem i större utsträckning än de med endast en försäljnings-
kanal? 
 
”Av erfarenhet är svaret på frågan ja”. 
 
Hos de företag vi intervjuat ser vi en klar tendens att de som har egen-
utvecklade affärssystem integrerar sina system oftare än de med standard 
system. Stämmer detta enligt Din uppfattning? 
 
”Det har jag svårt att uttala mig om”. 
 
Enligt teorin är det väldigt kostsamt och svårt att integrera egenutvecklade 
system. Är det Din uppfattning också? 
 
”Egenutvecklade system är definitivt svårare och kostsammare att integrera. 
Det beror på att de i större utsträckning bygger på egenutvecklade stan-
darder och meddelandeformat. Det innebär att man måste göra en konver-
tering till ett accepterat format. Då stöter man ofta på fall där organisation 
1 har integrerat med organisation 2 och skickar affärsdokument sinsemellan 
som bygger på en helt egenutvecklad standard. När organisation 3 kommer 
med i bilden och pratar ytterligare ett språk så krävs det stora investeringar 
för att få det att fungera med de andra två organisationerna. Sådana fall 
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stöter man oftast på hos företag som under lång tid arbetat med integration 
av system, det gäller då de företag som har riktigt gamla system”. 
 
Hur kan man underlätta integrationen där egenutvecklade affärssystem 
ingår? 
 
”Det har mycket med ordning och reda att göra men även sunt förnuft. Det 
är viktigt att kartlägga framför allt organisationen, vilka flöden av informa-
tion som passerar genom organisationen. Vilka flöden av information finns 
och vilka av dem skulle kunna vara digitala. Först när man sett hela den bil-
den kan man bestämma vad man vill göra. Mycket sunt förnuft där man 
börjar integrationen i rätt ände och det gör man bäst genom att göra en 
förstudie eller analys. Tyvärr vill inte alltid organisationerna lägga ner 
mycket pengar på förstudier och då får man ett baktungt projekt som kom-
mer att kosta mycket på slutet. Så både maskinella och manuella informa-
tionsflöden måste kartläggas”. 
 
Anser Du att företag som direkt startat upp en e-handel, utan att sedan 
tidigare ha fungerande rutiner och affärsprocesser har svårare att skapa en 
integration mellan e-handel och affärssystem? 
 
”En affärstransaktion bygger inte på elektroniska transaktioner utan på en 
affärshändelse, den är skapad i historien av hur människor gör affärer. Det 
bör inte vara så att de företagen har svårare att integrera, tvärtom borde i 
en sådan situation vara enklare. Det har väldigt mycket att göra med vilka 
organisationer och företag man har relationer med och hur lång de har 
kommit i utvecklingen. De som genomför en integration kommer att styras av 
och påverkas av leverantörer, kunder och andra intressenter”. 
 
Anser Du att företag med hög IT-kompetens inom företaget integrerar e-
handel och affärssystem oftare än de som har en lägre IT-kompetens? 
 
”Ja definitivt, oftast finns det då en eldsjäl som har en vision inom företaget 
som driver arbetet framåt”. 
 
Om svaret på föregående fråga är ja. Vad tror Du det beror på? 
 
”Ofta beror det på att en person med IT-kompetens ser möjligheterna i en 
integration på ett annat sätt”. 
 
Upplever Du att användarna ofta måste ändra sina arbetsrutiner så att dessa 
stämmer överens med affärssystemen? 
 
”Människan är av naturen emot förändringar, om man har ett arbetssätt vill 
man gärna behålla det. Jag tror att det är många som anpassar männi-
skorna och deras rutiner efter det maskinella”. 
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Hur kan problemet med att ändra användarnas arbetssätt hanteras på bästa 
sätt? 
 
”En verksamhetskonsult skulle kunna besvara frågan bättre men av erfaren-
het gör man det genom att förklara nyttan med förändringen och lyfta fram 
det positiva sakerna som man får ut av det. En integration till exempel ger 
inte bara billigare pappersarbete utan även kontroll på en massa andra 
saker, så som hur mycket fakturor som finns ute och order. Det ger en 
mycket större möjlighet att kontrollera sina affärshändelser”. 
 
Hur får man på bästa sätt användarna att inse fördelarna med en integration? 
 
”Fokusera på nyttan med resultatet så att man inte bara ser till problem”. 
 
Upplever Du att det är svårt att ersätta manuella kontroller vid integration av 
e-handel och affärssystem? 
 
”Ja, i många fall är det manuella förfarandet svårt att ersätta.  Till exempel 
en sån enkel sak som en namnunderskrift för godkännandet av en sak. Det 
har tagit väldigt många år innan en digital signatur kunnat skapas som är 
godkänd enligt lag. För business-to-customer så är det en risk att ta med i 
beräkning eftersom man inte alltid har en affärsrelation sedan innan med 
kunden. Business-to-business handel bygger mer på personliga relationer 
mellan köpare och säljare, där är inte förekomsten av bluffordrar vanlig”. 
 
Är det vanligt att affärssystem är förberedda för integration med e-handel? 
 
”Ja numera är det de. De flesta affärssystem har en möjlig ingång för 
integrationer i form av ett gränssnitt”. 
 
Om affärssystemet är förberett och anpassat för att integreras med en e-
handel, underlättar det integrationen mycket? 
 
”Ja mycket, om det inte hade funnits hade det varit omöjligt att få in infor-
mationen i affärssystemet. Men de stora affärssystemen har en tendens att 
krångla till allting, de definierar ofta sin egen standard med komplexare 
filformat”. 
 
Är det vanligt att företag inför en integration av e-handel och affärssystem 
byter ut affärssystemet för att detta är alltför svårt att integrera? 
 
”Vet inte om jag kan påstå det, men vid en integration gör man en översyn 
av de befintliga systemen och de är då ett bra tillfälle att byta ut systemet 
mot ett bättre”. 
 
