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Abstrakt 

Titel: Elektroniskt inköpsstöd inom offentlig sektor 

Nivå: Magisteruppsats i ämnet Företagsekonomi 

Författare: Mikael Hacksell 

Handledare: Maria Fregidou-Malama 

Datum: 2011-09 

Syfte: Syftet med denna studie är att redovisa vad som skett de senaste åren vad gäller elektroniska 
inköp i offentlig sektor i Sverige och jämföra med de krav som ställts. Det beskrivs i vilken mån 
inköpssystemen stöder de inköpsprocesser offentlig sektor har. En diskussion förs om det bara finns 
en modell för lyckosamt införande (med mindre variationer) eller om det finns flera sätt. Slutligen tas 
det upp vilka faktorer som får en IT-satsning, i detta fall inköpssystem, att lyckas bra eller mindre bra.          

Metod: Jag genomförde litteraturstudier dels för att få mer kunskap, dels för att få hjälp att 
formulera en relevant frågeställning. Den praktiskt viktigaste metoden var intervjuer av inköpare och 
systemleverantörer. Urvalet av systemleverantörer baserades dels på system som nämnts i olika 
undersökningar (framför allt i Upphandling 24), dels på de system som nämndes och gicks igenom på 
ett seminarium om e-inköp i offentlig sektor.  

Resultat & slutsats: Att införa system för e-inköp tar tid. Det behövs kontinuerlig utveckling av 
systemet med avseende på verksamheten och resurser för att göra det.  Börja med att kartlägga 
processerna och fundera på hur de kan förändras med e-affärer som verktyg. Inför gärna systemet 
i etapper för att tydligt kunna visa på resultat och för att orka behålla motivationen. Gör en 
förstudie för att utreda förutsättningar, både ekonomiska och tekniska. Se över vilka standarder, 
tillämpningar och lösningar som är praxis i den egna branschen och omvärlden. Få med de 
viktigaste leverantörerna tidigt för att få en kritisk mängd varor i systemet. 

Förslag till fortsatt forskning: Det vore intressant att genomföra en ingående studie av mötet mellan 
modeller och praktik inom elektroniska inköp. Min erfarenhet efter detta arbete är att man inte 
arbetar efter speciella modeller i organisationerna utan arbetar efter ”best practices”.  

Uppsatsens bidrag: Kommuner och landsting har i olika grad varit engagerade i e-inköp i ungefär 
10 år. Trots det så är det först nu som det tar fart. Vinsterna för organisationerna förväntas bli 
stora när inköpssystem införs på bred front. Jag hoppas att jag med detta examensarbete kan 
bidra till att införande organisationer kan undvika en del misstag och att skapa en ännu bättre 
förståelse för vad som krävs för att lyckas.  

Nyckelord: offentlig sektor, upphandling, inköp, e-handel, inköpssystem, e-inköp. 
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Abstract 

Title: Electronic purchasing systems in the Public sector  

Level: Final Thesis for Master of Business Administration in e-business 

Author: Mikael Hacksell  

Supervisor: Maria Fregidou-Malama 

Date: 2011-09 

Aim: The aim of this study is to show what has been going on in the public sector regarding e-
procurement. I describe in what sense procurement systems support the purchasing process. 
There is also a discussion about if there is just one model or if there are several ways in which you 
can manage an implementation of a procurement system. Finally, I bring up the success factors for 
implementing such a system.  

Method: I made literature studies to get knowledge about the field and to get help to formulate a 
relevant question. The main method was interviews with users and system suppliers. The 
selection of suppliers was made from what I have read in articles (e.g. in Upphandling 24) and also 
from the companies attending a seminar about e-procurement.  

Result & Conclusions: Implementing a procurement system takes time. There is need for 
continuous development and thus need for resources. Start with mapping the processes and see 
how they can be changed with help of the system. Implement the system in stages to be able to 
show results and keeping the god spirit. Make a short pilot study to find what’s needed in terms of 
economic and technical factors. Conduct an enquiry what standards and practices there are in the 
business. Involve the biggest suppliers early to get a critical amount of products in to the system.  

Suggestions for future research: It would be interesting to conduct a detailed study about the 
meeting between models and practice with respect to e-procurement. My experience from this 
work is that the organizations do not work with special models but with examples of “best 
practices”. 

Contribution of the thesis: The public sector has been working with e-procurement projects about 
ten years now. It’s not until now it’s moving on. The profits from implementing the systems are 
expected to be big when most municipalities do so. My hope is that this study can contribute to 
avoiding mistakes and to make an even better understanding of what’s needed to success with 
this kind of implementations.    

Key words: Public sector, procurement, purchasing, e-business, procurement systems, e-
procurement.  
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1. Inledning 

Elektroniska inköp framstår ofta som ett område med stor potential, där vinsterna med att införa 
inköpssystem är stora och nackdelarna få, om några. När jag sökte inspiration för val av ämne för 
examensarbetet så läste jag några andra examensarbeten inom det område jag trodde att jag skulle 
skriva om, elektronisk handel. I ett av dem, Elektroniska inköpssystem i svenska kommuner (Fridell 
och Olsson, 2005), läste jag ett förslag till vidare forskning inom inköpsstöd för offentlig sektor. En 
fråga som författarna slagits av var att det till stora delar saknades ett processtänk inom de 
undersökta offentliga verksamheterna. Jag kände att det är en både intressant och relevant fråga och 
jag bestämde mig därför för att anamma utmaningen. Jag har också noterat att det inte är lätt att 
finna examensarbeten inom området e-inköp inom offentlig sektor trots att det är ett aktuellt 
område med stora inköpsvolymer. Därför gör jag detta försök att sammanfatta de viktigaste aktuella 
frågeställningarna och göra en analys av hur långt man kommit, vad man uppnått och vad som skulle 
kunna göras på ett annat, kanske effektivare, sätt.    

1.1 Bakgrund 

Det anges ofta att svenska myndigheter som träffas av upphandlingsreglerna för offentlig sektor 
köper varor och tjänster för mellan 400 och 500 miljarder kronor per år. De siffrorna kommer från 
Upphandlingskommittén som utredde lagen om offentlig upphandling i slutet av 1990-talet 
(Bergman, 2008). Siffrorna idag kan med uppskrivning i takt med BNP peka mot ungefär 550 
miljarder kronor per år. Att därför förenkla och ge förutsättningar för billigare inköp borde vara 

lönsamt. Enligt en förstudie (Wern et al., 2005) så kunde en besparing på 3,9 miljarder kronor göras 
under perioden 2006-2012 om alla myndigheter hade infört elektronisk fakturering 2008. 

De som omfattas av Lagen om offentlig upphandling (LOU) benämns upphandlande myndigheter. 
Statliga och kommunala inklusive landstingskommunala myndigheter är upphandlande myndigheter 
(Bergman, 2008). Sammanslutningar av flera upphandlande myndigheter betraktas också som 
upphandlande myndigheter. Även offentligt ägda bolag som inte bedriver en rent kommersiell 
verksamhet omfattas av upphandlingsreglerna.  

Bakgrunden till offentlig sektors satsning på elektronisk handel var budgetpropositionen 1994 och 
den i mars 1994 tillkallade IT-kommissionen, där en bred användning av IT i samhället 
rekommenderades och Toppledarforum bildades. I Toppledarforum ingick Finansdepartementet, 
Statskontoret, Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. En förstudie gjordes som visade 
de nyttovinster och besparingsmöjligheter som finns vid e-handel och ett projekt om elektronisk 
handel startades 1995 för att skapa förutsättningar för ett brett införande av e-handel i offentlig 
sektor. Toppledarforums projekt elektronisk handel avslutades den 30 juni 1998. 

För att underlätta för e-handeln och förenkla och rationalisera informationslogistiken mellan olika 
handelsled bör enhetliga informationsformat och beskrivningar finnas (IT-kommissionen, 2003). 
Bland annat kan detta göras med hjälp av affärsprocesser och redovisningar inom ebXML-ramverket.  
Effekten blir att det för marknadsansvariga blir lättare att publicera digitala produktkataloger som är 
sökbara globalt, att finnas på digitala marknadsplatser och att följa försäljningen i detalj. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Verket för förvaltningsutveckling (Verva) och 
Ekonomistyrningsverket (ESV) bedriver gemensamt sedan flera år tillbaka ett arbete med att främja 
förutsättningarna för elektronisk handel genom att skapa en kostnadseffektivare hantering av 
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inköps- och fakturaprocesserna. Arbetet inriktas på framtagande och rekommendationer av öppna 
standarder för elektronisk affärskommunikation under begreppet Singel Face To Industry (SFTI). 

Regeringen har gett ESV i uppdrag att leda och samordna införande av elektroniska inköpsprocesser i 
statsförvaltningen (ESV, 2009).  Målsättningen för arbetet med elektronisk handel i staten var att alla 
myndigheter ska hantera fakturor elektroniskt, såväl in- som utgående fakturor senast 1 juli 2008. 
Den statliga förvaltningen ska också kunna hantera sina inköpsprocesser elektroniskt 2010. 
Uppdraget ska skapa förutsättningar för en gemensam utveckling för hela den offentliga sektorn. 

Målen baseras på Europeiska kommissionens i2010-arbete (Heinrich, 2007). Syftet är att med stöd av 
IT utveckla myndigheternas rutiner kring inköp för att uppnå kostnadsbesparingar och förbättrad 
kvalitet och service. Utvecklingsarbetet har syftet att effektivisera de interna arbetsprocesserna och 
samtidigt eftersträva enhetliga lösningar. Insatserna ska harmoniera med de övriga mål och 
aktiviteter som förekommer i e-förvaltningsarbetet inom Europeiska Unionen. Uppdraget kommer 
att genomföras i två steg. Det första steget utmynnar i en förstudie som ska innehålla en kartläggning 
och inventering av statliga myndigheters inköpsprocess, kostnads- och nyttoberäkning, tillämpning 
av standard samt förslag och handlingsalternativ. Nästa steg blir sedan att leda och samordna 
införandet och genomförandet av elektroniska inköpsprocesser. 

1.2 Problemformulering 

IT medför möjligheter att förenkla arbetet och ge mervärden i verksamheten i företag och 
organisationer. Samtidigt så verkar det generellt gälla att komplex verksamhet kräver mer kunnande 
hos personalen. Resultatet från ett IT-system blir oftast inte bättre än den input man har och det 
gäller dessutom att veta vilka data man ska behandla och vilket resultat man verkligen vill få ut. Ett 
område som varit i ropet ett antal år är elektroniska inköp. Potentialen att förenkla och förbilliga 
inköp anses vara stora. Det blir enklare hantering, det går snabbare att hitta sina varor och det köps 
in av sortiment som har bra priser (Wenström, 2009).  Hur förhåller det sig? Vad krävs av en 
organisation och vilka faktorer gör det möjligt att på ett lyckosamt sätt införa inköpssystem? 

1.3 Syfte och avgränsning 

Syftet med denna studie är att redovisa utvecklingen inom elektroniska inköp i offentlig sektor i 
Sverige och jämföra med de krav som ställts. Följande frågor undersöks: 

 Stöder inköpssystemen de inköpsprocesser offentlig sektor har? 

 Vilka fördelar respektive nackdelar har inköpssystem? 

 Vilka faktorer får satsningar på inköpssystem att lyckas bra eller mindre bra?  

Det är skillnad mellan privat och offentlig sektor avseende vilka krav som ställs inför upphandlingar 
och jag har valt att begränsa mig till att beskriva situationen för e-inköp för den offentliga sektorn. 
Jag har också valt att inte ta med offentlig sektor i Europa. Det finns delvis en gemensam agenda, 
men tyngdpunkten på arbetet är hur inköpsprocesser stöds av inköpssystem så jag beskriver den 
svenska situationen.  Jag har märkt att e-inköp är tätt ihopkopplat med e-fakturor och den 
kopplingen beskriver jag i arbetet. Däremot tar jag bara översiktligt upp e-upphandling. Området har 
sin egen problematik, vilket också märks då man studerar vilken typ av produkter som olika 
leverantörer erbjuder. Detta arbete har framför allt ett inköparperspektiv, men jag har ambitionen 
att försöka ta upp de viktigaste delarna i hela inköpsprocessen. 

http://www.avropa.se/
mailto:dietmar.heinrich@uh24.se
http://www.idg.se/
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2. Teori 

När man diskuterar IT-system och teknik så finns det ofta termer som kan behöva förklaras eller 
definieras. I slutet av detta arbete finns en ordlista som är tänkt att hjälpa till med förståelsen av ett 
representativt urval av termer som jag använder. Ordlistan (bilaga 1) ger förklaring på såväl tekniska 
begrepp inom datakommunikation som beteckningar på standardiseringsorganisationer och andra 
organisationer som har med elektronisk handel att göra.   

2.1 Upphandling i offentlig sektor 

Upphandlingsprocessen i offentlig sektor kan beskrivas enligt denna bild. 

 

Figur 1, Upphandlingsprocessen i offentlig sektor (Statskontoret, 2006) 

De olika delarna är: 

 Förstudie. I förstudien gör man en marknadsundersökning, tar hänsyn till användarbehov, 
utvärderar tidigare eller befintliga ramavtal samt tar fram en övergripande kravformulering  

 

 Beslut om upphandling. Här tas beslut om upphandling enligt LOU och upphandlingens 
omfattning samt annonserar.  
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 Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlaget tas fram med 
  förstudien som grund, det vill säga specifikation av samtliga krav  
  (kvalificeringskrav samt krav på produkter, tjänster och miljö). 

 

 Anbud kommer in. Nu kontrollerar man anbudsgivarens ekonomi och tekniska förmåga. 
 

 Utvärdering av anbud. Först kontrollerar man att skall-kraven är uppfyllda. De företag som inte 
uppfyller dem tas bort direkt från utvärderingen. Sedan utvärderas bör-kraven. Till sist görs en 
värdering av priserna och produkt- och tjänsteutbudet.  

 

 Beslut. I denna fas tas beslut om vilken/vilka leverantör/leverantörer man väljer och 
tilldelningsbeslut skickas ut. 

 

 Ramavtal tecknas. Det omfattar villkoren och gäller i allmänhet i två år. Förvaltningen kan sedan 
avropa, det vill säga beställa, från avtalen utan egen upphandling. 

 

 Information om nya ramavtal. Avtal i pappersform kan beställas, seminarier och vägledning ges, 
pressmeddelande skickas ut. 

 

 Förvaltning.  I förvaltningsfasen så uppdateras vid behov ramavtal med till exempel priser och 
produktförändringar. Man håller kontakt med leverantörer och avropsberättigade.  

2.2 Elektroniska inköp i offentlig sektor 

Den bild som visas nedan visar modell på inköpsprocessen i offentlig sektor. Den innehåller 
processerna planera, upphandla, förvalta och tillhandahålla avtal, avropa och beställa samt 
leverans och fakturahantering. 

 

Figur 2, Inköpsprocessen i offentlig sektor (Statskontoret, 2005) 
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Respektive process består av ett antal delprocesser, som kan pågå som parallella aktiviteter. 
Elektronisk handel bygger i allmänhet på att det finns ett upphandlat avtal att beställa från. 
Avtalen kan vara upphandlade av den egna organisationen eller i samverkan med andra organ. 
Det finns generella ramavtal som kan användas av hela statsförvaltningen, och i vissa fall även av 
kommuner och landsting. Ofta börjar man i inköpssystemprojekt med att inkludera de stora 
ramavtalsleverantörerna, vilket är praktiskt i anslutningsprocessen samtidigt som det resulterar i 
stora mängder fakturor och beställningar (Habib och Bjelosevic, 2004). 

