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2. Metod 
 

apitlet behandlar hur vi har gått tillväga när vi skrivit uppsatsen och vilka metodo-
logiska ställningstaganden vi har gjort. Metodkapitlets första del handlar bl a om vår 

kunskapssyn, vår förföreställning och hur vi angripit problemet medan den senare delen 
beskriver hur vi praktiskt har gått tillväga för att samla information. Vi avslutar kapitlet med 
att redogöra för de sanningskriterier som vi anser är relevanta. 

 K

 
2.1 Ämnesval 
 
Vi har valt att behandla ett ämne som vi själva inte hade så mycket kunskap om men som vi 
tror kommer bli allt vanligare bland företag i framtiden. Intresset för ämnet väcktes delvis 
genom att ett företag, som vi båda arbetar extra på, har påbörjat en förändring av faktura-
hanteringen till en mer elektronisk hantering under våren 2001. Dessutom har ämnet 
diskuterats i media som en del av företagens framtidsutveckling och en möjlighet som 
företagen bara inte får missa, eftersom den tros medföra stora effektivitetsvinster. När vi är 
färdigutbildade och kommer ut på arbetsmarknaden tror vi att detta arbetssätt har slagit 
igenom. Vi ville därför inhämta kunskap i ämnet som kan vara till nytta för oss, men även 
förmedla det vi kommer fram till till andra. 
 
Det finns få uppsatser skrivna inom ämnet och därför kändes ämnet som en utmaning för oss. 
Vi har också varit i kontakt med några revisionsbyråer som gett oss intrycket av att ämnet är 
väldigt aktuellt och behöver behandlas.  
 
2.2 Förföreställningar 
 
Vi människor har en medveten eller omedveten inställning till hur verkligheten ser ut, dvs 
vad vi anser är bra/dåligt, viktigt/oviktigt och rätt/fel. Den uppfattning varje människa har 
påverkas av erfarenheter, uppväxt, utbildning och yrkesroll och brukar kallas för förförståelse 
eller förföreställningar. En bra beskrivning av hur förföreställningarna påverkar oss är ” före-
ställningsramen sätter gränser för vad man ser, hur man tänker och hur man agerar.”10 Vår 
förförståelse som påverkar uppsatsen kommer att redogöras för nedan.  
 
Vi läser båda på Civilekonomprogrammet vid Handelshögskolan i Umeå med inriktning mot 
redovisning och revision. Utbildningen har gett oss en insikt i hur företag fungerar och vilka 
krav som ställs på företagen av omgivningen. Eftersom vi har denna kunskap kan vi lättare 
förstå hur förändringar i företagens rutiner kan/måste göras för att de hela tiden ska utveckla 
en mer lönsam och effektiv verksamhet. 
 
Malins arbetslivserfarenhet finns inom diverse yrken t ex butiksbiträde på en stormarknad, 
lagerarbetare och inköpsassistent. Dessutom har hon jobbat inom en ideell förening med eko-
nomi och de senaste två somrarna samt under terminerna har Malin arbetat som ekonomi-
assistent inom en större nationell organisation. Arbetsuppgifterna har främst varit faktura-
hantering, reskontror och framtagning av ekonomiska rapporter. Genom sina arbeten har 
Malin sett att det verkar finnas ett behov av automatisering av rutiner hos både små och lite 
större organisationer.    
 

                                                           
10 Lundahl, Skärvad, 1992, s 57 
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Therese har praktisk erfarenhet från diverse serviceyrken som t ex bartender och 
bensinstationsbiträde. Detta har gett henne en allmän insikt i hur företag ständigt strävar mot 
en mer vinstgivande verksamhet. Den mest aktuella arbetslivserfarenheten kommer från ett 
sommarvikariat som ekonomiassistent, på samma företag som Malin arbetar på,  där de 
främsta arbetsuppgifterna har varit faktura- och reklamationshantering samt kund- och 
leverantörsreskontra.  
 