Om företaget byter ut sitt affärssystem inför integrationen med e-handel, 
underlättar det integrationen? 
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”Ja, speciellt om företaget sedan tidigare har ett gammalt affärssystem som 
inte har alla faciliteter som nyare har så underlättar det integrationen. 
Oftast har företag uppgraderingsavtal för sina system vilket innebär att de 
använder den senaste versionen av systemet”.  
 
Hur hanteras byten av affärssystem inför integrationer på bästa sätt? 
 
”Man börjar i så fall med att byta ut affärssystemet med efterföljande 
utbildning. När systemet och användarna kommit igång så kan integrationen 
påbörjas. Användarnas påverkas väldigt mycket av en sådan lösning för en 
integration. Alla förändringar i system påverkar användarna som måste 
arbeta i nya miljöer där de inte känner igen sig”. 
 
Sammanfattning av intervjun: 
 
”För att underlätta en integration bör branschlitteratur om hur man utbyter 
information mellan system studeras, men även hur man definierar ett gräns-
snitt mot en egen organisation. Inte bara information utan också hur man 
gör affärstransaktioner med varandra. Det underlättar i och med att det blir 
enklare att definiera hur information ska skickas mellan systemen. Men det 
kan också innebära problem, om det är en organisation som har kontakter 
med många olika branscher så försvårar det eftersom man får arbeta med en 
hel del olika standarder. Det medför extra arbete” [VIR02]. 
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5 Analys 
Nedan följer analyser för samtliga 5 steg i datainsamlingen som vår fall-
studie innehåller. 

5.1 Analys steg 1 
Kontaktpersonerna på e-handelsföretagen visade sig vara upptagna personer. 
Vi fick kontakt med elva av de vi ringde till och alla var beredda att ställa 
upp på en fortsatt intervju. Detta tolkar vi som att vi valt ett intressant och 
aktuellt ämne.  

5.2 Analys steg 2 
Alla företag som inte integrerat e-handeln med affärssystemet anger verk-
samhetsberoende orsaker till att de inte integrerat, detta stämmer överens 
med Fredholms teori [FRP97]. ”Fokus blir allt mindre på de tekniska 
lösningarna och mer på effekterna i en verksamhet.” 
 
Verksamhetens komplexitet, det vill säga hur många försäljningskanaler 
som används har betydelse för om företaget väljer att integrera. De företag 
vilka har flera sätt att sälja sina varor på gör oftare en integration mellan e-
handel och affärssystem.  
 
Fredholm och Maxelon säger att det är svårare och mer kostsamt att integ-
rera egenutvecklade system [FRP97] [MAK01]. Detta avskräcker dock inte 
företag med sådana från att integrera.  

5.3 Analys steg 3 
E-handel är inte en separat del av en verksamhet. Processer och information 
mellan e-handel och övrig verksamhet ska fungera väl tillsammans i form av 
samverkande processer och osynliga länkar dem emellan [MAK01]. Båda 
företagen känner till och anser att integration är viktigt för verksamheten och 
ser fördelar i att ha samverkande affärsprocesser, men har trots detta inte 
integrerat affärs- och e-handelssystemen [FTG1] [FTG2]. 
 
Affärsprocesserna inom företaget ska stödjas och förbättras med e-handels-
systemet varför system och processer måste stämma överens [FRP97] 
[MAK01]. Företag 2 hade vid utvecklandet av e-handelssystemet inga 
befintliga affärsprocesser att anpassa e-handeln efter. Detta på grund av att 
företaget startades enbart för att bedriva handel via Internet vid samma 
tidpunkt som e-handelssystemet utvecklades. Trots detta stämmer inte 
dagens affärsprocesser ihop med e-handelssystemet som ska stödja dem. 
Vilket är en av anledningarna till att företaget inte integrerat sin e-handel 
med affärssystemet [FTG2]. 
 
Affärssystemen kräver en hel del anpassningar innan informationsflöden kan 
behandlas elektroniskt. För mindre företag så ställs det alltför stora kun-
skapskrav på personalen. En bromskraft kan vara den interna IT-avdelningen 
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som i alla lägen inte behärskar den nya IT-tekniken. Elektronisk affärskom-
munikation är komplex med många funktioner som ska samverka [FRP97]. 
Fredholms teori verifieras, då det visar sig att företagen inte har den kompe-
tens som krävs. Båda företagen har nätverkstekniker och webbdesigners 
vilka arbetar med den dagliga driften och underhåll av sidorna men därut-
över ingen egen IT-kompetens för utveckling av automatiska informations-
flöden [FTG1] [FTG2]. 
 
Att förändra personalens arbetssätt är ofta mer krävande än den tekniska 
biten. Om ett e-handelsprojekt inte är väl förankrat hos personalen, kan den 
nya tekniken med de förändringar som den innebär bli svår för personalen 
att acceptera [FRP97]. Företag 2 säger att det befintliga arbetssättet gör att 
det blir svårt att matcha data i systemen och att vara säker på att en order är 
korrekt. För båda företagen gäller att en integration skulle gå att genomföra 
rent tekniskt, men den svåra biten är att få de i systemet inblandade männi-
skorna att göra rätt [FTG2].  
 
Att ersätta mänskliga kontroller med automatiska är ett integrationsproblem.  
Detta gäller till exempel orimliga order, dubbletter och kontroll av att ordern 
inte är en delmängd av en tidigare order [FRP97]. Detta verifieras av företag 
1, de säger att det är svårt att ersätta den manuella kontrollen som fungerar 
som en kvalitetssäkring [FTG1]. 
 
Med egenutvecklade och omoderna affärssystem blir det svårt och dyrbart 
att integrera med e-handeln [MAK01] [FRP97]. Detta bekräftas av företag 2 
som ser stora kostnader och svårigheter förknippade med en integration 
[FTG2]. 
 