2.3 E-affärer 
2.3.1 Vad är e-affärer? 

Elektroniska affärer är ett samlingsbegrepp för en rad koncept och möjligheter som syftar till att 
förenkla affärsprocesser genom att använda moderna system- och kommunikationslösningar. 
Begreppet inkluderar elektronisk handel, webbtjänster och elektronisk fakturering (NEA, 2010). Det 
kan ske 

 mellan affärsverksamheter och kallas då Business To Business, B2B, där en 
affärsverksamhet både kan vara ett företag och en offentlig verksamhet som sköter 
sina affärer elektroniskt 

 mellan företag och konsumenter, vilket kallas Business To Consumer, B2C 

 mellan privatpersoner, vilket kallas Consumer To Consumer, C2C 

Den i särklass mest omfattande formen av e-affärer är den mellan företag (eller organisationer). 
Eftersom personalen på ett företag arbetar utifrån ett affärssystem fyller e-affärer en viktig funktion 
för att koppla samman verksamheter och affärssystem med varandra, både vad gäller processer och 
teknik. Parallellt ska systemen integreras med tjänster och funktioner på nätet. Det kan ske på många 
olika sätt (NEA, 2010). När ett företag kopplar samman sitt system med ett annat företags system 
kallas det Electronic Data Interchange (EDI). Man gör affärstransaktioner genom att använda 
standardiserade elektroniska meddelanden som kan bygga på standarder som Edifact eller XML. 
Några exempel på branschlösningar är Odette, GS1 och SFTI.  En teknik som får allt större spridning 
är Web Services (NEA, 2010). Det bygger på XML och anrop mellan olika system för att utväxla 
information i realtid. Webb-EDI innebär att ett mindre företag erbjuds ett webbgränssnitt för att 
hämta och lämna affärstransaktionen. För ett större företag blir det automatik genom att 
webbplatsen kan integreras med det egna affärssystemet med EDI-teknik. 
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2.3.2 Hur går e-affärer till? 

 

Schematisk principskiss för e-affärer mellan företag 

 

 

Part C 

Tredje part 
 

 

 

   

  Affärsrelation  

 

  Affärsrelation  

 

 

  Affärsprocess  
 

  Affärsprocess 

 

 

 

Affärstermer 

 

  Affärstermer 

 

 

 

Format 

 

  Format 

 

 

 

Överföring  

 

  Överföring  

 

 

 

  

 

Figur 3, E-affärer mellan företag (NEA, 2005) 

  

 

En elektronisk affärsrelation innehåller i enlighet med bilden ovan följande komponenter (NEA, 
2005): 
 
Affärsrelation. Olika former av e-affärer passar mer eller mindre bra för olika slags affärsrelationer. 
För tillfälliga köp passar det ofta bäst att använda ett verktyg som en webbshop, portal, 
marknadsplats eller omvänd auktion för att söka, jämföra och köpa. En lösning som bygger på 
integration mellan affärssystem passar för kontinuerliga och långsiktiga affärsrelationer baserade på 
kommersiella avtal. Det är samtidigt viktigt att se till att båda parter har nytta av de funktioner som 
sköts via e-affärer, det vill säga att det skapar nyttoeffekter för båda parter. 
 
Affärsprocess. I många fall används IT-stöd endast för att automatisera befintliga affärsprocesser. 
Man bör istället diskutera hur processen borde se ut och hur teknik för e-affärer kan användas för att 
maximera nyttan. I stället för att börja skanna leverantörsfakturor som inte förenklar processen hos 
leverantören, så kan man skicka elektroniska fakturor vilket tar bort eller förenklar flera aktiviteter i 
processen hos både köpare och säljare.  

Affärstermer. När systemen ska utväxla information med hög nivå av automatik krävs det att de 
affärstermer som används tolkas på samma sätt. Exempelvis så kan termen ”pris” betyda både 
nettopris, avtalspris, bruttopris, kampanjpris och jämförpris. Om man använder XML utan att 
tillämpa någon branschstandard är det risk för att man tolkar termer på olika sätt. Många branscher 
har termkataloger som en del av sina standarder för e-affärer för att undvika problemet.  

http://www.nea.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=29#en_tredje_part
http://www.nea.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=29#affarsrelation
http://www.nea.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=29#affarsrelation
http://www.nea.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=29#affarsprocess
http://www.nea.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=29#affarsprocess
http://www.nea.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=29#affarstermer
http://www.nea.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=29#affarstermer
http://www.nea.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=29#format
http://www.nea.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=29#format
http://www.nea.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=29#overforing
http://www.nea.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=29#overforing
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Till Edifact-standarden finns det också en katalog med dataelement där alla termer listas och 
förklaras. Med de så kallade Core Components (kärnkomponenter) från ebXML menas en katalog 
med affärstermer och tillhörande förklaringar. 
 
Format. Affärstransaktioner som ska skickas från ett system till ett annat ska förpackas i ett format 
som kan förstås av det mottagande systemet. Alla system har sina egna format, och även om det 
skulle vara XML så är terminologin olika mellan olika system. I många år har Edifact varit det 
dominerande formatet. Det är fortfarande vanligt, men i en del branscher har XML blivit det mest 
använda formatet. 
 
Överföring. När affärstransaktionen är förpackad enligt ett överenskommet format ska den överföras 
mellan de två parternas system med ett filöverföringsprotokoll. Sedan gäller det också att fråga sig 
hur känslig informationen är. Med kryptering görs informationen insynsskyddad och med signering 
fås äkthet, det vill säga säker identifiering av avsändaren, och integritet, det vill säga 
förändringsskydd. 
 
En tredje part. Förutom att det finns en köpare och en säljare så kan det också finnas en tredje part 
inblandad. Ett exempel är ASP-lösningar (Application Service Provider). ASP innebär att ett företag 
använder ett system för till exempel inköp online på Internet. I stället för att alla skaffar sitt eget 
system så delar man på en infrastruktur på nätet. Ett annat exempel på en tredje part som kan vara 
inblandad är en portal där det bland mycket annat kan finnas produktinformation eller en 
marknadsplats för att köpa och sälja varor och tjänster. 

2.3.3 För- och nackdelar med e-inköp 

Det finns för- och nackdelar med e-inköp mellan företag. Några av de viktigaste fördelarna är (Jelassi 
och Enders, 2008): 

 Mer genomskådlighet. Informationen blir jämförbar för alla parter i inköpsprocessen. 

 Ökad ramavtalstrohet. Större möjlighet ges att bevaka om inköparen håller sig till 
ramavtalen. 

 Fördelar vid förhandling. Onlineförhandlingar ger bättre rabatter och ledtiden minskar. 

 Processoptimering. Det manuella arbetet och eventuella fel minskas och ledtiden minskas. 

En annan fördel med e-inköp är att inköparen kan lägga sin order vid valfritt tillfälle och behöver inte 
vara beroende av att få tag på en säljare hos leverantören. Och säljaren kan istället arbeta kvalitativt 
med kundstöd istället för att samtala om artikelnummer (Jansson et al, 2008), det vill säga säljaren 
arbetar inte som ordermottagare utan tillför själva affären något.  

Ett införande av elektroniska inköpssystem leder ofta till förändringar i organisationens 
inköpsaktiviteter. En stor fördel kan då bli att koordinationen i de olika stegen i inköpsprocessen blir 
större och mer integrerad (Eriksson och Petersson, 2005). 

 

 

 

Det finns även några viktiga nackdelar: 
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 Organisatorisk risk. Beroende på vilka tekniska lösningar man väljer så kan organisationen 
behöva ändras och då ändras ofta även maktstrukturen. 

 Teknisk risk. Vid större tekniska projekt så binder man sig ofta vid en teknik vilket kan leda 
till att den blir ålderdomlig och konkurreras ut. 

 Motstånd hos leverantörer. Tekniken gör att det blir lättare att jämföra leverantörer vilket 
leder till ett fokus på pris istället för andra faktorer som kvalitet eller leveranssäkerhet. 

2.3.4 E-handel 

Med elektronisk handel avses att själva affärstransaktionerna överförs elektroniskt. Det finns en 
mångfald av verktyg för elektronisk handel idag. De kan delas in (Fredholm, 2006) i följande tre 
huvudkategorier:  

Elektroniska marknadsplatser  

Definieras som en plats på Internet där affärstransaktioner mellan köpare och säljare kan äga rum. 
Den stora fördelen är att marknadsplatsen kan hantera många-till-många relationer. Nackdelen är att 
marknadsplatsen inte kommunicerar med köparnas/säljarnas system. Hit räknas olika former av 
auktionssajter (exempelvis Tradera).  

EDI  

Med EDI avses utbyte av information mellan två parter (en-till-en) genom standardiserade 
meddelanden (exempelvis EDIFACT och SFTI). EDI rekommenderas för frekventa och strategiska 
artiklar. Bland fördelarna är snabbhet och säkerhet. Nackdelen är att det är förknippat med höga 
kostnader att implementera lösningen. EDI har funnits på marknaden i många år men fortfarande har 
inte det stora genomslaget kommit. EDI i sin ursprungsform innebär en en-till-en kommunikation och 
är en administrativ belastning initialt.  

WEB-EDI  

Med WEB-EDI avses en kombination av användande av Internet och EDI. Med WEB-EDI 
kommunicerar många-till-många genom standardiserade meddelanden över en gemensam 
internetbaserad marknadsplats. Genom en mångfald av anslutningsmöjligheter och integration med 
parternas affärssystem så bedöms denna lösning idag som det effektivaste sättet att hantera en stor 
flora av leverantörer.  

2.3.5 E-upphandling 

Principerna för e-upphandling är desamma som för traditionell upphandling, men man använder 
istället en elektronisk plattform som stöd för alla stegen i upphandlingsprocessen. Dessa steg 
inkluderar kravdefinition, att söka leverantörer, offertförfrågningar, budgivning, utvärdering och 
avtalshantering. 
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Figur 4, Upphandlingsprocessen (Kungsälvs kommun, 2008) 

Med de mängder av information som hanteras i en upphandling är det angeläget att göra all 
information tillgänglig och att i så stor utsträckning som möjligt återvinna informationen.  Det finns 
flera upphandlingssystem på marknaden idag och gemensamt för dem är att de hjälper till att hålla 
ordning på dokumentation och korrespondens. Exempelvis har Göteborgs kommun börjat fundera på 
vad som är viktigt när de ska köpa in ett sådant system (Ulfvarson, 2008). Det ska vara enkelt att se 
vem som har fått eller skickat vad, och när. Ett krav som Göteborgs Stads Upphandlingsbolag kan 
komma att ställa är att systemet kan arbeta utifrån ett processflöde.  

Jan Andersson, upphandlingsledare på Göteborgs stads Upphandlingsbolag vill gärna se ett 
upphandlingssystem som är flexibelt och kan anpassas utifrån de specifika förutsättningar som gäller 
för varje enskild upphandling (Ulfvarson, 2008). Han vill inte ha ett system ”som bygger utifrån 
principen om den schweiziska armékniven. Den är hyggligt användbar till mycket, men inte bra på 
något”.  Framtidens system kommer vara utformade som en kompetent plattform som man kan 
utöka med de specifika moduler man önskar, enligt Jan Andersson. En sådan tillvalsfunktion kan vara 
en e-auktion, eller evalueringsmoduler av olika slag. Deras utgångspunkt är att de efterfrågar ett 
webbaserat system för att undvika klientinstallationer eftersom de ger merarbete i och med 
uppgraderingar.  Dessutom måste det finnas standardlösningar för att utbyta information med andra 
system, som avrops- och beställningssystem och sedan vidare mot fakturahantering.  

Ett annat krav kan vara att det finns möjlighet att strukturera kravspecifikationerna och formaten i 
förfrågningsunderlag och anbud så att utvärderingen kan automatiseras.  Helst ska det finnas stöd 
för beräkningsmöjligheter av anbuden.  En svårighet är att skaffa ett verktyg som är enkelt för 
användarna, men ändå kompetent. Det ska också vara enkelt för leverantörerna att koppla sig till 
det. Bjarne Johansson, också han på Göteborgs stads Upphandlingsbolag, säger att ” helst vill vi ha en 
lösning där leverantörerna själva, innan de lämnar in anbudet, kan använda beräkningsfunktionen för 
att räkna fram sin egen poäng (Ulfvarson, 2008). Då kan de själva kontrollera sitt anbud och upptäcka 
eventuella felkällor. Det skulle ge verkligt full transparens i upphandlingen”.   

Det är tänkt att en avtalsdatabas ska underhållas och uppdateras kontinuerligt och alla intressenter 
kan prenumerera på förändringar i avtalen. Med all information samlad i systemet blir det enklare 
med uppföljning genom att bevaka statistik på omsättning, pris- och sortimentsförändringar och i 
vilken utsträckning avtalet har använts. 

http://upphandling24.idg.se/
http://upphandling24.idg.se/
http://upphandling24.idg.se/
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Det finns förmodade vinster att hämta för alla inblandade parter vid användning av elektroniska 
upphandlingssystem vid offentliga upphandlingar. Leverantörer vinner på att upphandlande 
myndigheter förtydligar och strukturerar förfrågningsunderlagen (NUTEK, 2009). Intervjuer visar att 
såväl förfrågningsunderlag som inlämnade anbud ofta är mer strukturerade och tydliga i elektroniska 
upphandlingar än i pappersbaseradeupphandlingar. Det är också naturligt att gå igenom sina rutiner i 
upphandlingsprocessen vid införande av IT-stöd, vilket i och för sig betyder att många av de fördelar 
som uppkommer skulle kunna åstadkommas även utan elektroniska hjälpmedel. Men andra effekter 
som att all information finns samlad på en plats, att spårbarheten ökar och att flera personer kan 
arbeta i upphandlingssystemet samtidigt och på distans går bara att få med elektroniska system. 
Baserat på intervjuer av företag med erfarenhet av att lämna anbud både i pappersbaserade och 
elektroniska upphandlingar uppskattas att tidsbesparingen för en upphandling med IT-stöd är cirka 
25 %.  

2.3.6 E-inköp 

Inköpsprocessen för offentlig sektor omfattar planering och genomförande av en upphandling enligt 
lagen om offentlig upphandling (LOU). Elektronisk faktura var första steget. Nu ska den offentliga 
förvaltningen ta ett steg vidare och införa e-inköp. E-inköp omfattar upphandling samt beställningar 
från ramavtal eller andra avtal, och är en inköpsprocess helt utan papper, som utförs över Internet.  

Man kan säga att det är helt eller delvis automatiserade och Internetbaserade system, som 
effektiviserar inköpsprocessen mellan köpare och leverantörer. E-inköp berör inte bara ett litet steg 
av inköpsprocessen utan leder till en ny inköpsprocess. Att införa ett e-inköpssystem innebär att 
företag måste se över alla inköpsaktiviteter, både externa och interna, för att ta del av de fördelar 
som införande av e-inköp kan innebära. 

För att kunna få kostnadsbesparingar krävs att inköp hanteras som en strategisk fråga (ESV, 2008), 
det vill säga det går inte bara att införa ett IT-stöd för beställningar för att lyckas med detta. Man kan 
få stora totala tidsbesparingar fördelat på många individer och transaktioner i hela den offentliga 
förvaltningen. Även kvalitativa fördelar kan fås efter ett införande av elektroniska inköpssystem. 
Detta kräver att en översyn görs av bland annat resurser, intressenter och processer. 

Skatteverket införde ett elektroniskt inköpssystem 2004 (Verva, 2006). En anledning till det är att det 
är lättare att kontrollera avtalstroheten, d.v.s. att man köper in varor och tjänster från de 
leverantörer med vilka man har ramavtal med.  Skatteverket hade vid denna tid en avtalstrohet på 
bara 25 %. En annan anledning för införandet var att minska administrationen genom att bättre hålla 
reda på vilka leverantörer man hade och dessutom att minska antalet. 

  

2.3.7 Elektroniska inköp i praktiken 

Ett exempel på kommun som har använt elektroniska inköp är Kungsbacka kommun. Det svåraste 
med projektet, enligt Thommy Johansson på kommunen är att få alla i organisationen att förstå 
varför det är nödvändigt att ha ett helhetsgrepp, och inte bara fokusera på fakturorna som många 
andra kommuner gjort (Sjöstedt, 2006).  Thommy Johanssons tips för att lyckas med elektronisk 
handel är att  
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 Börja i liten skala, ta små steg 

 Ha en plan för helheten  

 Sätt upp en drift- och supportorganisation tidigt 

 Fundera på hur utrullningen ska gå till när fler användare och leverantörer ska inkluderas 

En annan viktig faktor för att lyckas är att hela organisationen är delaktig. Enligt kommunen så 
upplever användarna att de har fått bättre kontroll över sina beställningar och sina fakturor. En 
annan viktig framgångsfaktor är att tekniken i dag är tillräckligt utvecklad och utbredd. Att 
kommunen valde en helhetslösning gör att de får bättre kontroll på att man följer ramavtal, ökad 
prismedvetenhet, automatisk matchning av beställningar och fakturor och möjlighet att ta fram 
statistik. Man räknar med en trolig besparing på ungefär 100 kronor per faktura. 