Vår gemensamma erfarenhet av fakturahantering mm är det som påverkar vår uppsats mest. 
Detta genom att vi själva deltagit i manuellt fakturaarbete och kan därför ana oss till vilka 
vinster och besparingar som kan göras genom att automatisera rutiner i verksamheten. Det 
företag som vi båda arbetar på har redan ett elektroniskt ordersystem och har nu under våren 
2001 påbörjat ett försök i att automatisera en del av fakturahanteringen. Deras vision är att i 
framtiden ska alla fakturor hanteras elektroniskt och kräva ett minimum av manuellt arbete. 
Denna erfarenhet har påverkat oss genom att vi vet att företag tror sig kunna göra verksam-
heten mer effektiv genom att utnyttja tekniken, men vi vet inte riktigt på vilket sätt. 
 
Trots vår förföreställning ska vi försöka att vara så objektiva som möjligt vid vår under-
sökning så att vi inte misstolkar respondenternas svar. Samtidigt tror vi att våra erfarenheter 
kan hjälpa oss att få en bättre förståelse för parterna i undersökningen. 
 
2.3 Kunskapssyn 
 
Allmänt brukar kunskapssynen beskrivas som den verklighets- och vetbarhetsuppfattning en 
forskare har. Verklighetsuppfattningen styrs av hur forskaren uppfattar verkligheten, alltså 
hur forskaren ser på människan och världen. Vetbarhetsuppfattningen är hur verkligheten 
görs vetbar dvs på vilket sätt verkligheten studeras.11

 
Det är svårt, om inte omöjligt, att koppla bort tidigare erfarenheter och uppfattningar vid ett 
uppsatsarbete. Vi anser därför att det inte går att genomföra en uppsats helt objektivt eftersom 
det finns en hel del förföreställningar som påverkar uppsatsen och som vi kan dra nytta av, 
men samtidigt kan de vara till nackdel då vi styrs av våra värderingar. Vi tycker att verklig-
heten är subjektiv eftersom olika människor ser på världen på olika sätt och har olika värde-
ringar. Vår syn på människan är att hon/han får tänka fritt och välja det som verkar vara bäst 
för henne/honom, men i vissa situationer kan dock människans valfrihet vara begränsad. 
 
Genom vår uppsats vill vi skapa en helhetsbild av vad elektronisk affärssamverkan innebär 
för företag samt få en förståelse varför företag övergår till elektroniska affärer. Vi ska tolka 
den information som erhålls i den empiriska undersökningen och sedan försöka dra slutsatser 
och beskriva de vinster/fördelar som företag kan erhålla. Tolkningar måste ske i förhållande 
till den situation som studeras och för att se helheten måste delarna studeras.12  
 
Det finns många olika skolor med olika kunskapssyn t ex positivism och hermeneutik.13 
Människor har olika verklighetsuppfattningar och vi tycker att det är svårt och onödigt att 
redogöra för alla dessa skolor utan vi har försökt att förklara vår egen syn på kunskap. Det vi 
har nämnt ovan kan till stora delar härledas till det hermeneutiska synsättet på kunskap.14  

                                                           
11 Johansson-Lindfors, 1993, s 10, 41 
12 Wallén, 1993, s 31 
13 Johansson-Lindfors, 1993, s 37 
14 Lundahl, Skärvad, 1992, s 44-45 
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En medvetenhet om en individs verklighetssyn tror vi inte kan erhållas förrän någon 
ifrågasätter den. 
 
2.4 Angreppssätt 
 
Med angreppssätt menas hur forskaren närmar sig den empiriska verkligheten.15 De 
angreppssätt som vi anser är viktiga att behandla är perspektiv, metodansats och val av 
undersökningsmetod, dessa presenteras nedan.  
 
2.4.1 Perspektiv 
 
Perspektiv innebär i forskningssammanhang detsamma som synsätt eller utgångspunkt för 
arbetet. Det kan även beskrivas som genom vilka glasögon verkligheten studeras, vilket på-
verkar vilka aspekter som anses viktiga och relevanta.16 ”Perspektivvalet får avgörande bety-
delse för vilken slags verklighet man upptäcker.”17

 
Vårt ämne kan studeras utifrån flera olika perspektiv bl a kundperspektiv, anställdas per-
spektiv och företagsperspektiv. Vi har valt företagsperspektivet eftersom vi i vårt problem 
vill veta vilka vinster/fördelar som företag kan erhålla genom elektronisk affärssamverkan. 
Företagsperspektivet eller ledningsperspektivet anser vi vara det mest relevanta perspektivet 
eftersom företagsledningen ska se till företagets bästa och driva verksamheten på ett så 
effektivt och lönsamt sätt som möjligt.  
 