Om de tekniska lösningarna för e-handeln inte utgår från standarder eller 
inte accepteras av det nätverk som företaget använder, försvåras integra-
tionen ur teknisk synvinkel [FRO96]. Båda företagens system utgår från 
egenutvecklade system. Företag 2 har egenutvecklat ordersystem och reste-
rande applikationer i affärssystemet är standard. De uppger att de har svårt 
att hitta applikationer och system som passar för en integration [FTG2]. 
Detta stöder Fredriksson och Villons teori. 
 
Det är vanligt att organisationer måste anpassa sina arbetsrutiner så att dessa 
stämmer överens med affärssystemet. Detta beror på att affärssystemet är så 
oflexibelt [NIC01]. Därför är det viktigt att e-handelssystemet utvecklas så 
att det stämmer väl överens med de befintliga processerna i företaget. Före-
tag 2 bekräftar detta då de i intervjun berättar att de inte haft möjlighet att 
göra denna anpassning eftersom företaget inte existerade före e-handeln 
startades [FTG2].  

5.4 Analys steg 4 
I analysen i steg 2 slogs det fast att tekniken inte är det stora problemet vid 
en integration. Detta stämmer överens med vad Fredholm skriver, han menar 
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också att fokus blir allt mindre på de tekniska lösningarna och mer på effek-
terna i en verksamhet [FRP97]. Analysen i steg 2 visar att flera försäljnings-
kanaler gör att företagen oftare har integrerat sina system. Vi ville veta 
varför det var så. Företag 3 säger att de tekniska bitarna var enkelt avklarade 
och de verksamhetsberoende problemen blev inte heller stora på grund av att 
företaget sedan tidigare hade fungerande rutiner från andra försäljnings-
kanaler. Att sälja varor på fler än ett sätt innebar att företaget hade utar-
betade rutiner och visste hur de ska handskas med parallella system. E-
handeln blev lättare att integrera, det blev bara ett nytt sätt att ta emot order 
på [FTG3]. 
 
Ett affärssystem som byggts med föråldrad teknik kan vara svårt att kom-
binera med e-handel. Vid en integration bör företaget överväga att byta ut 
affärssystemet, eftersom det kan bli alltför resurskrävande att anpassa 
[MAK01] [FRP97]. En av orsakerna till att företag 3: s integration blev 
förhållande vis enkel är att de valde att byta ut sitt gamla affärssystem mot 
ett nytt som kunde arbeta tillsammans med e-handeln mot en gemensam 
databas [FTG3]. 
 
Att ersätta mänskliga kontroller med automatiska är ett integrationsproblem 
[FRP97].  Ett av företagen i steg 3 angav detta som en av huvudorsakerna 
till att de inte integrerat sina system [FTG1]. Detta verifierades av företag 3 
som förvisso har ersatt mänskliga kontroller med automatiska men har valt 
att inte automatisera hela betalningssystemet. Det är svårt att uppnå lika hög 
säkerhet med automatiska kontroller som de manuella kan erbjuda [FTG3]. 
 
Ett hinder för integration kan vara den interna IT-kunskapen, förtaget be-
härskar inte den nya IT-tekniken [FRP97]. Dessutom måste det inom före-
taget finnas goda kunskaper om vilka affärsprocesser som berörs av 
integrationen, för att e-handel och affärssystem ska fungera väl tillsammans 
[MAK01]. Hos företag 3 visar detta sig i den höga interna IT-kompetens 
som företaget har och kunskapen om de redan befintliga processerna vid 
handel. För dem är e-handeln endast ett nytt sätt för kund att lägga order. 
Order som inkommer via Internet behandlas på samma sätt som postorder 
[FTG3]. 

5.5 Analys steg 5 
I analysen av steg 2 ser man hur företag valt att inte integrera sina system på 
grund av verksamhetsbaserade orsaker, trots att de anser att denna är viktig. 
Vikström känner igen sig, det flesta vet vilka fördelarna med en integration 
är, men den innebär hårda belastningar för företaget [VIR02]. 
 
Att förändra personalens arbetssätt är ofta mer krävande än den tekniska 
biten. Om ett projekt är väl förankrat hos personalen, så blir de förändringar 
som följer enklare att acceptera [FRP97]. Detta har vi sett i steg 4 och 
Vikström bekräftar detta. Han säger att den hårda processen där tekniken 
integreras är genomförbar. Den mjuka processen, att få människor att tänka 
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om är det svåra i en integrationsprocess, människan förändrar inte gärna ett 
arbetssätt. Ändå är det vanligt att företag väljer att anpassa personalens 
arbetssätt istället för det maskinella [VIR02]. 
 
En användare ser kanske inte helhetsbilden med integrationen och missar 
därför positiva effekter som den medför. Det är därför viktigt att upplysa och 
informera användarna om exempelvis de ökade möjligheter som ges i form 
av kontroll av affärshändelser [VIR02]. 
 
I tidigare intervjuer har det visat sig att ju fler försäljningskanaler ett företag 
har desto vanligare är det att de har integrerat systemen. Detsamma har Vik-
ström uppmärksammat. Det borde vara enklare att integrera ett företag med 
endast en försäljningskanal, i form av e-handel. Företag som endast har en 
försäljningskanal har vanligen ingen tidigare affärshistoria med processer för 
handel. Vid en integration är det av stor vikt att man allra först kartlägger 
företagets informationsflöden. Om företaget inte har existerande informa-
tionsflöden, till exempel om företaget är nystartat, så kan det vara svårt att 
veta vad integrationsprocessen ska resultera i och vad företaget egentligen 
behöver [VIR02]. 
 