2.3.8 E-auktion 

Elektroniska auktioner (e-auktion) handlar om tilldelning av kontrakt. Syftet med att låta ett offentligt 
kontrakt föregås av en e-auktion är att det uppmuntrar anbudsgivare att erbjuda nya lägre priser 
(Olausson, T., 2005). En e-auktion som grundas bara på det lägsta priset innebär att auktionen 
fungerar som en omvänd auktion på priset. Om man istället grundar e-auktionen på det ekonomiskt 
mest fördelaktigaste anbudet så kan man också ta hänsyn till andra faktorer, förutsatt att dessa 
faktorer går att kvantifiera. Efter varje delmoment i auktionen ska upphandlaren meddela varje 
deltagare vilken placering i konkurrensen med de andra den har. Upphandlaren får meddela hur 
många deltagare det är i auktionen men inte vilka de är.  

2.3.9 Juridiken inom e-inköp 

En fråga man kan ställa sig är om juridiken påverkas, eller borde påverkas, av att man går från 
pappersbaserad handel till e-inköp. Detta är något som SFTI har undersökt (Wiss et al, 2006). Bland 
de viktigare sakerna att tänka på är hur e-fakturor, för offentlig sektor speciellt Svefakturan, kan 
användas enligt gällande rätt med aspekt på frågor om konvertering, arkivering och gallring. Det är 
enligt författarna viktigt att myndigheter lämnar tydlig och lätt tillgänglig information om vad 
myndigheten kräver för att godkänna e-fakturor. En ansvarsfråga är att parter som utväxlar fakturor 
elektroniskt kan behöva avtala om vilka rutiner som ska gälla för överföringen och vem som ska stå 

risken vid fel eller försummelse. Vad gäller bevarande av räkenskapshandlingar så kan gällande 
lagstiftning användas. 

I försörjningsdirektivet och det så kallade klassiska direktivet så finns bestämmelser kring 
elektroniska auktioner. Enligt dessa så kan vissa tjänstekontrakt inte bli föremål för elektroniska 
auktioner, utan de kan enbart användas vid upphandling av kontrakt som det kan fastställas exakta 
specifikationer för (Fors och Johansson, 2006). 

2.3.10 Inköpsverktyg 

Tekniskt sett kan man dela in inköpsverktygen i fyra kategorier (Västerås stad, 2010): 

Beställningssystem som modul till affärs- ekonomisystem 
Lösningarna bygger på traditionella beställningssystem med integration till respektive leverantörs 
affärs/ekonomisystem. Funktioner som leverantörsregister och leverantörsreskontra kan delas med 
affärs/ekonomilösningen. All registrering och uppdatering av artiklar, prislistor, avtal med mera sker 
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centralt. Det stöd som erbjuds är olika former av importerade filer från Excel eller via EDI (exempelvis 
Pricat, Pris- och sortimentlista). Lösningarna erbjuds både som lokal installation och som tjänst.  
 

Beställningssystem med Marknadsplatsfunktionalitet  
Lösningarna i denna kategori (WEB-EDI) utgår från en idé med en marknadsplats dit många kunder 
och leverantörer ansluts. Leverantörer kan presentera både en offentlig prislista som alla anslutna 
kunder kan handla från och avtalade prislistor som endast de kunder som finns på avtalet kan handla 
från. Lösningarna har inga egna ekonomisystemfunktioner utan förutsätter integration med en tredje 
parts ekonomisystem. Lösningarna erbjuds endast som tjänst.  

Beställningssystem både som modul till ekonomisystem och marknadsplats  
Marknadsplatsfunktionalitet erbjuds genom att administrera leverantörers anslutningar, avtal, 
prislistor med mera. Kunden har dock möjligheten till central administration. Anslutna leverantörer 
kan ”återvinnas” till andra kunder. Lösningen erbjuds endast som tjänst.  

Specialiserat beställningssystem med kommunikationstjänst  
Lösningen agerar inte som marknadsplats utan kunden ansvarar för sin installation avseende 
administration av leverantörer, artiklar priser med mera. All registrering och uppdatering sker 
centralt. De stöd som erbjuds är olika former av filimporter från Excel eller via EDI (exempelvis 
Pricat). Lösningen erbjuds endast som tjänst. 

2.3.11 EDI 

Electronic Data Interchange (EDI) är överföring av strukturerad information enligt ett 
överenskommet format (Wiss Holmdahl, 2005). Benämningen EDI refererar ofta till överföring mellan 
företag av information såsom lagersaldon, kataloginformation, order, orderbekräftelse, 
leveransaviseringar och fakturor.  En del av EDI är utarbetandet av format att strukturera information 
i. En standard är EDIFACT som administreras av UN/CEFACT, en del av FN. Numera får XML-formatet 
en allt större tillämpning med standarder som ebXML som även den sponsras av UN/CEFACT. 

Inom fordonsindustrin används huvudsakligen Odette för informationsutbyte, vilket är en variant av 
EDIFACT, medan SKL står bakom en variant av EDIFACT benämnd SFTI. Som jämförelse kan nämnas 
att i Nordamerika gäller i stor utsträckning ANSI X12-standarden 

2.3.12 ebXML 

ebXML står för electronic business XML och är en XML-baserad arkitektur för elektronisk handel 
mellan företag (B2B) och är en av hörnstenarna i webbtjänster och EDI. ebXML är ett ramverk för 
elektronisk samverkan och e-affärer som både är sanktionerat av FN och är en ISO standard (Svenska 
Bankföreningen, 2010). ebXML möjliggör för organisationer och företag av olika storlekar, på olika 
platser att strukturerat utbyta information över Internet. Med hjälp av ebXML har företag möjlighet 
att idka handel och samarbeten på ett standardiserat sätt där olika processer inom olika branscher 
hanteras på ett likvärdigt sätt. ebXML kan anses som efterträdare till EDIFACT och är speciellt 
anpassad till Internets kommunikationsmetoder.  ebXML bygger på erfarenheterna man fått genom 
arbetet med EDIFACT (best practices), och löser samma problem som traditionell EDI. Genom 
användningen av tekniker som XML och SOAP kan kostnaden och komplexiteten minskas. 
Organisationer som idag använder traditionell EDI kommer fortsättningsvis att kunna dra nytta av 
existerande EDI system. För de som inte ännu investerat i traditionell EDI kan ebXML erbjuda 
möjligheter till ökad produktivitet och processförbättringar. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96verf%C3%B6ring
http://sv.wikipedia.org/wiki/Information
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=EDIFACT&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/XML
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Odette&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=ANSI_X12&action=edit&redlink=1
http://susning.nu/XML
http://susning.nu/susning.fcgi?action=edit&id=Elektronisk_handel
http://susning.nu/B2B
http://susning.nu/Webbtj%e4nst
http://susning.nu/EDI
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2.4 E-fakturor och e-order 
2.4.1 Vad är en e-faktura? 

En inköpande organisation har en mer eller mindre komplex hantering av inkommande fakturor. 
Fakturan skall ankomstregistreras, konteras och attesteras. Denna hantering skall också följa den 
inköpande organisationens regelverk. Idag skannar många organisationer sina fakturor så att 
fakturan blir en elektronisk bild (NEA, 2006). Sedan kan man tolka vissa fält i fakturan. Men detta är 
inte en ”äkta” e-faktura. En äkta e-faktura innebär minskad administration, lagring, felhantering samt 
betydligt bättre underlag jämfört med skanning.  

2.4.2 Varför e-faktura? 

Det finns många anledningar till att en organisation vill använda sig av e-fakturor. Ekonomiskt är det 
mottagaren som har mest att vinna då en inkommande faktura är långt mer kostsam att hantera än 
en motsvarande utgående (NEA, 2006). Eftersom den stora vinstpotentialen framförallt ligger hos 
mottagaren kan man kalla e-fakturamarknaden mottagardriven. Men även för leverantören ger e-
fakturering positiva effekter. Det finns flera anledningar till att använda e-faktura, varav några är: 

 ökad konkurrenskraft genom att integrera processer 

 e-faktura kan innebära besparingar för båda parter bland annat genom minskad felhantering 

 minskat slitage på miljön genom minskad pappersanvändning och fysiska transporter 

 lagstiftning 

2.4.3  När ska e-faktura införas? 

Senast den 1 juli 2008 ska alla statliga myndigheter ha övergått till att sända och ta emot 
elektroniska fakturor. Enligt en studie som gjorts av Ekonomistyrningsverket kan den övergången 
spara statsförvaltningen omkring 1 miljard kronor per år.  Kraven på e-faktura ska slå igenom i alla 
statliga ramavtalsupphandlingar. I samtliga ramavtal som är giltiga den 1 juli 2008, oberoende av när 
de träder i kraft, ska det tydligt framgå att leverantörerna måste uppfylla e-fakturakraven. Enligt 
Statens pensionsverk (SPV, 2009) så kan fakturorna tas emot främst i formatet Svefaktura, men även 
formaten Finvoice och SFTI fungerar.  För de som inte kan skicka e-faktura finns möjlighet att 
registrera in faktura eller fordran i en fakturaportal (Norén, 2008). Om företaget endast har möjlighet 
att skicka pappersfakturor så ska företaget under en övergångstid skicka fakturan till en annan 
fakturaadress, som tillhör en scanningscentral.  Fakturor som är ofullständiga eller felaktiga 
returneras för åtgärd till leverantören. 

En framgångsfaktor för införandet har varit framtagandet av stödpaket som innehållit handledningar, 
checklistor och annan bra information (Norén, P., 2008). ESV har också hållit informationsmöten och 
varit tillgängliga för frågor från myndigheter kring införandet. Det var ett resurskrävande arbete som 
dock betalde sig genom ett lättare införande hos myndigheterna.   

 

2.4.4 Vilken standard ska staten använda? 

Svefaktura är statens standard för e-faktura. Avsikten med att ta fram Svefaktura var att utveckla ett 
standardiserat, enklast möjliga förfarande för att skapa och överföra elektroniska fakturor. Den 
elektroniska fakturan skall kunna tas emot och ankomstregistreras automatiskt hos köparen, medan 

http://www.spv.se/
http://www.e-fakturera.nu/
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fakturahandläggning, flertalet kontroller och attest sker manuellt (ESV, 2010). Det finns två 
avtalsnivåer att välja mellan. Bas är ett tjänstepaket kring elektronisk fakturering medan Plus 
omfattar såväl tjänster som system. Riksrevisionen hör till de myndigheter som avropat Bas. Till de 
tidiga Plus-köparna hör exempelvis Regeringskansliet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Statens 
energimyndighet. Svefaktura består av två delar: 

 Fakturans utseende i form av en fil på xml-format 

 En metod för att elektroniskt sända fakturan från avsändare till mottagare 

2.4.5 Sveorder 

En ny standard för en enkel order, Sveorder, rekommenderas av SFTI sedan juni 2008 inom ramen för 
offentlig sektors elektroniska handel med dess leverantörer. Den baseras på samma internationella 
standard som Svefakturan. ESV har förespråkat Sveorder som standard för statliga myndigheters e-
beställningar i oktober 2008.  
 
Sveordern, SFTI Basic Order Only, har stora likheter med Svefakturan (SFTI, 2008). Den enkla ordern 
innehåller ett bestämt, strukturerat innehåll men det är möjligt att ange med fri text vad en 
beställning avser. Precis som med Svefakturan är Sveordern baserad på Universal Business Language 
(UBL) och är i XML-format. Sveordern är framtagen inom ramen för det ursprungligen 
nordeuropeiska samarbetet NES (Northern European Subset) och benämns då NES Profil 3. 
Målsättningen är att profilen ska kunna användas med enkelt systemstöd med ingen eller liten 
integration mot affärssystem. 

 
Sveordern möter behoven av enklare lösningar för elektronisk handel och möjliggör dessutom ett 
stegvis införande (SFTI, 2008). De som börjat använda Svefakturan kan enkelt komplettera med 
elektroniska beställningar med Sveordern för att få en heltäckande e-handelsprocess. 

2.5 Införande av IT-system 

IT är ett hjälpmedel för många företag och organisationer. Det är därför vanligt att företag försöker 
effektivisera och förbättra sin verksamhet genom att införa exempelvis nya affärssystem 
(Verksamt.se, 2010).  När ett nytt affärssystem ska införas startas ofta ett IT-projekt med en utsedd 
projektledare som ansvarig för att nå önskat resultat. IT-projektet ses ofta som ett tekniskt projekt.  
Men det krävs dock i många fall mer än den nya tekniken för att ett företag ska förbättra 
verksamheten och öka sin lönsamhet och i dessa fall krävs det även någon typ av förändring eller 
omstrukturering av verksamheten för att nå det önskade målet. 

Företag eller organisationer inför aldrig enbart ett nytt IT-system utan de inför en ny arbetssituation. 
De förändringsprocesser man arbetar efter när det gäller IT-utveckling och IT-införande bör därför 
inte bara vara inriktade på hur de tekniska systemen ska utformas. Processerna ska också inkludera 
hur verksamheten, arbetsorganisationen och dess arbetsprocesser ska förändras och fungera. 
Dessutom bör IT-leverantörerna ha förståelse för hela affärsprocessen för att kunna erbjuda ett 
system som stödjer hela arbetsflödet. 

I många projekt som tar tid att införa så finns en risk för att krav, synpunkter och förbättringsförslag 
faller mellan stolarna om det inte finns någon tydligt ansvarig under projektets införande. Många 
frågor dyker upp, som: 

http://www.sfti.se/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Aff%C3%A4rssystem
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 Vilka arbetsuppgifter förändras?   

 Vilka delar av organisationen omfattas? 

 Vilka skillnader finns mot eventuellt existerande IT-system? 

 Vad får skillnaderna för konsekvenser och effekter? 

Ofta så skriver beställaren en lista på vad IT-systemet ska uppfylla på en övergripande nivå. 
Leverantörerna å sin sida erbjuder ofta en standardiserad lösning. En konsekvens kan bli att 
användarna inte får inflytande eller möjlighet att föra fram sina krav på vad systemet ska erbjuda för 
funktionalitet. Risker med det är att det kan gå åt resurser att rätta till problem i efterhand och att 
systemet inte få användaracceptans.  

I de fall någon typ av förändring utöver införande av ett IT-system krävs så händer det att 
projektledaren får ta på sig uppgiften att leda även denna förändring. Men organisationen kan dock 
göra valet att låta den förändringen ledas av en förändringsledare. En förändringsledares uppgift är 
att ansvara för att ett förändringsarbete når sitt mål med önskat resultat (Henriksson och Ekelund, 
2006).  

2.6 Sammanfattning av teorin 

Anledningen till att en organisation vill införa ett IT-system är att det finns någon verksamhet som 
kan effektiviseras på något sätt. En förutsättning för ett lyckosamt införande är att organisationen 
lyckas kartlägga sina arbetsprocesser. Sedan väljer man att antingen bara försöka se till att IT-
systemet stöder dessa processer eller att se över processerna och förbättra dessa. 

När det gäller upphandlings- och inköpsprocesserna på ett övergripande plan i offentlig sektor så 
finns det fungerande processer. Men de dagliga arbetsprocesserna ändras en del när man inför 
elektroniska inköpssystem. Det har från användarna sida att göra med vilka som får beställa varor 
och tjänster, hur man kontaktar leverantörer och vilka varor som finns tillgängliga för inköp. 