2.4.2 Metodansats 
 
Det finns i huvudsak två olika metodansatser, som har olika uppfattningar om relationen 
mellan teori och empiri, den induktiva (går från empiri till teori) och den deduktiva (går från 
teori till empiri). Den induktiva ansatsen innebär att en undersökning av verkligheten görs i 
syfte att skapa ny teori, medan den deduktiva metoden vill bekräfta redan befintliga anta-
ganden och teorier genom undersökning av verkligheten. Den induktiva metoden bör göras 
helt förutsättningslöst, vilket är nästan omöjligt eftersom alla människor har tidigare 
kunskaper och erfarenheter som påverkar förutsättningarna.18 Vi utgår från den deduktiva 
ansatsen som genom den empiriska undersökningen stärker eller försvagar tilliten till teorin.19

 
Vår kunskap inom ämnet var liten varför vi behövde studera befintliga teorier för att kunna 
ställa relevanta frågor och få fram så mycket information som möjligt i vår empiriska under-
sökning. Vi ville genom litteraturstudier se vilka vinster och fördelar som kan fås i företag 
genom att de använder sig av tekniken. 
 

                                                           
15 Johansson-Lindfors, 1993, s 54 
16 Lundahl, Skärvad, 1992, s 58-59 
17 Halvorsen, 1992, s 38 
18 Wallén, 1993, s 44-45 
19 Holme, Solvang, 1997, s 51 
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2.4.3 Undersökningsmetod 
 
Det finns flera olika undersökningsmetoder att välja bland vid insamling av information. 
Vilken metod som väljs styrs till stor del av problemställningen och syftet. De två över-
gripande metoderna är kvalitativ och kvantitativ metod. Båda metoderna verkar för att få en 
bättre förståelse av det samhälle vi lever i och hur människor och grupper påverkar 
varandra.20 Den kvantitativa metoden strävar efter att hitta det gemensamma, det 
genomsnittliga och det representativa genom att undersöka många informationsenheter. 
Metoden innebär alltså att forskaren får lite information om många enheter, så kallade breda 
studier. I en kvalitativ undersökning ligger intresset på det unika eller säregna och för att 
uppnå detta krävs riklig information om få undersökningsenheter, så kallade djupa studier. 
Genom denna metod får forskaren en helhetsbild av det som studeras och därmed en ökad 
förståelse.21  
 
Eftersom vi strävar efter en djupare förståelse har vi valt att använda en kvalitativ undersök-
ningsmetod. Vi kommer att göra djupintervjuer med ett fåtal informationsenheter och an-
vända oss av en intervjumall med öppna frågor som gör att varje respondent kan uttrycka sig 
fritt då det inte finns några givna svarsalternativ. För att få ut så mycket information som 
möjligt från respondenterna måste vi anpassa oss efter varje enskild respondent. Vi behöver 
flexibilitet i vår undersökning, dvs ha möjligheten att kunna ändra eller komplettera vår 
intervjumall. Styrningen från forskarens sida är liten och vi är därmed öppna för ny kunskap 
som kan ge oss den förståelse vi eftersträvar.22  
 
Vår uppsats påverkas av vår valda undersökningsmetod. De öppna svarsalternativen kan 
medföra svårigheter vid jämförelse av informationen från respondenterna, men användandet 
av en kvantitativ metod hade begränsat svarsalternativen och därmed begränsat vår möjlighet 
att få den information som krävs för att besvara problemet.  
 
2.5 Praktiskt tillvägagångssätt 
 
2.5.1 Materialinsamling av sekundärdata 
 
Sekundärdata är information som insamlats och analyserats av någon annan än forskaren och 
för ett annat ändamål än just det problem forskaren ska lösa. Redan befintlig information kan 
hjälpa till att besvara den valda problemställningen, men forskaren måste ta ställning till om 
datan är relevant. Att utnyttja befintlig data sparar både tid och pengar.23   
 