Att automatisera mänskliga kontroller är svårt vid integration [FRP97].  I 
analys steg 3 säger ett av företagen att detta är en av orsakerna till att före-
taget valt att avstå från integration. Företag 3 i analysen av steg 4, som har 
integrerat sin e-handel med affärssystemet, har inte heller ersatt alla kon-
troller med automatik. Detta för att säkerhetsaspekterna är försvårande. Vik-
ström säger att manuellt förfarande ofta är svårt att ersätta, speciellt om 
handeln inte bygger på personliga relationer [VIR02]. 
 
Teorin säger att egenutvecklade affärssystem är besvärliga att integrera 
[FRP97] [MAK01]. Vikström säger att det är så och att det är speciellt svårt 
ju fler organisationer, med egenutvecklade system, standarder och medde-
landeformat, som ska samarbeta. Men det kan förenklas med en kartläggning 
av hela organisationen och genom att ta reda på de befintliga informations-
flöden som finns och vilka av dem som går att digitalisera. En förstudie är 
ett måste för att kunna börja i rätt ände av integrationsarbetet [VIR02]. 
 
Maxelon beskriver hur affärssystem har anpassats till webben, för att möjlig-
göra integration med e-handel. Dock har detta skett till viss begränsning 
eftersom leverantörerna av stora affärssystem vill ha kontrollen över sina 
system [MAK01]. Detsamma beskriver Vikström i intervjun då han berättar 
att utan ingång i form av ett gränssnitt, Application Programming Interface, 
API, skulle en integration med affärssystem vara ogenomförbar. Han påpe-
kar dock att det finns en del problem med dessa anpassningar. Speciellt hos 
de stora affärssystemen upplever han att detta medfört komplexare filformat 
och egenutvecklade standarder [VIR02]. 
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Fredholm anser att inför en integration där affärssystemet är gammalt så bör 
man överväga om detta ska bytas ut [FRP97]. Vikström berättar att vid en 
integration görs alltid en genomgång av de befintliga systemen. Om det visar 
sig att det förenklar integrationen bör ett byte av affärssystemet övervägas. 
Vid ett byte måste affärssystemet bytas innan själva integrationsprocessen 
påbörjas, annars blir det för stora påfrestningar för företaget med dess 
personal [VIR02]. 
 
Om den interna IT-kompetensen i ett företag är låg är det i sig ett hinder för 
integration [FRP97]. Detta säger Viklund beror på att en person med IT-
kompetens ser potentialen i en integration. En sådan person fungerar som en 
eldsjäl och driver integrationsprocessen framåt [VIR02]. 
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6 Slutsatser 
En integration kan ses från två olika håll, teknik och verksamhet. Tekniken 
skapar i dag inga större problem. Integrationsprocessens verksamhetsrelate-
rade del innehåller integration av företagets processer och informationsflö-
den. Undersökningen visar att företag är medvetna om fördelarna med att 
integrera e-handel och affärssystem. Orsakerna till att de trots det inte 
integrerar systemen är inte i första hand tekniska utan verksamhetsberoende. 

 
Varför integrerar inte företag sin e-handel i större utsträckning? 
 

• Företagen upplever att de tappar kontrollen över affärsprocesserna. 
 
• Företagen har problem att ersätta och ändra manuella kontroller och 

rutiner.  
 

• Affärsprocesser, affärssystem och e-handel överensstämmer inte.  
 

• Har företaget ingen tidigare affärshistoria som är fallet med ett ny-
startat e-handelsföretag så kan det vara svårt att veta vad integra-
tionsprocessen ska resultera i och vad företaget egentligen behöver.  

 
• En orsak till att rena e-handels företag inte integrerar systemen är att 

de inte ser lika stort behov eftersom verksamheten inte blir så kom-
plex med endast en försäljningskanal.  

 
• Den kunskap inom IT och integration som är nödvändig saknas. 

 
Hur möjliggörs en integration? 
 

• För att åstadkomma en integration måste de förändringar som denna 
medför motiveras och förankras hos personalen. 

 
• Vid en integration är det av stor vikt att man allra först kartlägger fö-

retagets informationsflöden. Både manuella och maskinella flöden 
samt processer måste definieras. 

 
• Standardsystem kan förenkla integrationsarbetet. Men om företaget 

har flera standardsystem med egendefinierade standarder kan det bli 
ett omfattande arbete att konvertera dessa, i många fall komplexa fil-
format till ett gemensamt.  

 
• Företag som har utvecklat egna affärssystemet har i den processen 

fått en god IT-kunskap på köpet och de egna affärsprocesserna och 
rutinerna är då välkända och genomlysta. Därigenom är själva grun-
den för integrationen redan lagd när denna påbörjas. 
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7 Reflektioner kring uppsatsen 
Vid en tillbaka blick på vårt examensarbete och hur det genomförts kan vi 
konstatera att det hade varit önskvärt om mer tid funnits för att studera 
teorier innan frågeställningen utformades. Det är också viktigt att från början 
utforma en struktur och tidplan för arbetet. En öppen dialog mellan författar-
na, men även med andra uppsatsskrivare, är viktig för att utbyta erfarenheter 
och se arbetet ur nya perspektiv. 
 
Fallstudien som ligger till grund för uppsatsen har genomförts i fem olika 
steg där varje steg analyserats innan nästa steg påbörjats. Vi tycker att det 
var ett bra tillvägagångssätt eftersom frågeställningar för intervjuerna kunde 
utformas med hänsyn till redan analyserade steg i fallstudien. På så sätt 
kunde relevanta frågor som styrkte undersökningens reliabilitet, validitet, 
tillförlitlighet och trovärdighet utformas.  
 
Att hitta företag som har e-handel är inga större problem men att få intervju-
tid med en ansvarig person på företaget har i vissa fall visat sig vara mycket 
svårt. Vi har för vår fallstudie valt företag för intervjuerna på ett sådant sätt 
att problemen ska belysas ur så många synvinklar som möjligt.  
 
För de kvalitativa intervjuer som gjorts har en tidpunkt för intervjun be-
stämts med respondenten för att denne ska kunna planera in det. Företagen 
har själva valt respondent utifrån problemområdet, vi har därmed inte sett till 
den titel som vederbörande har. 
 