Inköpsprocessen är ett samspel mellan köpare och leverantör, och båda parter tjänar på att det finns 
tydliga regler för inköp och teknik som stöder elektroniska affärer. Arbetet med standarder för 
elektronisk handel inom offentlig sektor, SFTI, har bidragit till att få igång användandet av 
elektroniska inköp. Viktigaste steget får anses vara standarderna för fakturor. Första standarden var 
Svefakturan, som följdes av den enklare Sveorder.  Speciellt den senare har hjälpt mindre företag 
med e-handel mot offentlig sektor. 

Ett sätt att skapa användaracceptans för ett nytt IT-system är att göra personalen delaktig så tidigt 
som möjligt och hålla en öppen kommunikation om det aktuella läget och om den kommande 
förändringen. Det är vanligt att organisationer börjar med den tekniska delen för att sedan försöka få 
acceptans och effektivitet. Men fokus bör inte enbart vara på de tekniska utan även på de mänskliga 
faktorerna. Det är användarna som ska använda och arbeta med systemet och det är därför viktigt 
att få en acceptans av dem så tidigt som möjligt. 

 



22 

 

3. Metod 
3.1 Genomförande 

Undersökningar är ett medel för att kunna uppbåda relevant och meningsfull kunskap (Lundahl och 
Skärvad, 1999). Förutom litteraturstudier så var min huvudmetod intervjuer av inköpare och 
systemleverantörer. Intervjuerna var mellan en och två timmar långa och följde åtminstone initialt en 
intervjumall, som skickats till den intervjuade i förväg. Utrymme tilläts även för den intervjuades 
egna tankar, erfarenheter och reflektioner. Mallarna finns i bilaga 2. Urvalet av systemleverantörer 
baserades dels på de system som nämnts i olika undersökningar, dels på de system som nämndes 
och gicks igenom på Temadagen om e-handel (hölls i Stockholm 081202) som handlade om e-inköp i 
offentlig sektor.     

Efter varje intervju jag gjorde så gjorde jag en analys av vad personen sagt och jag fick då också idéer 
hur jag skulle kunna förbättra kommande intervjuer. De grundläggande frågorna var dock de samma. 
Mina noteringar från intervjuerna var både i radform och som mindmaps för att få en flexibilitet i 
dem. 

3.2 Kvantitativ och kvalitativ metod 

Kvantitativa undersökningar ger ofta inte någon djup kunskap om ett ämne. Men genom att insamla 
uppgifter från många objekt och genom att använda sig av siffror och mängder så ges en möjlighet 
att med statistiska metoder ge förklaringar på företeelser (Fridell och Olsson, 2005). Sannolikheten 
för att det man kommit fram till är det rätta ökar med en större undersökt population. Exempel på 
kvantitativa undersökningar är enkätundersökningar och frågeformulär. 

Kvalitativa undersökningar ger en djupare förståelse för företeelser och ger en helhetsbild av 
situationer och fenomen. Man får en möjlighet att tränga djupare in i det man undersöker och får 
lättare att följa upp intressanta spår. En risk är dock att man genom egna värderingar färgar 
resultatet. Exempel på kvalitativa undersökningar är intervjuer och deltagande observationer. 

Min önskan har varit att få en djupare förståelse för varför vissa stödsystem eller processer inom 
inköp fungerar bättre än andra. Därför valde jag en kvalitativ undersökning med framför allt 
intervjuer. 

3.3 Datainsamling 

Vid datainsamling finns två huvudtyper av data (Lundahl och Skärvad, 1999), nämligen primärdata 
och sekundärdata. Primärdata är sådan som undersökaren själv fått fram. Sekundärdata är redan 
insamlad vid annat tillfälle av någon annan undersökare. 

De primärdata som används i detta arbete baseras på en intervju med en upphandlare, fem 
intervjuer med beställare, en intervju med en varuleverantör och fem intervjuer med leverantörer av 
inköpssystem.  Varje kategori har fått egna frågor. Jag gjorde semistrukturerade intervjuer, det vill 
säga jag utgick från ett fördefinierat frågeformulär men tillät sidospår och följdfrågor.  Jag var mån 
om att få med ett antal representativa leverantörer och ett antal användare som hade hunnit en bit i 
införandet av inköpssystem. Ofta var användarna nämnda i artiklar och nämndes även av 
leverantörer som referenser och lyckade exempel. Intervjuerna hoppades jag skulle ge svar på dels 
vilken hjälp olika parter hittills har haft av inköpssystem, dels om det fanns någon ”bästa väg” att gå 
vid införandet av inköpssystem, eller om det fanns alternativa vägar som var lika bra.  De 
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sekundärdata jag använt har hjälpt till att skapa en förståelse av ämnet för att sedan kunna analysera 
det vidare. Det har varit data från böcker, artiklar, rapporter, examensarbeten och webbplatser. En 
stor hjälp i arbetet har varit Vervas och ESVs rapporter. De är både aktuella och ingående. 

3.4 Typ av frågor 

Frågorna jag ställde var tänkta att ge svar på vilken erfarenhet och bakgrund 
företaget/organisationen har inom inköpssystem och vilken sorts varor eller tjänster som är tänkta 
att finnas i systemet. När det gäller de som upphandlar, ska exempelvis hela organisationen använda 
systemet eller bara vissa delar? Att förstå vilken datamognad som finns och i vilken utsträckning 
processtänkande används är också frågor som är intressanta att ställa. Till sist så ville jag förstå varför 
organisationen vill börja använda inköpssystem, vilka som driver igenom beslutet, vad som krävs av 
organisationen under projektets gång och vad som krävs för att systemet ska användas och utvecklas 
när det väl är infört.  

För att införa ett IT-system, som inköpssystem tillhör, så ska investeringen löna sig eller vara 
nödvändig av andra skäl. Det krävs noggranna analyser av verksamheten när man ska införa system 
som många delar av organisationen påverkas av. Därför valde jag att fokusera på att hitta vilka 
faktorer som mest påverkar ett relativt snabbt införande, som ger en effektiv förvaltning och som ger 
positiva effekter även på kort sikt för organisationen.  

Jag utformade fyra olika frågepaket. Dessa är anpassade för upphandlare, beställare, 
varuleverantörer och systemleverantörer. Skillnaden mellan frågorna för upphandlare och beställare 
är relativt lika, och fokus ligger på arbetsprocesser, utveckling av systemet och vilka varor som är 
lämpliga att använda i systemen. Frågorna till varuleverantören syftar till att få reda på hur man 
anpassar sig till kunderna, vilken sorts kunder man har och hur ens egna processer påverkas av 
inköpssystemen. Frågorna till systemleverantörerna avser framför allt hur de arbetar med kunderna, 
vilken sorts inköp som kan hanteras och om anpassningar görs beroende på vilken kund det är. Alla 
grupperna fick frågor om vilka för- och nackdelar inköpssystem har/tros ha.    

3.5 Källkritik och trovärdighet 

För att uppnå trovärdighet så är det viktigt att uppnå hög reliabilitet (Thurén, 2007). Det kan man 
uppnå genom att exempelvis utföra intervjuer på ett bra sätt och att kunna dra rimliga och 
välgrundade slutsatser av den information man insamlat. Jag har gett de personer jag intervjuat 
möjlighet att förbereda sig på frågorna genom att skicka dem innan intervjun. Jag har också försökt 
vara påläst inom det område jag frågar om för att kunna ställa relevanta följdfrågor.  

Källkritiken är viktig. Det finns flera frågor man bör ställa sig (Thurén, 2005). Finns det ett beroende 
mellan källan och andra källor? Hur stor är risken att källan förvanskar fakta? Hur är faktaurvalet 
gjort? Finns det stort utrymme för tolkningar? Jag anser att jag tagit hänsyn till detta då jag dragit 
slutsatser i detta arbete. Statliga myndigheter är noggranna med att vara oberoende. De granskas 
och alla företag som är med i en upphandling får en motivering om de inte får en affär. Användarna 
upplever jag som uppriktiga i intervjuerna. De samarbetar ofta för att dra nytta av varandras 
erfarenheter. Och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har en stor kompetenspool inom inköp 
som gärna hjälper till i nya införandeprojekt. De olika intervjuer jag gjort uppvisar en relativ 
samstämmighet kring viktiga frågor, som hur de startade projekten och vad de upplevt på vägen. 
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3.6 Summering av intervjumaterial 

Efter varje intervju så gick jag igenom materialet, det vill säga de svar som jag hade fått via mail på de 
frågor jag i förväg skickat, eller de anteckningar jag gjort under intervjuerna. Jag ville också kunna 
komma tillbaka med eventuella förtydligande frågor så snart som möjligt efter intervjuerna. Efter 
hand som intervjuerna blev fler så återkom vissa frågeställningar och jag kunde ställa frågor utifrån 
flera olika vinklar. Grunden för analysen av intervjuerna var de frågor jag ställt mig i början av 
studien, nämligen om inköpssystemen stöder de inköpsprocesser offentlig sektor har, vilka fördelar 
respektive nackdelar inköpssystem har samt vilka faktorer som får satsningar på inköpssystem att 
lyckas bra eller mindre bra. Jag jämförde också allmänt hur de praktiska erfarenheterna var jämfört 
med de fall jag läst om i teoridelen. 

Som underlag till frågorna hade jag aktuella frågeställningar i fackpress samt den teori jag studerat 
inom området. Som ofta när det gäller införande av IT-system så finns det en teknisk del och en 
verksamhetsdel att ta hand om. Jag var nyfiken på hur andra parter än användarna uppfattade de 
tekniska standarder som utvecklats inom SFTI, det vill säga hur det påverkar deras leveransmöjlighet 
och affärer.  Men ännu intressantare var hur ett mer strukturerat arbetssätt och tydligare 
transparens påverkar verksamheterna hos alla parter. 

 Eftersom Intervjuerna gjordes på ett semistrukturerat sätt så innebär det att frågorna varierade 
något inom frågegruppen beroende på vilken dialog jag hade med intervjupersonen. Jag ville framför 
allt jämföra vad personerna sade och om de hade en något sånär likartad bild av varför 
organisationen vill börja använda inköpssystem, vilka som driver igenom beslutet, vad som krävs av 
organisationen under projektets gång och vad som krävs för att systemet ska användas och utvecklas 
när det väl är infört. I min analys av intervjuerna   
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4. Empiri 
4.1 Intervju med Kammarkollegiet - Upphandlarperspektivet 

En av Kammarkollegiets uppgifter har blivit att ansvara för statens IT-upphandling, en uppgift som 
förut sköttes av Verva. Jag intervjuade Sara Lindström och Linda Öinert på Kammarkollegiets IT-
upphandling om vad deras organisation ska göra och vilket IT-stöd de själva ska använda.  IT-
upphandlingens huvuduppgift är att stödja stat, landsting och kommun i sina IT-inköp och att ansvara 
för avtalen på området. Exempel på varor och tjänsteområden som köps in är PC, programvaror, 
skrivare, IT-konsulter, lagring, telekom och IT-nätverk. Det köps in för ungefär 7 miljarder kronor 
varje år. IT-upphandlingen ska ta fram underlag för att inhandla ett upphandlingssystem till sin 
organisation, men även undersöka avropssystem. Om det senare blir ett eget system eller en modul 
till något annat system vet de inte ännu. Tanken är att alla upphandlingar ska göras via 
upphandlingssystemet. En tanke är att senare kunna koppla ihop det systemet med avropssystemet.  

I debatten nämns ibland elektroniska auktioner och budgivningar. Linda nämner att Göteborgs stad 
provat det vid några tillfällen. Men det är inget som IT-upphandlingen funderar på att använda, 
åtminstone inte i början. De fördelar Sara och Linda ser med ett upphandlingssystem är att man kan 
effektivisera upphandlingsprocessen samt att få bättre statistik och ordning i upphandlingen. 
Eventuella nackdelar kan vara att upphandlingssystem inte är så utvecklade än och att det lätt blir så 
att användare gör saker på rutin istället för att se vad som skulle kunna göras om man inte hade ett 
IT-stöd. 

4.2 Intervju med Skövde kommun - Beställarperspektivet 

Från och med 1 september 2009 ska enligt beslut av kommunstyrelsen i Skövde samtliga 
inkommande fakturor till Skövde kommun vara elektroniska. Vid kommande upphandlingar kommer 
kommunen att ställa krav på elektronisk fakturering. Jag intervjuade Jakob Sandström, e-
handelsutvecklare, och Mikael Avaheden, ansvarig e-handel. Kommunen har hållit på med e-inköp 
sedan 1997. Nu använder alla förvaltningar i kommunen mer eller mindre e-inköp. Det är 
ekonomifunktionen som idag förvaltar systemet. Systemet har successivt utvecklats, och det tar 
enligt Mikael minst två år att införa ett e-inköpssystem.  

Idag har kommunen 150 leverantörer som skickar elektroniska fakturor och 15 leverantörer har full 
EDI. Det kommer snart stöd i systemet för rekvisitioner. De varor som började köpas in var, som så 
ofta i dessa sammanhang, livsmedel, kontorsvaror och förbandsmateriel. Standardiserade varor i 
stora volymer. Det används också EDI-fakturor för telefoni. 

De fördelar Jakob och Mikael ser med e-inköp är att man får en bättre priskontroll, det underlättar 
för beställaren att samlat se vilka varor man kan beställa, man får bättre uppföljning och man köper 
in rätt varor. De eventuella nackdelar man ser är att systemet är tekniskt avancerat och att det kräver 
mycket av leverantörerna. Det är ju trots allt viktigt att få med så många användare och leverantörer 
som möjligt.   

Idag är e-inköpssystem en relativt mogen marknad och dialogerna är konstruktiva och utvecklade. De 
krav man har på enkla produktsökningar, bra info från varuleverantörerna, användarvänlighet och 
bra administrativa verktyg uppfylls till stor del. Men det upplevs fortfarande att användandet av e-
fakturor är enklare att införa och utveckla än e-order.  
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De framgångsfaktorer Mikael ser är: 

 Uthållighet. Det gäller att inte ge upp när man stöter på problem, för det gör man. 

 Resurser. Under den första tiden av utbildning och installation så gäller det att orka med att 
både förvalta och utveckla systemet och användningen. 

 Eldsjälar. Det måste finnas åtminstone en, helst flera eldsjälar. Ett e-inköpssystem tar tid att 
införa och förvalta. Drivna personer slutar ibland. Och det är en tung process att införa ett 
sådant här system i en hel organisation.  

 Ledningens stöd. Kommunen har tagit beslut om att ligga i framkant av utvecklingen.  

Det som kommer att hända de närmaste åren är att Sveorder utvecklas och kommer att användas 
mer. Och eventuellt kommer det faktum att det finns en basversion av SFTI och branschstandarder 
som tillägg att betyda att fler företag kommer att ansluta sig. Men SFTI kräver mycket av beställare 
och leverantör. Om man som leverantör inte vill investera i någon programvara så erbjuder 
kommunen även en helt kostnadsfri tjänst där man registrerar fakturorna manuellt.  

4.3 Intervju med Eskilstuna kommun - Beställarperspektivet 

Beslut om införande av elektronisk handel togs av kommunstyrelsen i Eskilstuna februari 1997 och 
hade initierats som ett strategiskt projekt. Målet var att skapa en ny handels- och fakturaprocess och 
att sänka de administrativa kostnaderna för dessa processer. Med i bilden fanns också att se 
införandet av elektronisk handel som en av flera viktiga faktorer för att rationalisera verksamheten 
och skapa utrymme för en bibehållen kvalitet av kommunens kärnverksamhet. De köpte då systemet 
Intrade. Jag intervjuade Anna-Karin Wahlström, systemansvarig i kommunen sedan år 2000. Hon är 
tidvis utlånad till andra kommuner genom den service SKL har för att hjälpa kommuner och landsting 
att komma igång med e-inköp. 

Hösten 1999 så infördes elektroniska fakturor. Sedan har kommunen successivt förnyat sitt system 
och infört e-inköp i många förvaltningar. Den sista utbildningen blir klar till hösten.  Än så länge köps 
nästan inga tjänster in. Man började med att elektroniskt köpa in standardvaror med stor 
inköpsvolym, som livsmedel och kontorsmaterial. Idag används elektroniska inköp av 31 leverantörer 
och för 50 % av varorna. Varje månad så tas 7000 EDI-fakturor och 500 Svefakturor emot. År 2008 
började de ta emot rekvisitioner i systemet.  