Vi har sökt information på Umeå Universitetsbiblioteks och Stadsbiblioteket i Umeås data-
baser. De ord vi sökte på var t ex ”elektronisk handel”, ”elektroniska fakturor”, ”e-
commerce”, ”EDI”, ”effektivitet” och ”business-to-business”. Vi fann ganska mycket 
litteratur inom ämnet men eftersom vi har avgränsat oss till elektronisk affärssamverkan 
mellan företag begränsades antalet användbara källor då mycket litteratur behandlade 
elektronisk konsumenthandel. Det var framför allt svårt att hitta vetenskapliga artiklar som 
kunde komplettera övrig litteratur men vi hittade till slut några artiklar som berörde 
elektronisk fakturering, systemutveckling och framtiden inom området. Vi tycker att det är 

                                                           
20 Johansson-Lindfors, 1993, s 76 
21 Holme, Solvang, 1997, s 78-79 
22 Holme, Solvang, 1997, s 80 
23 Halvorsen, 1992, s 72-74 
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konstigt att det finns så få vetenskapliga artiklar inom ämnet trots att ämnet är aktuellt och 
fler och fler företag anammar tekniken. 
 
De flesta böcker vi använt oss av är skrivna under de senaste åren, vilket gör informationen 
både aktuell och användbar för oss. Vi valde ut den information som vi ansåg var relevant 
utifrån vårt problem och syfte. En stor del av vår teori bygger på Peter Fredholms bok 
Elektroniska affärer och det beror på att den boken var väldigt bra och belyste problemet uti-
från många vinklar. Dessutom verkar Peter Fredholm vara en guru inom området då många 
av de övriga böckerna, men också artiklarna, har hänvisat till Peter Fredholm och hans litte-
ratur. Vi anser att vi har funnit tillräckligt med relevant och aktuell information inom ämnes-
området för att få en bra teorigrund inför den empiriska undersökningen.  
 
2.5.2 Val av respondenter 
 
Det är inte meningen att en kvalitativ studie ska leda till generaliseringar och därför behöver 
urvalet inte eftersträva representativitet på samma sätt som om undersökningen gjordes enligt 
en kvantitativ metod. Det här betyder inte att urvalet är oviktigt, utan valet av intervju-
personer påverkar undersökningens resultat i allra högsta grad.24 Det är på dessa intervjuer 
den empiriska undersökningen baseras, vilket påverkar efterföljande analys och slutsats. 
Eftersom det är vi själva som valt vilka personer som ska intervjuas är urvalet subjektivt. Vi 
har försökt välja en komplex sammansättning av respondenter för att erhålla en bred bild av 
elektronisk affärssamverkan. För att få en så personlig kontakt med respondenterna som 
möjligt ville vi undvika telefonintervjuer och försökte därför hitta respondenter här i 
Umeåområdet. Vi anser inte att vi skulle få en större förståelse för elektronisk affärssam-
verkan om vi intervjuar ett företag någon annanstans i Sverige än i Umeå. 
 
Från början hade vi tänkt intervjua en person från ett företag som utvecklar system för elek-
tronisk handel, en bank, någon inom kommunen, två eller tre företag som använder elektro-
niska affärer och till sist en revisionsbyrå. Motivet till att vi ville ta kontakt med ett system-
företag var att få veta vilka system som utvecklas för detta ändamål och vad som efterfrågas. 
Vi tror dessutom att systemföretag har kunskap om vilka effektivitetsvinster som kan göras 
om ett system för elektronisk affärssamverkan införs, eftersom de måste kunna motivera före-
tagen att köpa deras system. Banker möjliggör för företag att använda sig av elektroniken vid 
fakturering och betalning, varför vi ansåg att de skulle kunna vara en möjlig respondent. 
Likaså skulle kommunen och några företag kunna ge synpunkter utifrån deras erfarenhet av 
elektroniska affärer. Då vi har inriktat vår utbildning mot redovisning och revision har vi er-
hållit kunskap om vad revisionsyrket innebär. En revisor måste ha god kunskap om företag 
för att kunna utföra sin revision väl och de anlitas också ofta som konsulter bl a när företag 
ska införskaffa nytt affärssystem, därför ansåg vi att en revisor skulle kunna bidra med kun-
skap och erfarenheter inom ämnet.  
 
Vi började med att besöka Umeå Kommuns hemsida för att få veta lite mer om kommunen. 
Där kunde vi läsa om kommunens försök att införa elektronisk handel med sina leverantörer 
och fann en kontaktperson på upphandlingsenheten som hette Hans Gum. Vi kontaktade 
honom via e-post och fick till svar att det gick bra att intervjua honom.  
 