En nackdel med telefonintervjuer är en försämrad kontakt mellan respondent 
och intervjuare i och med att kroppsspråket helt faller bort. Vi har trots detta 
använt oss av telefonintervjuer på grund av att våra respondenter finns i ett 
stort geografiskt område. En fördel som vi sett med telefonintervju jämfört 
med att träffa respondenten personligen är att intervjutiden blir mer effektiv, 
mindre tid går åt till kringaktiviteter.  
 
Vi lät vid några tillfällen utomstående personer läsa igenom uppsatsen och 
den feedback vi fick var mycket värdefull. Detta för att se om det finns en 
röd tråd genom uppsatsen, uppmärksamma eventuella logiska fel och stavfel. 

7.1 Fortsatt forskning 
Att göra en mer omfattande studie där fler företag ingick i steg 2 och 3 vore 
intressant för att se om det skulle resultera i samma slutsatser som vi kommit 
fram till i denna uppsats. Skulle alla företag som inte integrerat sina e-
handelssystem även då ange verksamhetsberoende orsaker till detta? Ett 
annat ämne för vidare forskning är hur förändringar i arbets- och tankesätt 
som blir följden av en systemintegration på bästa sätt förankras och motive-
ras hos berörd personal. 
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 I

Bilaga 1 
Frågor för telefonintervju i steg 2 
 
Frågeställningar för telefonintervju med givna svarsalternativ. 
 

1. Företagets namn: 

 

2. Respondentens namn: 

 
3. Vilken är Din befattning på företaget? 

 
4. Hur många anställda har företaget? 

 

5. Vilken omsättning har företaget? 

 

6. Erbjuder företaget även försäljning av varor på traditionellt vis eller via postorder? 

 

Butiksförsäljning  Postorder  E-handel 

     

7. Hur är affärssystemet utvecklat? 

 

Standard system  Egenutvecklat Blandning 

 

8. Hur är e-handeln utvecklad? 

 

Standardsystem   Egenutvecklat Blandning 

 

9.  Är e-handeln integrerad med affärssystemet?  

 

          Ja       Nej      Delvis  
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 II

10. Om svaret är ja på fråga 9, är integrationen en batch- eller realtidslösning? 

 

       Realtid    Batch   Blandning 

 

11.  Om företaget inte har integrerat e-handel med affärssystemet, finns de planer på det-

ta? 

 

          Ja          Nej 

 

12. Anser Ni att det är av stor betydelse för verksamheten med en integrerad lösning?  

 

          Ja       Nej  I viss mån 

 

13. Om svaret är nej på fråga 9, är avsaknaden av integration verksamhets- eller teknikba-

serad? 

 

       Teknik  Verksamhet      Annat 

 



Bilaga 2 

 III

Bilaga 2 
Intervjusvar steg 2: Telefonintervju steg 2 
 
Frågeställningar för telefonintervju med givna svarsalternativ. 
 

1. Företagets namn: 

Företag 1 

2. Respondentens namn: 

 XXX 

3. Vilken är Din befattning på företaget?  

Internet ansvarig  

4. Hur många anställda har företaget? 

70 

5. Vilken omsättning har företaget? 

375 millioner 

6. Erbjuder företaget även försäljning av varor på traditionellt vis eller via postorder? 

 

Butiksförsäljning  Postorder  E-handel 

     

7. Hur är affärssystemet utvecklat? 

 

Standard system  Egenutvecklat Blandning 

 

8. Hur är e-handeln utvecklad? 

 

Standardsystem   Egenutvecklat Blandning 

 

9.  Är e-handeln integrerad med affärssystemet?  

 

          Ja       Nej      Delvis  
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10. Om svaret är ja på fråga 9, är integrationen en batch- eller realtidslösning? 

 

       Realtid    Batch   Blandning 

 

11.  Om företaget inte har integrerat e-handel med affärssystemet, finns de planer på det-

ta? 

 

          Ja          Nej 

 

12. Anser Ni att det är av stor betydelse för verksamheten med en integrerad lösning?  

 

          Ja       Nej  I viss mån 

 

13. Om svaret är nej på fråga 9, är avsaknaden av integration verksamhets- eller teknikba-

serad? 

 

       Teknik  Verksamhet      Annat 
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Intervjusvar steg 2: Telefonintervju steg 2 
 
Frågeställningar för telefonintervju med givna svarsalternativ. 
 

1. Företagets namn: 

Företag 2 

2. Respondentens namn: 

 XXX 

3. Vilken är Din befattning på företaget?  

E-butiks chef  

4. Hur många anställda har företaget? 

17 

5. Vilken omsättning har företaget? 

175 millioner 

6. Erbjuder företaget även försäljning av varor på traditionellt vis eller via postorder? 

 

Butiksförsäljning  Postorder  E-handel 

     

7. Hur är affärssystemet utvecklat? 

 

Standard system  Egenutvecklat Blandning 

 

8. Hur är e-handeln utvecklad? 

 

Standardsystem   Egenutvecklat Blandning 

 

9. Är e-handeln integrerad med affärssystemet?  

 

          Ja       Nej      Delvis  
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10. Om svaret är ja på fråga 9, är integrationen en batch- eller realtidslösning? 

 

       Realtid    Batch   Blandning 

 

11.  Om företaget inte har integrerat e-handel med affärssystemet, finns de planer på det-

ta? 

 

          Ja          Nej 

 

12. Anser Ni att det är av stor betydelse för verksamheten med en integrerad lösning?  

 

          Ja       Nej  I viss mån 

 

13. Om svaret är nej på fråga 9, är avsaknaden av integration verksamhets- eller teknikba-

serad? 

 

       Teknik  Verksamhet      Annat 
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Intervjusvar steg 2: Telefonintervju steg 2 
 
Frågeställningar för telefonintervju med givna svarsalternativ. 
 