De fördelar Anna-Karin ser med elektroniska inköp är: 

 bättre statistik 

 man ser lätt vilka som är godkända leverantörer 

 begränsning av antalet beställare medför bättre inköpskvalitet 

 avtalstroheten blir större 

 man kan lätt återanvända tidigare beställningar 

Hon ser inga nackdelar med e-inköp utan rätt skött så blir det bara fördelar. Hon ger exempel på när 
inköpspriset blev en tredjedel då man började följa ramavtalen (mot när man köper ”på stan”). Men 
det blev en del fel i början. Det krävs långsiktighet och ledningens stöd för att lyckas. De övriga 
framgångsfaktorer Anna-Karin ser är: 

 att ekonomiavdelningen och inköpsavdelningen samarbetar 

 en standard (SFTI) 
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 samarbete med SKL 

 att det kontinuerligt finns resurser avsatta till att förvalta och utveckla systemet 

Framöver så satsar kommunen på att få in fler leverantörer i systemet. Anna-Karin tror att den 
enklare varianten av e-faktura, Sveorder, kan bidra till att lättare få in leverantörer. 

4.4 Intervju med Västmanlands landsting - Beställarperspektivet 

Västmanlands landsting startade sin satsning på e-handel 1996 med framför allt skannade fakturor, 
men även e-inköp.  I samband med det så startade man också ett 4-årigt förändringsprojekt då man 
gick igenom alla inköpsprocesser. År 2003 så gjordes en nystart med ett delvis nytt inköpssystem från 
Aditro där fler delar var integrerade. Idag finns hela flödet från prislista till e-fakturor i systemet. 

Elisabet Lindman, systemförvaltare i Västmanlands Landsting, berättar att landstinget har kommit 
relativt långt i sina ambitioner men det har tagit tid. Nysatsningen beror antagligen på tre faktorer. 
Den ena är att tekniken utvecklats och det är egentligen först nu som det går att på ett praktiskt sätt 
göra allt det man vill. Den andra är att parterna, det vill säga leverantörer och inköpare, har fått 
bättre kunskap om vad som krävs för att införa den här typen av komplexa och stora system. Den 
tredje är att orken inte har funnits hela tiden i organisationen. Det måste finnas resurser för att 
förvalta utvecklingen av systemet och motivatorer till användarna. 

Systemet har idag 1600 användare. Landstinget får varje år 140 000 fakturor varav 30 % är e-
fakturor.  

4.5 Intervju med Kungsbacka kommun - Beställarperspektivet 

Kungsbacka kommun har dragit igång en satsning på elektronisk handel. Projektet har ett annorlunda 
upplägg än andra kommuner. Många börjar med att införa e-faktura, eller att skanna fakturorna för 
att få dem elektroniskt. I Kungsbacka bestämde man sig i stället för att börja med beställarflödet. 
Resultatet blev ett helt elektroniskt inköpssystem. Hela beställnings- och betalningsprocessen 
kommer att hanteras elektroniskt. Alla följesedlar, orderbekräftelser, fakturor och andra dokument 
finns i systemet. Systemet bygger på en ASP-lösning (det vill säga outsourcad drift) eftersom ett av 
kommunens krav var att man inte ville ha egen drift. Kostnaden för att ansluta sig till systemet delas 
mellan kommunen och leverantörerna.  

Jag intervjuade Lotta Saetre som är upphandlare i Kungsbacka kommun. År 2005 så togs beslut om 
att införa e-handel, och de valde att köpa Visma Proceedo. Nu är 2500 personer upplagda i systemet. 
Man började med standardvaror (som också köps in i stora volymer) som livsmedel, och har sedan 
gått vidare. Det finns nu 365 leverantörer i systemet. Kommunen hanterar varje år 100 000 fakturor 
varav 40 % är e-fakturor. Kommunen underlättar för mindre leverantörer genom att erbjuda 
fakturastöd på en webbplats. 

Efter inloggning kommer man till en sida där man kan söka efter produkter, och får upp dessa med 
beskrivningar, pris och leveransvillkor. Beställaren plockar ihop de varor som önskas i en varukorg, 
och går sedan till den elektroniska kassan. All information om kostnadsställe och referenser läggs in. 
Den fyllda varukorgen hamnar hos en ansvarig inköpare med attesträtt, och när inköpet attesterats 
går beställningen till leverantören. En andra attestering av beställningen sker när man tar emot 
varan. Leverantören skickar sedan fakturan elektroniskt via systemet. 
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Fördelarna Lotta ser med inköpssystem är en ökad ramavtalstrohet, ökad kontroll över inköpen, 
bättre tidsanvändning och bättre kvalitet på produkterna. Hon ser inga direkta nackdelar med den 
här typen av system. Några framgångsfaktorer hon ser är att det ska vara lätt att söka produkter, 
ledningens stöd samt att få med alla delar i inköpsprocessen. 

4.6 Intervju med Skatteverket - Beställarperspektivet 

Mats Westman, upphandlingsspecialist på Skatteverket, berättar om deras inköpssystem och det 
förberedande arbete inför upphandlingen de gjorde. Mats hade ett antal år innan gjort ett 
motsvarande arbete på Försäkringskassan och använde de erfarenheterna inför Skatteverkets 
upphandling. Redan år 2002 så påbörjades en analys av vad som kunde förbättras inom 
inköpsprocessen och vilken typ av IT-stöd som skulle behövas. Fokus var användarvänlighet och 
bättre kontroll över inköpen. Samtliga anställda som har datorkonton skulle kunna göra beställningar 
via ett webbgränssnitt. Det system som köptes in var e-Order från företaget Logitall. Systemet var 
klart i början av 2004 och var infört för samtliga 15000 användare i juni samma år.  

Inköpssystemet innehåller ett utbud som finns i tre kataloger: varor, externa tjänster och interna 
tjänster. Det finns varor som alla kan komma åt. Det är de varor som det finns ett ramavtalspris på 
och som ses som standardutbud. Sedan finns det ett utökat utbud som kan nås av inköpare eller 
inköpssamordnare. Så som det ser ut så minskar successivt behovet av det extra utbudet eftersom 
organisationen blir duktigare på att se vad de egentligen behöver och ser till att de varorna kommer 
med i standardutbudet.  

De varor som finns i systemet kommer in via listor från leverantörerna. Från början så köptes ungefär 
40 % av förbrukningsvarorna enligt avtal, nu har det ökat till 95 %. Det finns ungefär 9000 
förbrukningsartiklar i systemet och nästan 600 leverantörer är upplagda.  Totalt köps 75 % av alla 
inköp via inköpssystemet. För de varor som inte finns i systemet så finns det stöd för 
rekvisitionshantering samt efterregistrering (för behöriga). 

De fördelar Mats ser med systemet är att man kan styra inköpsbeteendet, vilket medför bättre 
avtalstrohet. Dessutom får man en uppföljningsmöjlighet (vilken också tillvaratas). Fördelen för 
leverantören med avtalstrohet är att kunden köper mer från leverantören (om den finns i 
ramavtalet), det vill säga mer försäljning och intressantare kund. Fördelen för kunden är att det köps 
in varor till de (ofta till mycket bra pris) förhandlade varorna. En Nackdel kan vara ett visst internt 
muttrande över utbudet av varor. Det minskar dock efterhand eftersom det finns arbetsgrupper som 
tar tillvara de synpunkter som kommer upp internt. 

Mats ser ledningens stöd som väsentligt för att lyckas med den här typen av projekt som innebär 
ändringar av hur de anställda ska arbeta samt investeringar i pengar och tid. Övriga 
framgångsfaktorer är en kontinuerlig kommunikation, att alla ska veta varför saker görs, att det är ett 
bra utbud av varor och tjänster i systemet, användarvänlighet samt att systemet är stabilt. 

Vad som sker framöver är ett elektroniskt upphandlingssystem samt ett arbete att förbättra 
fakturamatchningen. För inköpssystemets del så kommer det stöd för punch-out för leverantörernas 
varor, det vill säga att man hoppar över till leverantörens webbplats för att se varan och tar sedan 
med sig varukorgen till det egna systemet.  
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4.7 Intervju med Menigo Foodservice - Varuleverantörsperspektivet 

Ingemar Fixander är ansvarig för e-handel på Menigo Foodservice, f.d. Ica Meny, som levererar varor 
till bland annat storkök och restauranger. De hade 2006 (Sjöstedt, 2006) ett 50-tal kommuner och 
landsting som kunder som använde e-handelslösningar. Idag handlar ungefär 30 % av kunderna rent 
elektroniskt. Deras kunder kan vara allt från stora centralkök till små daghem. 

Rent praktiskt så går det till så att Menigo skickar över sin priskatalog till kunden, baserad på det 
ramavtal som träffats mellan parterna. Kunden lägger in katalogen i sitt system, där behöriga 
inköpare sedan kan göra beställningar. En elektronisk orderbekräftelse kommer när Menigo mottagit 
och behandlat ordern. Även fakturan skickas elektroniskt. Menigo använder sig av den 
branschstandard som finns för offentlig sektor, SFTI. Menigo använder själva e-inköp mot sina 
leverantörer. 

Standarden är framtagen av representanter för offentlig sektor, leverantörer och it-företag, och 
omfattar till exempel utseende och innehåll på produktkataloger, order och fakturor. 
Ingemar säger dels minskar behovet av särskilda lösningar, dels förenklar det för kommuner och 
landsting som vill byta leverantörer eller upphandla nya ramavtal. 

När de ska börja leverera till en kund med hjälp av e-inköp så har de ofta ett uppstartsmöte där de 
går igenom hela processen från pris- och sortimentlista (Pricat), order/avrop, 
ordersvar/avropsbekräftelse, leveransanvisning till faktura. 
 
De fördelar som Ingemar ser med e-inköp är att det inte blir några (eller i vilket fall få) missförstånd, 
man får mer tid för att syssla med kvalitetsfrågor, det blir bättre orderhanteringsekonomi och man 
kan lägga order när det passar på dygnet. Han ser ingen direkt nackdel med e-inköp. En konsekvens 
med att många kunder infört e-inköp är att de frågar efter rabatter vid inköp. 

Enligt Ingemar är en viktig faktor för att lyckas med införandet att man ser långsiktigt på projektet. 
Hela verksamheten måste inkluderas, och det är viktigt att inte betrakta e-handelsprojekten som 
sidoprojekt. Det handlar om att skapa effektiva inköps- och faktureringsrutiner, säger han. Man bör 
följa standarden för att få med så många som möjligt.  

Vad som kommer att ske framöver är framför allt två saker. Det ena är att utvidga SFTI-standarden så 
att den passar flera branscher. Man kanske kommer att ha en bas-SFTI med speciella tillägg för 
respektive bransch. Den andra saken är att man inom EU kommer att harmonisera e-handeln så att 
samma standard för e-fakturor finns. 

4.8 Intervju med Agresso - Systemleverantörsperspektivet 

Matti Bjerking och Mariette Larson svarade på frågorna och berättade om sina kunder hos staten.  
Några av kunderna är Rikspolisstyrelsen, Lidingö stad och Borås stad. En av Agressos styrkor är att de 
redan finns representerade ute hos de flesta av sina kunder. 92 % av myndigheterna använder 
Agressos ekonomisystem, vilket gör att de redan har en kundkontakt när de ska diskutera 
inköpssystem. Matti och Mariette anser att det är viktigt att få in ett stadigt flöde av leverantörer i 
sitt inköpssystem. Man kan absolut få lönsamhet i sin satsning, men det är upp till användarna att se 
till att systemet används och att de processer som skapas för inköpssystemet följs. Det behövs ofta 
ett nytt inköpsbeteende hos användarna.  
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Inköpsprocessen är viktig att förstå och att följa, när man väl bestämt sig för att förbättra inköpen. 
Ungefär 10-20 procent av fakturorna är periodiska.  Antagligen kan man komma upp till 80-90 % 
användning av inköpssystem. Resten är sådant som måste hanteras eller är bäst att hantera på annat 
sätt. Generellt kan man säga att det som ett komplett inköpssystem ska kunna hantera är 
upphandling, beställning och betalning.  

Matti tror att kritiska framgångsfaktorer för att lyckas med att införa ett inköpssystem är  

 att ha med ledningen i beslutet 

 att ha tillräckliga personella resurser 

 användarvänlighet, exempelvis ”favoriter” 

 bra IT-stöd 

 ett tillräckligt antal varor och leverantörer i systemet 

4.9 Intervju med Aditro - Systemleverantörsperspektivet 

Anne Hammar på Aditro arbetar som marknadsansvarig inom e-handel. Hon har arbetat med e-
handel sedan mitten av 90-talet och har också arbetat med e-fakturor. Aditros IT-erbjudande inom 
inköp härstammar från TietoEnators e-handelsföretag. Inköpsmodulen säljs idag till kunder inom 
offentlig sektor, framförallt kommuner och landsting. 

De produkter som idag köps in med inköpsmodulen är enligt Anne framför allt livsmedel, 
kontorsmaterial, pedagogiskt material och kemtekniska produkter. Hon tror att det kan vara svårt att 
köpa in komplexa tjänster med e-inköp. Nästan alla kunder har standardlösningar. Modulen 
innehåller en EDI-koppling mellan leverantörer och kunden. Det finns stöd för prislistor och det finns 
en koppling mot marknadsplatser. Anne tror på marknadsplatser, men säger också att mycket 
kommer att bero på den statliga upphandlingen av inköpslösning. 

De som driver inköp av inköpssystem är ofta ekonomienheterna i myndigheterna. Men Anne betonar 
att det är viktigt med ledningens stöd för denna typ av projekt. Utbildning sker av nyckelanvändare 
av systemet. Sedan är det oftast upp till köparen hur de går vidare med utbildningen i sin egen 
organisation. Förutom rena användarkurser så finns det i vissa organisationer kurser i bakgrunden till 
varför man ska använda inköpssystem och varför man ska inköpa de produkter som finns i systemet 
och inte andra. Trenden går mot att antalet användare, det vill säga antalet personer som beställer 
varor eller produkter, minskas. Ibland till en tiondel mot innan de införde systemet.  Anledningen till 
det är att man vill styra upp inköpen. 

Anne anser att några framgångsfaktorer är ledningens stöd, tillräckliga resurser, att styra upp 
inköpsbeteendet, morötter för användarna samt att lyfta fram bra exempel. De fördelar med 
inköpssystem hon ser är  

 bättre ramavtalstrohet 

 bättre statistik för kommande upphandlingar 

 säkerhet och bättre kontroll 

 mer långsiktiga avtal för leverantörerna 

 sparar tid vid inköp 

 lojalitet 
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Den nackdel hon kan se är att leverantörerna kan gå miste om merförsäljning då de som köper in 
styrs mot det som finns i katalogen i inköpssystemet. 

4.10 Intervju med Visma - Systemleverantörsperspektivet 

Jag intervjuade Henrik Mårdfelt på Visma.  Deras system för e-handel heter Proceedo, och det kan 
hantera både elektroniska fakturor och e-handel. Proceedo bildades som bolag 1998 men köptes upp 
av Visma. Första lösningen fanns på plats 1999. Det är nu ett Software As A Service-program (SAAS). 
Programmet har en avropsmodul och en fakturamodul.  Deras kunder finns inom logistik, industri 
och service.  

Henrik berättar att det är vanligast att kunden har en tydlig specifikation vad de vill ha. I bästa fall 
kan det ta 6-16 veckor från beställning till första transaktion. Men det beror på hur lång beställarens 
inköpsprocess är. Det är viktigt att se införandet av ett inköpssystem som ett förändringsprojekt, och 
inte som ett rent IT-projekt. Det är också viktigt att förvaltande organisationer har deltagare från 
flera avdelningar.      

Henrik tror att de främsta morötterna varför man ska investera i ett inköpssystem är att få bättre 
avtalstrohet (viktigast), bättre kontroll, rät varor och bättre inköpskvalitet. Utbildning av användarna 
går snabbt. De så kallade super users får en dags utbildning, annars är det upp till kunden att välja 
hur de vill lära användarna systemet.  