Under tidigare kursmoment i utbildningen har vi haft en lärare, Per Nordström auktoriserad 
revisor på Lindebergs Revisionsbyrå  i Umeå. Vi pratade med honom i vilket ämne vi skulle 

                                                           
24 Holme, Solvang, 1997, s 101 
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skriva vår uppsats. Samtidigt passade vi på och frågade om vi skulle kunna få intervjua någon 
på deras byrå när det var dags för uppsatsen. Han sa att elektroniska affärer är något som 
kommer framöver och att de på Lindebergs just startat något som heter Kontoret Online som 
han gärna skulle berätta mer om om vi ville. När det var dags för uppsatsen tog vi kontakt 
med Lindebergs och bokade en intervju med Per Nordström. Vi frågade honom även om han 
kunde ge oss förslag på företag i Umeå som använder sig av elektronisk affärssamverkan. 
Han gav oss förslag på bl a ett mejeriföretag och så tyckte han att vi skulle kontakta Hans 
Gum på Umeå Kommun.  
 
Hans Gum hade vi redan kontaktat men vi tog kontakt med mejeriföretaget och slussades runt 
till några olika personer innan vi fick tag på Maria. Hon är ansvarig för administrationen och 
utveckling av system och var villig att ställa upp på en intervju.   
 
Vi ville intervjua ett företag som utvecklar system för elektroniska affärer och  fick tips av en 
person att Intentia skulle vara insatta i ämnet. Företagets namn har dessutom nämnts i några 
artiklar som berör elektroniska affärer. Vi försökte komma i kontakt med kontoret här i Umeå 
men fick aldrig något svar och senare fick vi veta att de hade bytt telefonnummer. Istället 
började vi söka i telefonkatalogen och under datakonsulter hittades IBS av en slump. IBS 
hade en annons i katalogen där det stod att de erbjuder ’kompletta it-lösningar som ökar våra 
kunders konkurrenskraft’ och att de utvecklar system för elektronisk handel, vilket lät precis 
som det vi behövde. Vi ringde till IBS och bokade en tid med regionchefen Olle Burström här 
i Umeå.  
 
Vi försökte att hitta något mindre företag i Umeå som utnyttjade elektronisk handel men de 
tips vi fått från bl a Lindebergs och från Umeå Kommuns hemsida gav ingen framgång. 
Antingen hade de inte börjat använda systemen än eller så tyckte de att de kunde för lite om 
ämnet för att kunna vara med på en intervju. Genom sökning på Internet och via några 
artiklar kom vi fram till att ABB verkade ha använt EDI som kommunikation till sina 
affärspartners sedan länge och därför kontaktades ABB i Umeå. Där blev vi hänvisade vidare 
till Ralf Späth på ABB Control i Västerås som skulle vara mer insatt i det här med elektronisk 
handel. Vi tog kontakt med honom och bokade en telefonintervju trots att vi från början velat 
undvika en sådan, men eftersom han representerar ett stort företag som har lång erfarenhet av 
elektronisk affärssamverkan ansåg vi att han skulle kunna bidra med mycket information. 
 
Vi skrev tidigare att vi hade tänkt intervjua någon bank om vad de kan erbjuda för tjänster 
inom elektronisk handel. Vi sökte information på flera olika bankers hemsidor om vad de har 
att erbjuda företag och fick även en broschyr från en bank. Det vi hittade var att de erbjöd 
företag att starta Internetbank där företaget kan sköta sina bankaffärer elektroniskt och att det 
finns möjlighet att både skicka och ta emot elektroniska fakturor. Vi var även in på två bank-
kontor i centrala Umeå och frågade om de hade någon broschyr eller om det fanns någon per-
son som vi kunde prata med om det här, men det var ingen som riktigt kunde hjälpa oss. 
Därför beslöt vi att inte intervjua någon person inom banksektorn eftersom det de kunde er-
bjuda var så fokuserat på elektroniska fakturor och inte riktigt intressant utifrån vår problem-
ställning. Vi ansåg att det var bättre för oss att istället kunna intervjua ytterligare ett företag 
som använder något system för elektroniska affärer. 
 