1. Företagets namn: 

Företag 3 

2. Respondentens namn: 

 XXX 

3. Vilken är Din befattning på företaget?  

IT och e-handelsansvarig 

4. Hur många anställda har företaget? 

23 

5. Vilken omsättning har företaget? 

140 millioner 

6. Erbjuder företaget även försäljning av varor på traditionellt vis eller via postorder? 

 

Butiksförsäljning  Postorder  E-handel 

     

7. Hur är affärssystemet utvecklat? 

 

Standard system  Egenutvecklat Blandning 

 

8. Hur är e-handeln utvecklad? 

 

Standardsystem   Egenutvecklat Blandning 

 

9. Är e-handeln integrerad med affärssystemet?  

 

          Ja       Nej      Delvis  
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10. Om svaret är ja på fråga 9, är integrationen en batch- eller realtidslösning? 

 

       Realtid    Batch   Blandning 

 

11.  Om företaget inte har integrerat e-handel med affärssystemet, finns de planer på det-

ta? 

 

          Ja          Nej 

 

12. Anser Ni att det är av stor betydelse för verksamheten med en integrerad lösning?  

 

          Ja       Nej  I viss mån 

 

13. Om svaret är nej på fråga 9, är avsaknaden av integration verksamhets- eller teknikba-

serad? 

 

       Teknik  Verksamhet      Annat 
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Intervjusvar steg 2: Telefonintervju steg 2 
 
Frågeställningar för telefonintervju med givna svarsalternativ. 
 

1. Företagets namn: 

Företag 4 

2. Respondentens namn: 

 XXX 

3. Vilken är Din befattning på företaget?  

IT-chef 

4. Hur många anställda har företaget? 

2.000 

5. Vilken omsättning har företaget? 

3 miljarder 

6. Erbjuder företaget även försäljning av varor på traditionellt vis eller via postorder? 

 

Butiksförsäljning  Postorder  E-handel 

     

7. Hur är affärssystemet utvecklat? 

 

Standard system  Egenutvecklat Blandning 

 

8. Hur är e-handeln utvecklad? 

 

Standardsystem   Egenutvecklat Blandning 

 

9. Är e-handeln integrerad med affärssystemet?  

 

          Ja       Nej      Delvis  
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10. Om svaret är ja på fråga 9, är integrationen en batch- eller realtidslösning? 

 

       Realtid    Batch   Blandning 

 

11.  Om företaget inte har integrerat e-handel med affärssystemet, finns de planer på det-

ta? 

 

          Ja          Nej 

 

12. Anser Ni att det är av stor betydelse för verksamheten med en integrerad lösning?  

 

          Ja       Nej  I viss mån 

 

13. Om svaret är nej på fråga 9, är avsaknaden av integration verksamhets- eller teknikba-

serad? 

 

       Teknik  Verksamhet      Annat 
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Intervjusvar steg 2: Telefonintervju steg 2 
 
Frågeställningar för telefonintervju med givna svarsalternativ. 
 

1. Företagets namn: 

Företag 5 

2. Respondentens namn: 

 XXX 

3. Vilken är Din befattning på företaget?  

Team manager 

4. Hur många anställda har företaget? 

60.000 

5. Vilken omsättning har företaget? 

99.2 miljarder 

6. Erbjuder företaget även försäljning av varor på traditionellt vis eller via postorder? 

 

Butiksförsäljning  Postorder  E-handel 

     

7. Hur är affärssystemet utvecklat? 

 

Standard system  Egenutvecklat Blandning 

 

8. Hur är e-handeln utvecklad? 

 

Standardsystem   Egenutvecklat Blandning 

 

9. Är e-handeln integrerad med affärssystemet?  

 

          Ja       Nej      Delvis  
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10. Om svaret är ja på fråga 9, är integrationen en batch- eller realtidslösning? 

 

       Realtid    Batch   Blandning 

 

11.  Om företaget inte har integrerat e-handel med affärssystemet, finns de planer på det-

ta? 

 

          Ja          Nej 

 

12. Anser Ni att det är av stor betydelse för verksamheten med en integrerad lösning?  

 

          Ja       Nej  I viss mån 

 

13. Om svaret är nej på fråga 9, är avsaknaden av integration verksamhets- eller teknikba-

serad? 

 

       Teknik  Verksamhet      Annat 
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Intervjusvar steg 2: Telefonintervju steg 2 
 
Frågeställningar för telefonintervju med givna svarsalternativ. 
 

1. Företagets namn: 

Företag 6 

2. Respondentens namn: 

 XXX 

3. Vilken är Din befattning på företaget?  

VD 

4. Hur många anställda har företaget? 

10 

5. Vilken omsättning har företaget? 

18 millioner 

6. Erbjuder företaget även försäljning av varor på traditionellt vis eller via postorder? 

 

Butiksförsäljning  Postorder  E-handel 

     

7. Hur är affärssystemet utvecklat? 

 

Standard system  Egenutvecklat Blandning 

 

8. Hur är e-handeln utvecklad? 

 

Standardsystem   Egenutvecklat Blandning 

 

9. Är e-handeln integrerad med affärssystemet?  

 

          Ja       Nej      Delvis  
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10. Om svaret är ja på fråga 9, är integrationen en batch- eller realtidslösning? 

 

       Realtid    Batch   Blandning 

 

11.  Om företaget inte har integrerat e-handel med affärssystemet, finns de planer på det-

ta? 

 

          Ja          Nej 

 

12. Anser Ni att det är av stor betydelse för verksamheten med en integrerad lösning?  

 

          Ja       Nej  I viss mån 

 

13. Om svaret är nej på fråga 9, är avsaknaden av integration verksamhets- eller teknikba-

serad? 