Den vanligaste typen av varor som köps in med inköpssystemet är livsmedel, verktyg och 
kontorsmateriel, det vill säga standardvaror. När det gäller vilken typ av leverantörer som finns med 
så berättar Henrik att SFTI-standarden på fakturor kan vara en begränsande faktor för leverantörer. 
Han säger också att det är viktigt att få med varuleverantörerna som användare för att få lyckade 
projekt. De fördelar Henrik ser för leverantörerna att inköpssystem används är att avtalstroheten 
ökar. Då ökar också försäljningen för de leverantörer som är godkända (till skillnad från när köparna 
köper från vem som helst). Dessutom blir fakturahanteringen korrekt.  

4.11 Intervju med eBuilder - Systemleverantörsperspektivet 

Torbjörn Aune jobbar på eBuilder med deras produkt e-Procurement. Den hette tidigare Marakanda 
och byggdes 2000 av Telia. De krav som systemet bygges för kom från Statskontoret. Det nuvarande 
inköpssystemet finns förutom på svenska även på engelska, danska och franska. Företaget har både 
kommuner, landsting och stat som kunder. Några av kunderna är Uddevalla kommun, landstinget i 
Blekinge och Banverket. Torbjörn säger att denna typ av projekt initieras vanligtvis av antingen 
inköpschefen eller ledningen.   

eBuilder är ett fristående system som klarar kopplingar till andra system och användargränssnittet är 
ett webinterface. Lösningen kan outsourcas, vilket betyder att kunden kan glömma tekniken och 
koncentrera sig på verksamheten. De varor som framför allt köps in är de som är standard för 
verksamheten och i stora volymer. Exempel på varor är livsmedel, kontorsmaterial, sjukvårdsmaterial 
och läkemedel. eBuilder var det första systemet att kopplas mot Apoteket.  

En fördel med inköpssystem enligt Torbjörn är att man får ordning och reda på sina inköp och kan 
planera sin verksamhet bättre. En trend är att färre personer i organisationerna får behörighet att 
beställa varor och tjänster. Han tror att systemen så småningom kommer att innehålla stöd för även 
beställning av resor och stöd för att göra reseräkningar. 
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4.12 Intervju med Logica - Systemleverantörsperspektivet 

Stefan Norr, som arbetar med projektledning och tekniskt säljstöd på Logica, berättade om Logicas 
satsning på e-inköp. Logicas affärssystem heter Raindance, och Logica säljer moduler som innehåller 
e-inköp respektive e-faktura. Dessa är speciellt anpassade till offentlig sektor men kan användas av 
privata företag också. Raindance kan köpas som webblösning vilket innebär att kunden inte själv 
behöver drifta systemet eller göra kopplingar till nya leverantörer. Logica har dock inga planer på att 
börja med någon egen lösning för e-upphandling men de stöder andra leverantörers lösningar på det 
området. Logica stöder både punch-out lösningar och listor som läggs in i systemet. 

Stefan säger att de flesta av kunderna börjar med e-fakturor, för att sedan när det fungerar bra gå 
vidare med e-inköp. En lösning för fakturahantering tar vanligtvis 1-2 månader att införa. Ett 
inköpssystem är mer komplext och tar ofta 3-6 månader att införa. Sedan är det en kontinuerlig 
utveckling av systemet. Logica har ungefär 35 kommuner och landsting samt tre statliga myndigheter 
som kunder. Stefan säger att Malmö stad och Eskilstuna kommun kommit långt och är bra exempel 
på lyckade projekt. När det gäller inköpssystem så är det ofta bra att börja med standardartiklar som 
livsmedel och kontorsartiklar, så kallat indirekt material (såtillvida att du inte är tillverkare av den 
typen av varor). Exempelvis har Eskilstuna kommun cirka 30 leverantörer i sitt system, och dessa står 
för ungefär 60 % av fakturorna.  

Det finns ingen generell utbildning av användare av systemet, men de så kallade super users får en 
halvdagskurs. Sedan har kunderna egna kurser, eller har praktikpass, på arbetsplatsen. Det verkar 
dock inte vara hur man använder systemet som det är mest behov av att lära ut, utan flera av Logicas 
kunder har också insett vikten av att gå igenom med de anställda varför man skaffar ett verktyg för 
upphandling samt vilka rutiner man kommer att använda sig av vid inköp. 

Man kan säga att det finns tre nivåer på hur man inför elektronisk hantering av fakturor i 
inköpssystem. Den enklaste nivån är att med fritexthjälp skapa rekvisitioner, som sedan lagras i 
systemet men som används på vanligt sätt. Nästa nivå är att skicka ordrar i form av email till 
leverantören.  Den mest avancerade nivån är helt integrera en koppling till SFTI. Stefan tror att det är 
rimligt att komma upp till mellan 60 och 70 % full SFTI-integration.  

De framgångsfaktorer Stefan nämner är att  

 se till att få engagerade användare 

 en förstudie görs 

 ledningen stöder projektet 

 personella resurser avsätts till projektet och dess förvaltning 

 sprida information och marknadsföra projektet 

Vad kunden vinner på ett inköpssystem är framför allt ramavtalstrohet. Exempelvis så ökade 
ramavtalstroheten i Eskilstuna kommun från 60 % till 99 % på två år. Det blir bättre kvalitet i 
upphandlingen samt man får en allmän kompetenshöjning i organisationen. Leverantörerna vinner 
på att det blir enklare att ta emot beställningar, man slipper att ha många ordermottagare. 
Nackdelarna med att införa inköpssystem kan vara att systemet blir verksamhetskritiskt, det vill säga 
vid eventuellt driftstopp så kan det bli svårt att beställa på annat sätt (viktigt för exempelvis 
läkemedel och mat). Det finns också en risk att användarna kan känna sig för styrda. 
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Slutligen så tror Stefan att marknaden är mogen för inköpssystem nu och att det blir kontinuerligt 
ökande antal integrationer med Punch-out eller online-kopplingar. 

4.13 Seminarie om e-handel - beställarperspektivet 

Jag deltog som åhörare på ett seminarium om e-handel i offentlig sektor, Temadagen om e-handel 
(hölls 081202), som ordnades av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Mats Bohman, 
administrativ direktör i Nacka kommun, berättade att kommunen främjar konkurrens genom kundval 
och genom upphandlingar. De håller på och genomför ett inköpsprojekt för nämnder, verksamheter 
och enheter. Det de vill uppnå är främst höjd avtalstrohet, enklare och effektivare inköpsprocess, att 
minimera påverkan på miljö och förbättrad statistik. De har idag 18 % avtalstrohet, målet är 80 %. De 
leveransmål de satt upp är inköpsprocessen, systemet, införandet, incitament för att använda 
systemet (”morötter, ”böter”), delaktighet och förvaltning. Exempel på risker att inte nå hela vägen 
är brist på acceptans, att användare och enheter inte har tid att utvärdera systemet samt att det kan 
finnas brist på resurser i små enheter. 

Peter Björebro, avdelningschef på Ekonomistyrningsverket, tog upp att en sjundedel av de statliga 
myndigheterna hanterar e-fakturor.  När det gäller Svefakturan så klarar 6 av 11 myndigheter av det. 
Han anser att en uppföljning av uppnådda effekter kan göras först efter några år. Faktorer för att 
lyckas med denna typ av projekt är att det finns 

 en tydlighet i vad myndigheterna behöver göra 

 en utpekad ansvarig som leder och samordnar myndigheterna 

 stöd för myndigheter och att information ges till näringslivet 

 gemensamma standarder 

 Systemstöd och övrig infrastruktur för myndigheter 

Anders Nyström på ESV har undersökt nyttan av e-handel ur ett statligt perspektiv för åren 2009-
2015. Han studerade tre alternativ: nollalternativ (det vill säga at inte göra någonting), enskilt 
införande respektive samordnat införande. De positiva effekter han ser av ett införande är 
kostnadsbesparingar, förenklad hantering samt förbättrad kvalitet och service. Om man genomför 
ett samordnat införande så kan staten spara över tre miljarder kronor under den nämnda perioden 
(införande 2009-2013, nettonytta 2013-2015). 

Anders Gäfvert, kommunalråd i Härnösands kommun, berättade att hans kommun köper varor och 
tjänster för 250 miljoner kronor per år. De har ungefär 40000 leverantörsfakturor per år och får 60 
nya leverantörer per månad. Deras syfte med sitt e-handelsprojekt är att effektivisera 
administrationen, höja kvaliteten i inköpsprocessen, öka ramavtalstroheten, få en rationaliserad 
hantering och få bättre statistik för upphandlingar. De startade 2003 med ett elektroniskt 
fakturahanteringssystem och beslöt 2006 att införa e-handel i samtliga förvaltningar. Målet är att alla 
leverantörsfakturor ska vara elektroniska 2010. De tillhandahåller en gratis tjänst att skicka e-
fakturor. Oktober 2008 så har de 32 % e-fakturor. Viktiga saker att tänka på är enligt Anders att 

 se till att ha en förankring av projektet i kommunledning och hos förvaltningschefer 

 tid och resurser finns avsatta 

 anpassa reglementen och policys till ett IT-baserat arbetssätt 

 förändring måste få ta tid 
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Jerry Öhman, inköpschef i Luleå kommun, berättar att de har 10 års erfarenhet av e-handel. Det finns 
en del problem, och de satsar på elektroniskt inköpsstöd för att få en nystart. De köper varor och 
tjänster för en miljard SEK/år och har 150 000 fakturor. I sitt elektroniska system så har de 11 aktiva 
leverantörer. Antalet användare är få, ungefär 200 av totalt 1200 personer. De problem som 
kommunen vill lösa är bristande ramavtalstrohet, stor andel hämtköp samt stort och okänt antal 
beställare. Avhämtningsköpen är kostsamma. Det är cirka 60 000/år och kan vara rekvisitioner i 
butik, kommunförråd eller handlat med köpkort. Sammanlagt så bedömer kommunen att arbetet 
motsvarar 25 årsarbetare. Kommunen kommer att använda systemet Raindance som är ett system 
för beställningar och fakturor. Målet är att öka antalet leverantörer från 11 till 40 i systemet. 
Kommunen tror att de kan spara 25 miljoner SEK/år genom att använda ramavtalen bättre, minska 
hämtköpen och rationalisera fakturahanteringen.       

Sören Lanner, inköpschef på Landstinget i Västernorrland, anser att e-handel hjälper landstinget att 
förenkla beställningsrutiner, skapa kopplingar mot företag och avtal samt att förenkla 
administrationen.  De handlar för ungefär i miljard/år och har 2500 beställare. Andelen e-
handelsleverantörer är 14 stycken mot totala antalet 20800. Under 2009 kommer Landstinget att 
börja använda Svefaktura. 

Dan Ericsson, statssekreterare på Finansdepartementet, ville göra det ”så enkelt som möjligt för så 
många som möjligt”. År 2010 så bör den statliga förvaltningen kunna hantera inköp elektroniskt 
anser han. Den ambitionen omfattar såväl e-fakturor som att ha ett gemensamt IT-stöd för hela 
beställningsprocessen. Han tror också att minst hälften av upphandlingen kommer att vara e-
upphandling 2010. Men idag har bara 10 % av myndigheterna tillgång till e-upphandling. Tidigare 
hade Verva uppdraget att ta fram och förvalta en plattform för e-upphandling. Men från och med 
årsskiftet 2009 så kommer Kammarkollegiet att ha den uppgiften eftersom Verva läggs ned. 
Kammarkollegiet ska verka pådrivande och delta i internationellt standardiseringsarbete. 

Eva Sveman, jurist på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), tog upp legala frågor runt inköp och 
vad man ska vara medveten om och tänka på angående offentliga inköp. Ett par framtida scenarier 
kan enligt henne vara elektroniska auktioner och dynamiska inköpssystem. 

Sist på dagen var det en paneldebatt angående de utmaningar som ligger i att införa e-inköp. De 
största utmaningarna ansågs vara 

 att förändra synen på projekten från teknikprojekt till verksamhetsprojekt 

 att det inte är ”rocket science” men komplext och det är förändringsprojekt  

 teknikmognaden 

 regler för inköp enligt LOU 

 att hitta fördelar för båda parter 

 att hitta incitament för användarna 

4.14 Sammanfattning 

Offentlig sektor är en stor upphandlare och har mycket att vinna på att ha både bra processer för 
inköp och inköpssystem som hjälper dem med detta i vardagen. Det har tagit ett flertal år från att 
några organisationer började med detta till att det blivit ett etablerat sätt att arbeta på. Genom att 
inköpssystemen kontinuerligt utvecklats av leverantörerna och att det finns kompetens hos SKL som 
organisationerna kan använda så går det nu rätt smidigt att komma igång med projekten och att 
lyckas med dem. En viktig inspirationskälla och kontaktbank för de ansvariga för införandeprojekten 



35 

 

hos beställarna är de seminarier som SKL arrangerar. Det seminarie jag deltog på gav mig en 
helhetsbild av vad som driver utvecklingen, vad man ska tänka på, lyckosamma faktorer och 
leverantörskontakter. 

I många fall så har leverantörer och beställare haft en affärsrelation tidigare. Det beror på att flera 
leverantörer av inköpssystem också levererar ekonomisystem. Det gör att de har en ömsesidig 
förståelse för varandra och kan arbeta ihop i komplexa projekt.  Tekniken har nu också blivit mogen, 
inte minst genom att användargränssnitten ofta är webbinterface (som de flesta hanterar dagligen).  
Mina intervjuer visar att de flesta av projekten har börjat med e-fakturor och därefter med e-inköp 
av standardiserade varor i större volymer.  SFTI-standarderna har hjälpt till att snabba på införandet 
av IT-systemen. 

Jag kom i mina intervjuer fram till att det framför allt är två stora fördelar som beställarna upplever 
med inköpssystem. Dels är det en ökad avtalstrohet, det vill säga att de i organisationen som 
beställer varor gör det enligt avtalet. Det ger en ökad priskontroll. Många gånger så finns en viss 
önskad varukategori i avtalet, men handlas inte ändå på det sätt som det är tänkt. Antingen så köps 
en liknande vara in men som inte har den rabatt som avtalet ger. Eller då så åker helt enkelt den som 
vill ha varan ut ”på stan” för att få den direkt. Dels får man bättre statistik över inköpen. Med 
inköpssystem så får man en helt annan överblick och man kan styra mot avtalsenliga inköp genom 
produktkataloger. De främsta framgångsfaktorerna är enligt användarna tillräckliga personalresurser 
för förvaltning och utveckling, ledningens stöd samt att vara uthållig både vad gäller teknik- och 
processarbete vid införandet av inköpssystem. 
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5. Analys och diskussion 
5.1 Att införa elektroniskt inköpsstöd 

Någonting som slår mig är att det är få organisationer som på ett konsekvent sätt använt någon 
modell för införandet av elektroniskt inköpsstöd. En förklaring till det kan vara att området är relativt 
begränsat och att det har utvecklats en branschstandard, SFTI. Det arbetet som gjorts där har varit 
ambitiöst och har pågått så pass länge att man har hunnit dra praktiska slutsatser av stora delar av 
arbetet. Dessutom har SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) möjlighet att låna ut två erfarna 
personer som kan hjälpa kommuner och landsting med att införa elektroniska inköp. Det finns en 
fungerande ”best practice”. De organisationer som var först ut prövade sig fram till stor del. Vissa 
kommuner, exempelvis Göteborg, har ställt som krav att systemet kan arbeta utifrån ett 
processflöde. Det medför att omställningen kan bli mindre än om användarna behöver anpassa 
processerna till ett standardsystem med standardfunktioner. 