Den sista och sjätte respondenten som vi bokade, Lars Örtengren på Partek Forest AB, fick vi 
tips om av vår gemensamma chef. Vi hade nu fått kontakt med tre olika företag, både till 
storlek och till bransch samt kommunen, ett dataföretag och en revisionsbyrå. Vi anser att 
urvalet är väl spritt och därför kan hjälpa till att belysa problemet från olika sidor.      
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2.5.3 Materialinsamling av primärdata 
 
Primärdata är information som forskaren själv samlar in och analyserar.25 Vi har, som vi tidi-
gare nämnt, använt oss av djupintervjuer som datainsamlingsmetod. Djupintervjuer är en 
form av öppna intervjuer där respondenterna får redogöra så fritt som möjligt för sin egen 
uppfattning och där styrningen från forskaren är så liten som möjligt. En djupintervju styrs av 
en frågemall som kontrollerar att vissa frågeställningar kommer upp. Denna sortens intervjuer 
syftar till att förmedla respondentens egna upplevelser samt deras egen personliga förstå-
else.26 Eftersom vår problemformulering var att ta reda på vilka vinster/fördelar som kan 
erhållas med hjälp av elektronisk affärssamverkan ansåg vi att djupintervjuer var en bra 
datainsamlingsmetod. Det möjliggör för respondenten att redogöra för sin uppfattning och det 
var den vi var intresserad av. 
 
En bra intervjusituation präglas av tillit mellan respondenten och den som intervjuar. Detta är 
viktigt för att intervjun ska bli engagerande, kunskapsutvecklande och generera information. 
Intervjusituationen påverkas av miljön där intervjun hålls dvs tid, plats, hur förberedd inter-
vjuaren är och om teknisk utrustning som t ex bandspelare används.27 Vi har försökt att tänka 
på dessa faktorer inför våra intervjuer genom att förbereda oss noggrant både vad gäller 
ämnet och frågorna vi tänkt ställa. Vi har dessutom inför varje intervju testat att bandspelaren 
fungerat så att även vi kunnat vara avslappnade under intervjuerna och helt rikta vår upp-
märksamhet mot respondenten. 
 
2.5.4 Intervjumallar 
 
För att erhålla så mycket information som möjligt i intervjuerna utformade vi tre olika 
intervjumallar som i stort sett är lika men skiljer sig åt på vissa punkter. Vi ansåg att vi inte 
riktigt kunde ställa samma frågor till en revisionsbyrå som till användande företag/kommun 
eller företag som utvecklar system. Från revisionsbyrån ville vi t ex få information om hur de 
anser att företag ska agera och vilka effektivitetsvinster som de tror företag kan göra. Vi var 
inte intresserade av om de själva använde elektroniska affärssamverkan utan mer få del av 
deras kunskap om företag och få veta på vilket sätt de kan hjälpa företag med dessa frågor. 
Användande företag och kommunen kan redogöra för sina egna erfarenheter av 
implementerat system i deras respektive organisation. Ett systemföretag kan bidra med de 
tankar som de har och som ligger bakom utvecklingen av deras system, därför utvecklades 
några olika mallar. Mallarna utarbetades efter vår teoretiska referensram och dessa mallar 
finns som bilaga längst bak i denna uppsats. Vi försökte göra frågorna så breda som möjligt 
för att respondenten skulle få prata fritt och inte känna sig styrd av våra frågor. Dessutom 
utökades dessa mallar med följdfrågor som vi själva kunde använda som stöd under intervjun.  
 
För att undvika eventuella missförstånd pga felaktigt formulerade frågor prövade vi vår 
frågemall innan vi gick ut och genomförde intervjuerna. Frågorna prövades på en person som 
själv arbetar på ett företag som handskas med dessa frågor och är insatt i ämnet. Vi fick en 
hel del värdefulla kommentarer från honom och han uppmärksammade oss även på vilka pro-
blem som kan uppstå. Detta gjorde att vi hann ändra vår frågemall så att den blev tydligare 
och att vi kunde motverka problemen samt förbereda oss bättre innan vår empiriska 
undersökning påbörjades. 
 