 

       Teknik  Verksamhet      Annat 
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Intervjusvar steg 2: Telefonintervju steg 2 
 
Frågeställningar för telefonintervju med givna svarsalternativ. 
 

1. Företagets namn: 

Företag 7 

2. Respondentens namn: 

 XXX 

3. Vilken är Din befattning på företaget?  

Internetmanager 

4. Hur många anställda har företaget? 

1.000 

5. Vilken omsättning har företaget? 

2 miljarder 

6. Erbjuder företaget även försäljning av varor på traditionellt vis eller via postorder? 

 

Butiksförsäljning  Postorder  E-handel 

     

7. Hur är affärssystemet utvecklat? 

 

Standard system  Egenutvecklat Blandning 

 

8. Hur är e-handeln utvecklad? 

 

Standardsystem   Egenutvecklat Blandning 

 

9. Är e-handeln integrerad med affärssystemet?  

 

          Ja       Nej      Delvis  
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10. Om svaret är ja på fråga 9, är integrationen en batch- eller realtidslösning? 

 

       Realtid    Batch   Blandning 

 

11.  Om företaget inte har integrerat e-handel med affärssystemet, finns de planer på det-

ta? 

 

          Ja          Nej 

 

12. Anser Ni att det är av stor betydelse för verksamheten med en integrerad lösning?  

 

          Ja       Nej  I viss mån 

 

13. Om svaret är nej på fråga 9, är avsaknaden av integration verksamhets- eller teknikba-

serad? 

 

       Teknik  Verksamhet      Annat 
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Intervjusvar steg 2: Telefonintervju steg 2 
 
Frågeställningar för telefonintervju med givna svarsalternativ. 
 

1. Företagets namn: 

Företag 8 

2. Respondentens namn: 

 XXX 

3. Vilken är Din befattning på företaget?  

IT-chef 

4. Hur många anställda har företaget? 

600 

5. Vilken omsättning har företaget? 

1,7 miljarder 

6. Erbjuder företaget även försäljning av varor på traditionellt vis eller via postorder? 

 

Butiksförsäljning  Postorder  E-handel 

     

7. Hur är affärssystemet utvecklat? 

 

Standard system  Egenutvecklat Blandning 

 

8. Hur är e-handeln utvecklad? 

 

Standardsystem   Egenutvecklat Blandning 

 

9.  Är e-handeln integrerad med affärssystemet?  

 

          Ja       Nej      Delvis  
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10. Om svaret är ja på fråga 9, är integrationen en batch- eller realtidslösning? 

 

       Realtid    Batch   Blandning 

 

11.  Om företaget inte har integrerat e-handel med affärssystemet, finns de planer på det-

ta? 

 

          Ja          Nej 

 

12. Anser Ni att det är av stor betydelse för verksamheten med en integrerad lösning?  

 

          Ja       Nej  I viss mån 

 

13. Om svaret är nej på fråga 9, är avsaknaden av integration verksamhets- eller teknikba-

serad? 

 

       Teknik   Verksamhet      Annat 
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Intervjusvar steg 2: Telefonintervju steg 2 
 
Frågeställningar för telefonintervju med givna svarsalternativ. 
 

1. Företagets namn: 

Företag 9 

2. Respondentens namn: 

 XXX 

3. Vilken är Din befattning på företaget?  

Marknads assistent 

4. Hur många anställda har företaget? 

20 

5. Vilken omsättning har företaget? 

140 millioner 

6. Erbjuder företaget även försäljning av varor på traditionellt vis eller via postorder? 

 

Butiksförsäljning  Postorder  E-handel 

     

7. Hur är affärssystemet utvecklat? 

 

Standard system  Egenutvecklat Blandning 

 

8. Hur är e-handeln utvecklad? 

 

Standardsystem   Egenutvecklat Blandning 

 

9. Är e-handeln integrerad med affärssystemet?  

 

          Ja       Nej      Delvis  
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10. Om svaret är ja på fråga 9, är integrationen en batch- eller realtidslösning? 

 

       Realtid    Batch   Blandning 

 

11.  Om företaget inte har integrerat e-handel med affärssystemet, finns de planer på 

detta? 

 

          Ja          Nej 

 

12. Anser Ni att det är av stor betydelse för verksamheten med en integrerad lösning?  

 

          Ja       Nej  I viss mån 

 

13. Om svaret är nej på fråga 9, är avsaknaden av integration verksamhets- eller teknikba-

serad? 

 

       Teknik  Verksamhet      Annat 
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Intervjusvar steg 2: Telefonintervju steg 2 
 
Frågeställningar för telefonintervju med givna svarsalternativ. 
 

1. Företagets namn: 

Företag 10 

2. Respondentens namn: 

 XXX 

3. Vilken är Din befattning på företaget?  

IT-ansvarig 

4. Hur många anställda har företaget? 

15 

5. Vilken omsättning har företaget? 

1,4 miljarder 

6. Erbjuder företaget även försäljning av varor på traditionellt vis eller via postorder? 

 

Butiksförsäljning  Postorder  E-handel 

     

7. Hur är affärssystemet utvecklat? 

 

Standard system  Egenutvecklat Blandning 

 

8. Hur är e-handeln utvecklad? 

 

Standardsystem   Egenutvecklat Blandning 

 

9. Är e-handeln integrerad med affärssystemet?  

 

          Ja       Nej      Delvis  
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10. Om svaret är ja på fråga 9, är integrationen en batch- eller realtidslösning? 

 

       Realtid    Batch   Blandning 

 

11.  Om företaget inte har integrerat e-handel med affärssystemet, finns de planer på det-

ta? 

 

          Ja          Nej 

 

12. Anser Ni att det är av stor betydelse för verksamheten med en integrerad lösning?  

 

          Ja       Nej  I viss mån 

 

13. Om svaret är nej på fråga 9, är avsaknaden av integration verksamhets- eller teknikba-

serad? 