Jag har i intervjuerna använt olika perspektiv: 

 Upphandlarperspektivet 

 Beställarperspektivet 

 Varuleverantörsperspektivet 

 Systemleverantörsperspektivet 

Det finns alltid olika parter, eller intressenter, vid en affär. Ett koncept som ofta refereras till är ”win-
win”, det vill säga att både säljaren och köparen ska ha något att vinna vid en affär. Det gäller även 
vid denna typ av affärsöverenskommelser. Fokus kan vara olika för parterna liksom erfarenheterna. 
Det är ingen tillfällighet att stora industriföretag litar på sina underleverantörer för att de har stor 
kompetens inom området och har kunskap om köparens förutsättningar. Leverantören satsar ofta 
resurser på att vara flexibla inför utvecklingen och kundernas önskemål. Samtidigt så kostar det 
pengar att hålla sig i frontlinjen. Därför valde jag att undersöka om slutsatserna varför man ska införa 
inköpssystem ändå lutade åt samma håll. Det finns ett antal fördelar som ofta nämns i teorin (Jelassi 
och Enders, 2008): 

 Mer genomskådlighet vilket gör informationen jämförbar för alla parter i inköpsprocessen 

 Ökad ramavtalstrohet vilket ger bättre priser genom inköparna håller sig till ofta hårt 
förhandlade ramavtal 

 Processoptimering genom att det manuella arbetet och eventuella fel minskas och därmed 
också ledtiden  

I de intervjuer jag genomförde så bekräftades detta genomgående.  En annan fördel i långa loppet är 
en bättre statistik vilket gör att man kan föra en bättre dialog med sina beställare och leverantörer. 
Det är lätt att få intrycket av att det nästan bara finns positiva effekter av e-inköp. De allra flesta 
intervjuade nämner spontant inga nackdelar alls. Enligt teorin (Jelassi och Enders, 2008) så är de 
viktigaste potentiella nackdelarna  

 Organisatorisk risk på grund av ändrad maktstruktur 

 Teknisk risk på grund av att man riskerar att binda sig vid gammal teknik vid längre projekt 

 Motstånd hos leverantörer på grund av transparens vilket leder till ett fokus på pris istället 
för kvalitet eller leveranssäkerhet. 
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Det har för mig varit svårt att i de organisationer jag intervjuat hitta påvisade nackdelar. Däremot kan 
det skilja i hur lyckosamt införandet varit för olika organisationer. I en del fall har det uppkommit 
hinder på vägen. Men med uthållighet och målmedvetenhet så har man överkommit problemen.  
Den tekniska risken har man kommit över genom att dels arbeta tätt ihop med 
systemleverantörerna, dels genom att ha webbinterface och i en del fall outsourcad drift. 
Moduluppbyggda system och en uppenbar vilja hos systemleverantörerna att utveckla systemen har 
sett till att systemen inte blir föråldrade. När det gäller den större transparensen så kan den bli en 
nackdel för varuleverantörerna, men då framförallt för de större. De mindre leverantörerna verkar få 
en bättre position att kunna nischa sig in. Men en fördel för leverantörerna är enligt teorin (Jansson 
et al., 2008) att de kan arbeta mer kvalitativt med kundstöd istället för att bara vara ordermottagare 
och ta emot artikelnummer manuellt, vilket bekräftas i min intervju med Menigo Foodservice. Enligt 
en rapport (Nutek, 2009) så visar intervjuer att såväl förfrågningsunderlag som inlämnade anbud ofta 
är mer strukturerade och tydliga i elektroniska upphandlingar än i pappersbaserade. Detta gynnar de 
som köper in såväl som leverantörerna eftersom man slipper många tydliggörande frågor.  

Man ser relativt snart i praktiken att en viktig framgångsfaktor är att snabbt få in de stora 
ramavtalsleverantörerna i inköpssystemet, vilket bekräftas av teorin (Habib och Bjelosevic, 2004). 
Dels för att de är begränsat antal och dialogen kan då föras på ett koncentrerat sätt. Dels för att de 
står för en huvuddel av leveranserna vilket gör att det finns en kritisk mängd varor i systemet. Det är 
som jag ser det lätt att som användare tröttna om man bara hittar en bråkdel av varorna i systemet. 
De mindre leverantörerna saknar ofta EDI och support för e-fakturor.  

Om man ser på ändringar av processer och organisation till följd av införandet av inköpssystem så 
märker man att det inte gjorts några större förändringar. Det är aldrig fråga om en total omstöpning 
av organisationen. Om organisationen arbetar med kvalitetsfrågor så verkar man inte ha haft 
speciella metoder vid införandet av systemet, utan haft en generell kvalitetssyn på IT-frågor. En 
anledning till detta kan vara att projekten inte lanserats eller drivits av IT-avdelningen utan av inköps- 
eller ekonomiavdelningen, som inte är vana att arbeta med den typen av metoder. Enligt teorin 
(Eriksson och Petersson, 2005) så kan ett införande av elektroniska inköpssystem leda till att 
koordinationen i de olika stegen i inköpsprocessen blir större och mer integrerad. Arbetsmetoder och 
arbetssätt ändras till viss del vilket kräver anpassningsförmåga av användarna.  Det ser man också i 
intervjuerna jag gjorde. Felen minskar, inköpsprocessen går snabbare och fakturahanteringen vid e-
inköp fungerar ofta smidigt. 

Det verkar som att införandet av inköpssystem påverkar både i stor men också liten grad. Den stora 
påverkan verkar vara att man måste få en kostnadsmedvetenhet i organisationen. Innan införandet 
så köper många in varor på för dem enklaste sätt, vilket kan vara att besöka affären eller företaget 
eller att bara ringa och beställa. Problemet med det är att det tar tid och det köps in varor som inte 
finns med i ramavtalet. Ofta är det för standardprodukter mycket lägre pris på produkterna i 
ramavtalet, som många gånger är ett urval av leverantörens produkter, än för de varianter som inte 
finns i avtalet. Däremot så verkar införandet få relativt liten påverkan på organisationens arbetssätt i 
det dagliga arbetet än exempelvis införandet av ett ekonomisystem. Ett sådant påverkar alla delar av 
en organisation, exempelvis tidsskrivning, ekonomirapporter och allmän uppföljning av kostnader 
och intäkter. Även om tanken är att så många delar som möjligt i organisationen ska använda 
inköpssystemet så verkar man i de flesta organisationerna successivt ha koncentrerat rätten att 
beställa varor till ett mindre antal personer.  

Användarnas förståelse för varför ett system införs och hur det används är vital för att lyckas med ett 
införande. Risken är annars stor att användarna tröttnar och slutar använda systemet eller ”maskar”, 
det vill säga inte lägger in uppgifter i det eller använder andra system eller program när det går. Det 
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verkar som att de flesta intervjuade organisationerna har en kortare grundutbildning av användarna 
(oftast en halv dag) och en något längre för ”super users” (utsedda personer, oftast vanliga 
användare, som är mer vana vid den typen av system och är motiverade och intresserade av att 
hjälpa andra). Själva gränssnittet i inköpssystemen verkar lättförståeliga, och datormognaden i alla 
organisationer ökar kontinuerligt. Däremot så är det stor skillnad i hur organisationerna ser på 
behovet av utbildning i varför man inför inköpssystemet. Som tidigare nämnts så är det viktiga synen 
på hur inköp görs och hur man kan göra de bättre och effektivare. Därför är det en god idé att ha 
utbildning även i hur och varför man ska arbeta med bättre inköpsmetoder. 

Enligt ESV så innebär ett införande av inköpssystem att organisationen måste se över alla 
inköpsaktiviteter, både interna och externa, för att ta del av de fördelar som införande av e-inköp 
kan innebära (ESV, 2008). De svar som jag fått i intervjuerna bekräftar teorin. Även om det finns antal 
”success stories” så är det fortfarande viktigt att göra en förstudie med mål och tidplan. Det finns 
oftast faktorer som skiljer mellan olika användares behov och förutsättningar. Ett införande av 
inköpssystem tar tid, och det är ett kontinuerligt arbete som behöver göras med att utveckla 
systemet. Organisationen bör därför ha ett antal milstolpar med delmål för att inte tröttna på vägen 
(Västra Götalandregionen, 2009). Erfarenheten från ett antal införanden visar att bara man visar på 
tydliga effekter relativt tidigt så får man en större acceptans av systemet. Ett problem är att motivera 
organisationen på lång sikt med hänsyn till resurser. Därför är ledningens kontinuerliga stöd viktigt 
för att kunna ro iland projektet under längre tid. Men även lokala ”ambassadörer” bör finnas för att 
fortsätta motivera organisationen. 

Samarbetet mellan kommuner och landsting är viktigt och vitaliserande för hela landets 
införandeprojekt. De besöker varandra och får hjälp av SKL med både experthjälp och 
kontaktuppgifter till de ansvariga för projekten. De allra flesta organisationerna har samma mål och i 
många fall samma förutsättningar, vilket gör att det finns många andra organisationer att fråga och 
god hjälp att få. De konkurrerar inte heller med varandra vilket underlättar samarbete.   
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5.2 Slutsatser 

Under arbetets gång har jag fått svar på de frågor jag ställde mig i början av detta arbete: 

 Stöder inköpssystemen de inköpsprocesser offentlig sektor har? 

 Vilka fördelar respektive nackdelar har inköpssystem? 

 Vilka faktorer får satsningar på inköpssystem att lyckas bra eller mindre bra?  

Inköpssystemen har utvecklats så att de stöder offentlig sektors inköpsprocesser. Det finns modeller, 
eller sätt, för lyckosamt införande av inköpssystem. Det finns ett antal framgångsfaktorer som gör att 
satsningar på inköpssystem blir lyckade. En annan aspekt jag upptäckte var att det finns en klar 
koppling mellan inköp och fakturor. Därför har jag förutom att ha undersökt inköpssystem även 
undersökt och kommit fram till hur man hanterar fakturor elektroniskt och sammanfattar mina 
erfarenheter.  

5.3 Stöder inköpssystemen de inköpsprocesser offentlig sektor har?  

En av de fördelar som inköpssystem ofta anses ha är att de som köper in varor och tjänster lättare 
kan följa ramavtalen och på det sättet spara pengar. Inköpssystemen stöder de processer som 
offentlig sektor ska ha, men kanske inte alltid följt. Men självklart så har offentlig sektor haft och i de 
allra flesta fall följt de upphandlingsregler som gäller för offentlig sektor. Och de inköpssystem jag 
studerat har gett stöd för dessa regler, vilket varit ett villkor vid upphandling av systemen. 

5.4 Vilka fördelar respektive nackdelar har inköpssystem? 

Elektroniska inköp innebär en möjlighet att skapa ökad ramavtalstrohet och reducera ledtider. 
Förbättrade processer och kortare ledtider ger vinster i form av bland annat minskad kapitalbindning 
och ökad konkurrens. Offentliga sektorns organisationer får bättre möjlighet till uppföljning av vad 
som köps och får lättare att styra beställningar till befintliga ramavtal. Genom statistik av tidigare 
inköp kan kommande upphandlingar preciseras bättre, vilket ger möjlighet till lägre priser. En 
sammanfattning av de upplevda fördelarna för inköpare är: 

 Ökad ramavtalstrohet genom att kunna göra avrop effektivt mot ramavtalen 

 Förbättrad uppföljning av leveransförmåga och kvalitet 

 Ökad prismedvetenhet  

 Automatisk kontroll av faktura mot order 

 Förkontering redan vid order 

 Snabbare fakturahantering 

 Mer underlag inför nya upphandlingar 

 Frigjord tid för andra uppgifter 

 Miljövänligt 

 Styrning så att rätt inköp görs 

 Bättre statistik och uppföljning 

Även leverantörerna får fördelar. Bland annat så kan de koncentrera sig på säljinsatser och 
kvalitetsarbete istället för att agera ordermottagare. Beställningen sköter kunden själv vid 
elektroniska inköp. En sammanfattning av de upplevda fördelarna för leverantörer är: 
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 Lätt att ta del av aktuella upphandlingar 

 Om alla skall-krav inte är ifyllda informeras de om det 

 Enklare att ta emot ordrar/beställningar elektroniskt eftersom man till viss del inte behöver 
ordermottagare 

 Ordrarna kan kopplas till lagersystem så att saldo erhålls, ordersvar ges och plockning av 
varor kan påbörjas 

 En order kan generera en elektronisk faktura som sänds snabbare, vilket ger snabbare 
betalningsflöde 

Alla processer och stödsystem har också problem. De erfarenheter kommuner och landsting fått 
pekar åt samma håll: 

 Svårigheten är att ansluta leverantörer 

 Svårt få tillräckliga personella resurser 

 Brister i e-handelslösningarna 

 Komplettering av standarder för enklare order och standardiserad webbshophantering 

Vissa leverantörer kan också uppleva nackdelar med mer uppstyrda inköp: 

 Det kostar pengar att köpa stödsystem för e-handel 

 Om man som leverantör inte är med i ramavtalet så blir det svårt att sälja till myndigheten  

 Ordrar som inte kommer in i tid på grund av ovana användare leder till extra 
hanteringskostnader 

 Det blir svårare att ”ta igen på gungorna vad man förlorar på karusellerna”, det vill säga om 
man underprissätter en offert för att komma med i ramavtalet så blir det svårt att ta igen 
kostnaderna sedan  

5.5 Vilka faktorer får satsningar på inköpssystem att lyckas bra eller 
mindre bra? 

Här summeras de viktigaste framgångsfaktorerna för de inköpsorganisationer jag undersökt. En del 
organisationer har gjort det mesta av det jag kommer att räkna upp och en del lite mindre. Men 
bilden är relativt entydig: 

 Beslut på ledningsnivå är avgörande för legitimitet, förankring och för att få tillräckliga 
resurser. 

 Förstudie med mål och tidplan viktigt 

 Man måste ha förståelse för att det tar tid och för vad som krävs (vem gör vad, idag och sen) 

 IT-lösningen utvecklas hela tiden och kräver support 

 Anslut så många förvaltningar som det går men successivt (allt från att gå igenom 
abonnemang till ändringar i attestreglementen)   

 Det gäller att ha uthållighet och att inte ge upp när man stöter på problem 

 En fördel (kanske en nödvändighet) är att det finns en eller helst flera eldsjälar som driver 
arbetet framåt 

 Att det finns en standard (SFTI) gör att arbetet underlättas och att steget inte blir lika stort 

 Samarbete med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), som har kompetens och 
kontaktytor, underlättar betydligt 
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 Inköpssystemet ska så fort som möjligt få ett bra utbud av varor och tjänster, vara 
användarvänligt och vara stabilt för att få användaracceptans 

5.6 Elektroniska fakturor ett bra sätt att börja på 

En faktura ska ankomstregistreras, konteras och attesteras. Denna hantering skall också följa den 
inköpande organisationens regelverk. Organisationer har Idag hunnit olika långt i denna hantering. 
En del skannar sina fakturor så att fakturan blir en elektronisk bild. Sedan kan man tolka vissa fält i 
fakturan. Men en ”äkta” e-faktura, det vill säga en faktura som i alla led är elektronisk, innebär 
minskad lagring, administration och felhantering samt ger bättre underlag jämfört med en skannad 
faktura. Ekonomiskt är det mottagaren som har mest att vinna då en inkommande faktura är långt 
mer kostsam att hantera än en motsvarande utgående. Men även för leverantören ger e-fakturering 
positiva effekter, framför allt genom minskad felhantering.   

För de som inte kan skicka e-faktura finns möjlighet att registrera in faktura eller fordran i en 
fakturaportal. Om företaget endast har möjlighet att skicka pappersfakturor så ska företaget under 
en övergångstid skicka fakturan till en annan fakturaadress, som tillhör en scanningscentral.  Fakturor 
som är ofullständiga eller felaktiga returneras för åtgärd till leverantören. 

Svefaktura är statens standard för e-faktura. Men en ny standard för en enkel order rekommenderas 
nu inom ramen för offentlig sektors elektroniska handel med dess leverantörer. Den kallas populärt 
för Sveorder eftersom den är baserad på samma internationella standard som Svefakturan.  
Sveordern har stora likheter med Svefakturan. Den innehåller ett bestämt, strukturerat innehåll men 
det är möjligt att ange med fri text vad en beställning avser. Sveordern möter behoven av enklare 
lösningar för elektronisk handel och möjliggör dessutom ett stegvis införande. De som börjat 
använda Svefakturan kan enkelt komplettera med elektroniska beställningar med Sveordern för att 
få en heltäckande e-handelsprocess. 