                                                           
25 Halvorsen, 1992, s 72 
26 Johansson-Lindfors, 1993, s 119 ff 
27 Holme, Solvang, 1997, s 105-107 
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2.5.5 Tillvägagångssätt vid intervjuer 
 
När vi ringde upp respondenterna för att boka en intervju introducerade vi redan då vårt syfte 
med uppsatsen och frågade dem om de använde sig av någon form av elektronisk affärs-
samverkan mellan företag. Detta gjorde vi för att vi skulle få respondenter som var insatta i 
ämnet och som kunde dela med sig av sina erfarenheter. Om de inte använder sig av elektro-
niska affärer av något slag så tror vi inte att de skulle kunna belysa vårt problem på rätt sätt. 
Svaren skulle då baseras på vad de tror och tycker och inte på deras egna erfarenheter. Res-
pondenterna var fria att välja tidpunkt för intervjun eftersom vi var anpassningsbara. Vi ansåg 
att det var bra eftersom de då inte behövde känna sig pressade att ”trycka in” en intervju fast 
de egentligen inte har tid. Vi var ute i god tid och fick därför intervjutider under de veckor vi 
hade avsatt för intervjuer. 
 
För att vi skulle få ut så mycket information som möjligt av intervjuerna och för att respon-
denterna skulle få möjlighet att förbereda sig så skickade vi frågorna via e-mail till 
respondenterna några dagar innan intervjun. Eftersom respondenterna fick frågorna i förväg 
kan vi ha gått miste om spontana svar men vi bedömde att detta var ett område som krävde 
lite förberedelser. Alla intervjuer utom en var besöksintervjuer som skedde på respondentens 
eget arbetsrum. Vi tror att detta möjliggjorde att respondenterna kunde känna sig avslappnade 
under intervjun. 
 
En av intervjuerna skedde via telefon och gjordes på avtalad tid, vilket gjorde att respon-
denten hade avsatt tid för oss och intervjun inte behövde ske under tidspress eller under 
stressade former. Telefonintervjun hölls med hjälp av en högtalartelefon och bandspelare 
hemma hos en av oss, varför vi kunde hålla den utan att bli störda. Eftersom vi hade tillgång 
till högtalartelefon och bandspelare minskar risken för eventuella feltolkningar eftersom vi 
båda kunde höra och följa resonemanget, samt lyssna av i efterhand. Dock går den personliga 
kontakten förlorad men vi anser ändå att vi erhållit bra information. 
 
Vi inledde varje intervju med att presentera oss och vårt arbete och frågade om det gick bra 
att använda respondentens och företagets namn i vår uppsats eller om de önskade vara ano-
nyma. En del respondenter svarade direkt att det gick bra att använda deras och företagets 
namn medan en del ville läsa igenom intervjun innan de kunde svara på den frågan. Det var 
bara en av respondenterna som ville vara anonym och vi har kallat respondenten för Maria 
och företaget Mejeriföretaget. Innan vi började med intervjun frågade vi dessutom om det 
gick bra för dem att vi spelade in intervjun på band och det gjorde det. 
 
Därefter bad vi respondenterna börja med att berätta lite om företaget och om sig själva för 
att sedan gå in på de frågor som vi ville ha besvarade och som berör elektronisk affärs-
samverkan mellan företag. Intervjuerna varierade i tidslängd, de varade i 30-70 minuter och 
vi har inte under någon intervju lidit av tidspress. Vi deltog båda i alla intervjuer men det var 
en av oss som ledde intervjun medan den andre tog anteckningar ifall det, trots vår test, skulle 
bli något problem med inspelningen. Vi ledde lika många intervjuer var och alla respondenter 
var öppna och tillmötesgående. Om respondenterna kände att de inte kunde svara på någon 
fråga för att de inte var insatta i just det området så sa de det. 
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2.5.6 Bearbetning och tolkning 
 