 

       Teknik  Verksamhet      Annat 
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Intervjusvar steg 2: Telefonintervju steg 2 
 
Frågeställningar för telefonintervju med givna svarsalternativ. 
 

1. Företagets namn: 

Företag 11 

2. Respondentens namn: 

 XXX 

3. Vilken är Din befattning på företaget?  

Företagsägare 

4. Hur många anställda har företaget? 

4 

5. Vilken omsättning har företaget? 

10 millioner 

6. Erbjuder företaget även försäljning av varor på traditionellt vis eller via postorder? 

 

Butiksförsäljning  Postorder  E-handel 

     

7. Hur är affärssystemet utvecklat? 

 

Standard system  Egenutvecklat Blandning 

 

8. Hur är e-handeln utvecklad? 

 

Standardsystem   Egenutvecklat Blandning 

 

9. Är e-handeln integrerad med affärssystemet?  

 

          Ja       Nej      Delvis  

 



Bilaga 2 

 XXIV

10. Om svaret är ja på fråga 9, är integrationen en batch- eller realtidslösning? 

 

       Realtid    Batch   Blandning 

 

11.  Om företaget inte har integrerat e-handel med affärssystemet, finns de planer på det-

ta? 

 

          Ja          Nej 

 

12. Anser Ni att det är av stor betydelse för verksamheten med en integrerad lösning?  

 

          Ja       Nej  I viss mån 

 

13. Om svaret är nej på fråga 9, är avsaknaden av integration verksamhets- eller teknikba-

serad? 

 

       Teknik  Verksamhet      Annat 
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Bilaga 3 
Frågeguide till företag som ej har integrerat systemen 
 

Frågor för intervju i fallstudiens steg 3. 
 

1. Flertalet företag som valt att inte integrera sina system tycker ändå att det är ganska 
viktigt med en integration. Trots det har man inte integrerat systemen, vad beror det på 
i Ert fall? 

 
2. När e-handelssystemet utvecklades, tog Ni hänsyn till att detta skulle stämma överens 

med de affärsprocesser som finns inom företaget? 
 

3. Vilka problem tror Du skulle bli följden av en integration för Er, Varför?  
 

4. Skulle ett integrerat system innebära att det skulle komma in felaktiga input i affärssy-
stemet? 

 
5. Vad skulle göra en integration aktuell i Ert fall? 

 
6. Vilken IT-kompetens har ni i företaget? 
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Bilaga 4 
Frågeguide till företag med integrerade system 

 
Frågor för intervju i fallstudiens steg 4. 
 
1. När e-handelssystemet utvecklades togs det någon hänsyn till att detta skulle integre-

ras med affärssystemet? 
 
2. Hur hanterades problemet med att ersätta de manuella kontrollerna? 

 
3. Fick Ni ändra på affärssystemet så att detta skulle stämma överens med e-

handelssystemet? 
 

4. Ändrade Ni på Era affärsprocesser så att dessa stämde överens med e-
handelssystemet? 

 
5. Upplever Du att det problem Ni stötte på under integrationsarbete var av teknisk eller 

verksamhets karaktär? 
 

6. Vilka var de största problemen Ni stötte på vid integrationen av de båda systemen? 
 

7. Vilken IT-kompetens har ni i företaget? 
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Bilaga 5 
Frågeställningar till integrationsspecialist 
 
1. Teorin säger att företag tror att kundkontakterna försämras vid en automatisering av 

affärsprocesserna. Kan en integration istället förbättra kvalitén i en affärsrelation? 
 

2. Företag vi intervjuat anser att integration av e-handel och affärssystem är viktigt för 
verksamheten. Ändå har de valt att inte integrera sina system på grund av verksam-
hetsbaserade orsaker. Upplever Du samma sak? 

 
3. Upplever Du att företag med flera försäljningskanaler integrerar e-handel och affärs-

system i större utsträckning än de med endast en försäljningskanal? 
 

4. Hos de företag vi intervjuat ser vi en klar tendens att de som har egenutvecklade af-
färssystem integrerar sina system oftare än de med standard system. Stämmer detta en-
ligt Din uppfattning? 

 
5. Enligt teorin är det väldigt kostsamt och svårt att integrera egenutvecklade system. Är 

det Din uppfattning också? 
 

6. Hur kan man underlätta integrationen där egenutvecklade affärssystem ingår? 
 

7. Anser Du att företag som direkt startat upp en e-handel, utan att sedan tidigare ha fun-
gerande rutiner och affärsprocesser har svårare att skapa en integration mellan e-
handel och affärssystem? 

 
8. Anser Du att företag med hög IT-kompetens inom företaget integrerar e-handel och af-

färssystem oftare än de som har en lägre IT-kompetens? 
 

9. Om svaret på föregående fråga är ja. Vad tror Du det beror på? 
 

10. Upplever Du att användarna ofta måste ändra sina arbetsrutiner så att dessa stämmer 
överens med affärssystemen? 

 
11. Hur kan problemet med att ändra användarnas arbetssätt hanteras på bästa sätt? 

 
12. Hur får man på bästa sätt användarna att inse fördelarna med en integration? 

 
13. Upplever Du att det är svårt att ersätta manuella kontroller vid integration av e-handel 

och affärssystem? 
 

14. Hur kan man ersätta de mänskliga kontrollerna vid en integration? 
 

15. Är det vanligt att affärssystem är förberedda för integration med e-handel? 
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16. Om affärssystemet är förberett och anpassat för att integreras med en e-handel, under-
lättar det integrationen mycket? 

 
17. Är det vanligt att företag inför en integration av e-handel och affärssystem byter ut af-

färssystemet för att detta är alltför svårt att integrera? 
 

18. Om företaget byter ut sitt affärssystem inför integrationen med e-handel, underlättar 
det integrationen? 

 
19. Hur hanteras byten av affärssystem inför integrationer på bästa sätt? 

 
 