Det av Nutek/Tillväxtverket delfinansierade projektet eSamverkan som pågick mellan 2008-2009 har 
hjälpt 21 kommuner med bearbetning samt anslutning av leverantörer som skickar e-faktura och 
enligt standarderna SFTI Fulltextfaktura samt Svefaktura (eSamverkan, 2009). eSamverkan har också 
bearbetat större leverantörer på nationell nivå och genom det skapat stora synergieffekter genom 
att ansluta en leverantör för många kommuner. 

5.7 Rekommendationer 

Det verkar som att de kommuner och landsting som har satsat tid och resurser på det förberedande 
arbetet med att analysera vad de vill uppnå har lyckats bäst. Det interna arbetet är grunden för 
införandet. Därefter börjar arbetet med leverantörsanslutningen. Det gäller att ha en förståelse för 
att även det arbetet tar tid. För en organisation som ska börja med e-affärer så bör ett antal aspekter 
gås igenom för att klarlägga alla förutsättningar: 

 Sätt upp mål och se till att följa upp dem. Fokus kan exempelvis ligga på lägre interna 
kostnader (inköp) eller bättre kundservice.  

 Börja med att kartlägga processerna och fundera på hur de kan förändras med e-affärer som 
verktyg.  

 Ta gärna införandet i etapper för att tydligt kunna visa på resultat. Det är viktigt speciellt 
tidigt i projektet. 

 Gör en förstudie för att utreda förutsättningar, både ekonomiska och tekniska.  

http://www.esamverkan.se/
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 Se över vilka standarder, tillämpningar och lösningar som är praxis i den egna branschen och 
omvärlden.  

 Undersök vilka möjligheter som finns i det egna affärssystemet.  

 Undersök om det finns juridiska frågor att lösa, till exempel anpassning av affärsavtal och att 
upprätta särskilda överföringsavtal.  

 Fundera på hur driften av e-handelsystemet ska skötas. I många fall kan det vara värt att 
lägga ut det på ett externt bolag och köpa det som en tjänst.  

 Se till att avtal med teknikleverantörer fastställer rimliga krav på tillgänglighet, inställelsetid 
och tid för felrättning. 

5.8 Reflektion över mitt arbete och förslag till vidare studier 

Under ett omfattande arbete, som exempelvis ett examensarbete, så dyker det upp vägkorsningar 
där man måste välja väg. Båda vägarna leder mot ett mål som är intressant, men man kanske 
bestämt sig för en huvudriktning.  I mitt fall så har jag koncentrerat mig på införandefasen. Men jag 
hade kunnat välja att fokusera mer på processarbetet som behövs göras innan man går till det 
praktiska genomförandet. Det vore intressant att se en mer ingående studie av mötet mellan 
modeller och praktik inom elektroniska inköp.   

Den metod jag använt, med studier i litteratur och på webben samt intervjuer, känns fortfarande 
som en bra metod att använda. Det är i fackpress som man kan läsa om vad som är på gång inom ett 
område. Samtidigt så finns det frågor eller vinklingar som inte tas upp där. Intervjuer är då ett sätt att 
dels själv kunna välja vilka frågor som tas upp, dels få en dialog där ens tankar kring ämnet kan 
bekräftas eller ställas på ända. 

Jag har beskrivit inköpsprocessen som den ser ut i offentlig sektor och hur inköpssystemen stöder 
denna process. Den genomgångna teorin stöder också de slutsatser om framgångsfaktorer jag dragit 
och förklarar tillsammans med de intervjuer jag gjort bakgrunden till det gedigna arbete som gjorts i 
offentlig sektor angående effektivare inköp. För de som vill utreda vidare eller för studenter som ska 
skriva om IT-stött inköp så kan mitt arbete vara en bra grund och förhoppningsvis inspirera till nya 
vinklingar på effektivare inköpssätt. 

Ämnesvalet är fortfarande aktuellt, och jag har märkt att fler och fler organisationer inför 
inköpssystem. Mognaden inom området börjar bli stor att fördelarna börjar visa sig och bli tydliga. 
Jag anser att många organisationer kan ha nytta av mitt arbete då det tar upp tankar om varför man 
ska införa inköpssystem, vad man ska tänka på när man gör det och inte minst hur man fortsätter att 
använda och utveckla det.  Genom att analysera ett antal representativa fall så menar jag att jag 
bidrar till att sammanfatta viktiga erfarenheter av att införa inköpssystem. Förhoppningsvis så ökar 
sannolikheten att lyckas med sitt projekt att införa inköpssystem för de som läser mitt arbete. 
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Bilagor 

Bilaga 1, Ordlista 

Dynamiskt upphandlingssystem 

Med dynamiskt upphandlingssystem avses ett helt elektroniskt förfarande för sådana vanliga föremål 
för upphandling som finns allmänt tillgängliga på marknaden. Upphandlingsförfarandet är 
tidsbegränsat och under hela varaktigheten öppet för varje leverantör som uppfyller kriterierna och 
som har lämnat ett preliminärt anbud som överensstämmer med anbudsförfrågan.  

Edifice 

E-faktura av formatet Edifact. Används inom elektronik- och telekomindustri. Internationell 
tillämpning. 

ebXML 

Enligt svenska Wikipedia så definieras ebXML: ” ebXML, Electronic Business using eXtensible Markup 
Language, även kallad "e-business XML", är en familj av XML-baserade standarder som sponsras av 
OASIS och UN/CEFACT. Dessa organisationer vill erbjuda XML-baserad infrastruktur som möjliggör 
globalt användande av elektronisk handelsinformation med bra interoperabilitet, säkerhet och 
konsistens. ebXML är mycket använt inom elektronisk B2B-kommunikation.” 

EDI 

EDI (Electronic Data Interchange) är ett sätt att elektronisk överföra affärsdata direkt mellan olika 
företags datasystem. 

Elektronisk auktion 

Med elektronisk auktion avses ett upphandlingsförfarande där man efter bedömningen av anbuden 
inleder en auktion med hjälp av särskilda datasystem. Syftet med auktionen är att med hjälp av nya 
priser eller andra matematiskt mätbara värden sålla ut det fördelaktigaste slutresultatet för den 
upphandlande enheten. Elektronisk auktion är inte lämplig för byggentreprenader eller upphandling 
som förutsätter intellektuella prestationer. 

ESV 

Ekonomistyrningsverket 

GS1 

GS1 är en världsomspännande organisation som utvecklar standarder för varu- och 
informationsflöden. Hjärtat i verksamheten är GS1-systemet som har som mål att effektivisera 
företags affärsprocesser och förenkla handel globalt och lokalt. Deras standarder och tjänster 
inkluderar streckkoder, e-handelsmeddelanden och RFID. GS1 verkar för att utveckla och sprida 
globala, branschneutrala standarder och lösningar som förbättrar effektiviteten i logistiklösningar.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/B2B
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i2010 

Initiativet i2010 - det europeiska informationssamhället för 2010 - lades fram i juni 2005 och är 
Europeiska kommissionens nya strategi för att främja informationssamhället och medier. i2010 är 
kommissionens första initiativ inom det förnyade Lissabonpartnerskapet för tillväxt och 
sysselsättning. Strategin följer på de två tidigare handlingsplanerna "e-Europe 2002" och "e-Europe 
2005", som fastställde vilka insatser som skulle göras för att främja informations- och 
kommunikationsteknik i EU. 

Indirekt material 

Indirekt material är sådant som behövs för verksamheten men som inte direkt ingår i de produkter 
som tillverkas och säljs. Exempel på indirekt material kan vara kaffemuggar, kopieringspapper och 
skyddshandskar. 

NEA 

Nätverket för Elektroniska affärer.  Arbetet att införa elektroniska affärer har pågått under ett 
tjugotal år i Sverige.  Behovet av gemensamma regler och standarder har blivit tydligt. Bland motiven 
för utveckling av e-affärsrelationer finns rationalisering, större informationsinslag i erbjudna 
produkter samt nya marknadsförings- och säljkanaler.  NEA vill skapa bättre förutsättningar för 
utvecklingen av elektroniska affärer.  

NES 

Northern European Subset of UBL.   

OASIS 

Organization for the advancement of structured information standards - en organisation som 
fastställer och sprider standarder för öppet informationsutbyte mellan organisationer. Oasis 
utarbetar bland annat standarder för tjänsteorienterad arkitektur (SOA) och web services. 

Pricat 

Pris- och sortimentlista. Det är ett meddelande i EDIFACT. Transaktionen används för bekräftelse av 
sortiments- och prisinformation för varor som ingår i ett ramavtal. 

Punch out 

En punch out-lösning innebär enkelt uttryckt att användaren gör ett uthopp till leverantörens 
webbutik där artiklar beställs, och tar sedan med sig varukorgen tillbaka till det egna 
affärssystemet/inköpssystemet. 

SFTI 

Offentlig sektor har benämnt sin uppsättning standarder för elektronisk handel, som "SFTI" (Single 
Face To Industry). Offentlig sektor är inte ett standardiseringsorgan. Utifrån internationella 
alternativa standarder, och om sådan saknas, nationella sådana görs ett urval av vilka standarder 
som ska tillämpas. SFTI har tagits fram i samarbete mellan köpare och säljare samt IT-företag. 

http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?ord=tj%C3%A4nsteorienterad%20arkitektur
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Standarden är uppbyggd av EDI-meddelanden baserade på EDIFACT. Standarden kan dock ses som 
användbar även med annan teknik/meddelandestandard på så sätt att informationen skall kunna 
användas med andra typer av meddelandeformatering. Man skall alltså kunna konvertera till 
exempelvis XML-format.  

SOI 

SOI - Sveriges Offentliga Inköpare - är en ideell förening bestående av offentliga upphandlare, och 
vars syfte är att förbättra förutsättningarna för offentlig upphandling. SOI hjälper medlemmarna att 
utvecklas som professionella inköpare/upphandlare inom den offentliga sektorn. Det sker genom 
olika utbildningar, konferenser och seminarier. SOI erbjuder bland annat flera utbildningar, vilka 
syftar till certifiering inom området offentlig upphandling.  

Svefaktura 

Svefaktura är en standard för elektroniska fakturor som tagits fram av Single Face To Industry (SFTI). 
SFTIs huvudmän är Ekonomistyrningsverket, Sveriges Kommuner och Landsting samt Verva. 
Svefakturameddelandet är ett subset och en anpassning av Universal Business Language (UBL) och 
delar av ebXML. 

Sveorder 

Sveorder är en standard för enkel e-order som rekommenderas av SFTI sedan juni 2008. ESV har 
förespråkat Sveorder som standard för statliga myndigheters e-beställningar i oktober 2008. 
Sveorder kan användas tillsammans med Svefakturan. Ordermeddelandet kan avse både varor och 
tjänster, och dessa kan beskrivas antingen genom text i fri form eller med artikelsystematik enligt en 
katalog per definierade och unikt identifierade artiklar. 

UBL 

Universal Business Language. En XML-baserad standard för affärsdokument. 

UNSPSC 

United Nations Standard Products and Services Code är ett system för produktklassificering som 
består av ett 10-siffrigt tal. Det är en öppen standard och är fri för alla att använda. I de flesta 
branscher finns nationella och branschvisa standarder för klassificering av varor och tjänster. Med 
FN-standarden UNSPSC så etablerades en global och branschöverskridande standard som även finns 
på svenska. Den gör det enklare att söka produkter och information i sitt system och lättare att 
jämföra olika leverantörers produkter. 

VERVA 

Verket för Förvaltningsutveckling 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/SFTI
http://sv.wikipedia.org/wiki/ESV
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Bilaga 2, Intervjufrågor 

Under intervjuerna så använde jag frågemallar som jag beskriver nedan, och som jag skickat till 
intervjupersonerna i förväg. Sedan kom det till frågor beroende på hur diskussionerna blev. 

Frågor, upphandlare 

 Hur kommer ni att arbeta med upphandlingssystem? 

 Vilka leverantörer har ni/kommer att ha? 

 Vilka förvaltningar/organisationer kommer att använda upphandlingssystem? 

 Hur pass mycket/vilken sorts utbildning kommer användarna att få? 

 Vilka arbetsprocesser gås igenom innan ett upphandlingssystem införs? 

 Vilken del av organisationen är det som initierar/påverkar ett projekt om 
upphandlingssystem? 

 Hur lång tid tar det att införa ett upphandlingssystem? 

 Vilka funktioner är viktigast i ett upphandlingssystem? 

 Vilken typ av varor/tjänster kommer att upphandlas med systemet? 

 Vilka är fördelarna med ett upphandlingssystem? 

 Vilka är nackdelarna med ett upphandlingssystem? 

 Vilka kommer att sköta förvaltningen och utvecklingen av systemet? 

 Hur tar ni del av användarnas synpunkter på systemet/det kommande systemet? 

Frågor, beställare 

 Hur länge har ni arbetat med inköpssystem? 

 Vilken sorts leverantörer av varor/tjänster har ni i systemet? 

 Vilka delar av er förvaltning använder ert system? 

 Kan ert system användas/anpassas till såväl stora som små avdelningar/enheter? 

 Hur pass mycket/vilken sorts utbildning får användarna? 

 Går ni igenom era arbetsprocesser innan ert system införs? 

 Har ni en kontinuerlig diskussion med er systemleverantör efter att ert system införts? 

 Vilken del av organisationen är det som initierar ett projekt om inköpssystem? 

 Hur lång tid tar det att införa ett inköpssystem? 

 Vilka funktioner har ert system? 

 Vilken typ av varor/tjänster köps in med hjälp av det? 

 Har avdelningens/enhetens inköpsprocesser ändrats efter att projektet var klart? 

 Köps systemet in som det är eller görs anpassningar? 
 

Frågor, varuleverantörer 

 Hur länge har ni arbetat mot inköpssystem? 

 Hur påverkas utvecklingen av affärssystem genom inköpssystem? 

 Vilka delar av offentlig sektor har ni som kunder? 

 Kan ert system användas/anpassas till såväl stora som små kunder? 

 Kan du ge några exempel på kunder inom offentlig sektor? 

 Går ni igenom era arbetsprocesser innan ni ansluter er till e-handel? 

 Hur fungerar ert system/kopplingen till andra system? 
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 Vilken typ av varor/tjänster levererar ni? 

 Börjar ni med elektroniska fakturor eller tar ni direkt steget mot inköpssystem? 

 Vilka fördelar ser du med ett inköpssystem? 

 Vilka nackdelar ser du med inköpssystem? 

 Vilka framgångsfaktorer ser du gällande införande av inköpssystem? 

Frågor, systemleverantörer 

 Hur länge har ni arbetat med inköpssystem? 

 Vilken sorts kompetens/bakgrund har ni som arbetar med inköpssystemet? 

 Säljs systemet i flera länder? 

 Hur påverkas i så fall utvecklingen av systemet? 

 Vilken sorts kunder har ni? 

 Vilka delar av offentlig sektor använder ert system? 

 Kan ert system användas/köpas/anpassas till såväl stora som små avdelningar/enheter? 

 Kan du ge några exempel på kunder inom offentlig sektor? 

 Hur pass mycket/vilken sorts utbildning får användarna? 

 Går ni igenom er kommande kunds arbetsprocesser innan ert system köps/införs? 

 Är ni en kontinuerlig diskussionspartner till era kunder efter att ert system införts? 

 Vilken del av myndighetskunderna är det som initierar ett projekt om inköpssystem? 

 Hur lång tid tar det i regel att införa ett inköpssystem? 

 Hur fungerar ert system? 

 Vilken typ av varor/tjänster köps in med hjälp av det? 

 Har avdelningens/enhetens inköpsprocesser ändrats efter att projektet var klart? 

 Köps systemet in som det är eller görs anpassningar till köparen? 

 Vilka fördelar ser du med ett inköpssystem? 

 Vilka nackdelar ser du med inköpssystem? 

 Vilka framgångsfaktorer ser du gällande införande av inköpssystem? 
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