Databearbetning innebär att den empiriska undersökningen, i vårt fall intervjuerna, måste 
omvandlas till en tolkningsbar form inför den löpande analysen.28 I vårt fall måste inter-
vjuerna skrivas ut från band. Intervjuerna skrevs ut i anslutning till dem dvs direkt efter eller 
dagen efter intervjuerna hållits. Detta gjorde vi för att vi då hade intervjun färskt i minne och 
för att inte missa något väsenligt, om något hördes otydligt på bandet så kom vi ihåg vad som 
hände under intervjun och vad som sagts. Vi använde sunt förnuft vid vår utskrift, det mesta 
togs med ordagrant men vissa meningar var halva eftersom det är talspråk och de togs bort 
eller kompletterades vid utskriften. Annars hade texten blivit mycket svårläst. Johansson-
Lindfors skriver också att ”kravet på absolut exakthet måste uppfyllas med sunt förnuft”.29 
Denna bearbetning har ingen betydelse för intervjun i övrigt. Eftersom vi skrev ut 
intervjuerna nästan helt ordagrant blev det lättare för oss att sammanställa respektive intervju 
samtidigt som det gjorde det möjligt för oss att citera respondenterna.  
 
Utskrifterna skickades tillbaka till respektive respondent via e-mail för att de skulle få möj-
lighet att läsa igenom och eventuellt komplettera intervjun. Detta minskar även risken att vi 
har feltolkat information från respondenten samtidigt som respondenten kan lägga till 
information som han/hon anser bör vara med och som de missat vid intervjutillfället. Därefter 
skickade respondenten tillbaka utskriften till oss, vilken vi sedan kunde använda i vårt 
empiriavsnitt och i efterföljande analys. Vi skickade tillbaka hela intervjun till respondenten, 
även de delar som inte var riktigt relevanta för problemet. Detta för att inte redan från början 
begränsa oss utan ha möjlighet att ta med allt som sagts under intervjun i empiri och analys. 
Vi anser att det är mycket viktigt att vi kan gå tillbaka till den fullständiga intervjun och läsa 
respondentens egna ord eftersom det minskar eventuella ”färgningar” från oss. 
 
2.5.7 Sanningskriterier 
 
Sanningskriterier i en kvalitativ studie kan användas till att bedöma trovärdigheten i en 
undersökning.30 Denna bedömning ligger till grund för uppsatsens kvalitet. Vi har försökt 
arbeta så att den information som erhålls vid den empiriska undersökningen är så tillförlitlig 
som möjligt och håller hög kvalitet. Vi anser att det är upp till läsaren att bedöma hur tro-
värdig vår undersökning är, men vi ska ändå ta upp en del punkter som vi anser är relevanta 
att tänka på vid den bedömningen.  
 
En hög giltighet i en undersökning innebär att forskaren samlat in tillräckligt med informa-
tion dvs att ytterligare datainsamling inte tillför någon ny information.31 Vi anser att vi har 
samlat in tillräckligt med information för att besvara vårt problem och uppnå vårt syfte men 
därmed inte sagt att ytterligare intervjuer vore meningslösa. Om vi hade intervjuat fler res-
pondenter hade vi kanske fått ännu fler intressanta aspekter men vi gjorde bedömningen att 
sex intervjuer gav oss tillräckligt med information. 
 
Intersubjektivitet handlar om att gjorda tolkningar ska accepteras av både de respondenter vi 
använt oss av samt av andra bedömare, dvs andra läsare.32 Det som vi kan göra, enligt vår 
åsikt, som författare är att ge våra respondenter möjlighet att granska den sammanställda och 

                                                           
28 Johansson-Lindfors, 1993, s 146 
29 Johansson-Lindfors, 1993, s 147 
30 Johansson-Lindfors, 1993, s 164-165 
31 Johansson-Lindfors, 1993, s 165 
32 Johansson-Lindfors, 1993, s 166 
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utskrivna intervjun och ge dem möjlighet att komplettera. Det har vi gjort och utskrifterna har 
blivit accepterade, sedan är det upp till läsaren att bedöma våra tolkningar. Vi har gjort vårt 
bästa för att respondenternas svar ska framstå som neutrala dvs vi lyfter fram både positiva 
och negativa faktorer som framkommit i vår undersökning. 
 
Om vårt resultat av denna uppsats kan komma att användas av t ex andra företag och andra 
människor är inte upp till oss att säga. Det är roligt om vi som uppsatsskrivare kan hjälpa 
företag, som funderar på att införa någon form av elektronisk affärssamverkan, med 
information om ämnet. Eftersom vi har intervjuat både kommunen och företag med skiftande 
storlek och inom olika branscher tror vi att vårt arbete kan vara till nytta för många sorters 
företag och organisationer.  
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