
Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet 
Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel 
inom Sveriges kommuner och landsting 

Intervjuare   Tove Mantzakanis 
Datum  2004-04-22 
 
 
Vad tror du är anledningen/anledningar till att många av offentlig sektors leverantörer 
väljer att inte ansluta sig till e-handel? 
Jag tror att de inte har sett de egna fördelarna med e-handel. Denna information har ej nått fram. 
Många leverantörer tror att det är svårare och dyrare att ansluta sig än vad det verkligen är. 
Svenska Kommunförbundet arbetar hela tiden med att underlätta för offentlig sektor att främja 
införandet av e-handel, men hoppas att i möjligaste mån kunna nå även ut till företag. E-handel 
skall gynna både köpare och säljare och vi arbetar för att underlätta hela flödet från inköp till 
faktura, arbeta med standarder och att anpassa tekniken. 
 
Vad tror du är anledningen/anledningar till att många leverantörer väljer att inte 
fakturera offentlig sektor elektroniskt? 
Vad gäller faktureringsprocessen kan det bero att leverantörerna ofta tror att det krävs tekniska 
lösningar som är dyra mellan olika affärssystem. Men även här arbetar vi med projekt för att 
utveckla möjligheterna att skicka fakturor från det befintliga affärssystem som leverantörerna idag 
använder sig av eller med hjälp från andra IT-systemleverantörer, vi håller just på att ta fram en 
standard för en mycket enkel elektronisk faktura. I detta arbete deltar förutom företrädare för 
köpare och säljare även ett 25-tal IT-systemleverantörer och banker. 
Vi hoppas att detta ska leda till att det blir enkelt och billigt för företagen att sända elektroniska 
fakturor.  
 
 
Vad anser du är anledningen till att olika kommuner kommit olika långt i steget mot e-
handel? 
Många kommuner kan inte avsätta de resurser som krävs både tidsmässigt och ekonomiskt. Även 
om man i kommunerna är medvetna om att man på sikt sparar pengar så kanske man saknar 
ekonomi för de initiala kostnaderna att sätta upp ett projekt för införandet av e- handel. I många 
fall är det någon enstaka person på inköpsavdelningen eller ekonomiavdelningen som skall ta 
hand om detta projekt själv vid sidan av sina ordinarie arbetsuppgifter vilket gör att införandet 
kan ta längre tid. 
 
 
 
 
 
Bilaga 2 
Telefonintervju E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel  
  VD för avslutade GEA projektet   
  Ansvarig för SVEA projektet 
Intervjuare   Tove Mantzakanis 
Datum  2004-05-17 
 
 
1. Varför tror du att små och medelstora företag är speciellt svåra att få med i en e-
handelsprocess? 



Svar: Jag ser fyra skäl; 1. SME företag har en snäv planering för några veckor framöver och har 
inte tiden som krävs. 2. Dessa företag vill se en snabb nytta men e-handelsinförandet kräver stora 
förändringar av t.ex. organisation och processer. 3. Man saknar specialister, resurser och 
kompetens. 4. Avsaknaden av standarder. 
 
2. Hur bedömer du förutsättningarna för att bedriva e-handel är i näringslivet gentemot 
offentlig sektor? Vilka faktorer är bra och vad bör förbättras? 
Svar: Som jag ser det behövs det två parter för att bedriva en affärsrelation och det innebär att 
offentlig sektor måste ha näringslivet med sig. Den offentliga sektorn är dålig på att ansluta sig. 
Standarderna bör förbättras och den offentliga sektorn bör se införandet av e-handel som ett 
verksamhetsprojekt.  
 
3. Hur förhåller sig näringslivet till e-handel med offentlig sektor enligt din uppfattning?  
Svar: Min uppfattning är att de gärna vill införa detta. 
 
4. Ser du något mönster i viljan att ansluta sig mellan olika branscher? Finns det 
branscher där majoriteten av företag ansluter sig respektive inte ansluter sig? 
Det ligger utanför mitt område så jag kan inte säga något säkert. 
5. Hur bedriver du arbetet med att få fler leverantörer att ansluta sig? 
Svar: Jag är med och driver arbetet med standarder framåt och jag arbetar för sista året med 
SVEA-projektet för att främja nyttan med e-handel 
 
6. Finns det något eller några speciella processer i den elektroniska kedjan som 
lockar/ger mervärde åt leverantörer? Vad tror du att detta beror på? 
Svar: Faktureringen ger stora effekter. Denna borde man även kunna standardisera. 
 
7. Vad tror du är anledningen till att det finns företag som inte fakturerar elektroniskt när 
de väl är anslutna till e-handel? 
Svar: Avsaknaden av standarder. Det finns inte heller någon sammanställning i t.ex. katalogform 
hos offentlig sektor vilka som är anslutna. 
 
8. Anser du att det finns specifika svårigheter/faktorer i e-handel mot offentlig sektor 
som inte finns mot privat sektor? Om ja; Vilka? 
Svar: Lagen om offentlig upphandling ger vissa begränsningar. Det finns en viss tröghet och 
ovillighet inom offentlig sektor att anpassa den organisatoriska verksamheten till e-handel. 
 
9. Vilka faktorer anser du spelar in när företag skall utvärdera en e-handelslösning mot 
offentlig sektor? 
Svar: Rent generellt tror jag att man tittar på om denna lösning också kan användas emot den 
privata sektorn. Annars spelar nog även användbarheten, att lösningen är lätt att använda in.  
 
10. Tror du att SFTI standarden kan ge upphov till problem med e-handel? 
Svar: Det finns många affärsrelationer som SFTI-standarden är för komplicerad för. Standarden 
passar för täta stora volymer av transaktioner men ca 80 % av kommunernas relationer använder 
sig inte av så stora volymer och då passar den betydligt sämre. 
 
11. Tror du att avsaknaden av själva EDI avtalet kan ge upphov till rättsliga problem i 
samband med e-handel? 
Svar: Det förekommer i många fall avsaknad av EDI avtal som kan leda till problem. 
Anledningen att man inte använder sig av avtal kan vara att man inte helt förstått varför man bör 
göra detta.  



 
12. Anser du att det idag generellt sett finns kompetens bland småföretagare att  
införa och hantera e-handelslösningar? Om inte, finns det specifika ”luckor”  vad gäller 
kompetens? 
Svar: Det finns rent generellt luckor vilka främst handlar om att man inte har tillräckligt med 
resurser för att analysera e-handel. SME företag ser ännu inte på IT som ett verktyg för 
affärsutveckling och strategier. 
 
13. Vilka uttalade fördelar tror du att företag som inför e-handel mot offentlig sektor får?  
Svar: E-handel kommer i framtiden att bli ett krav för upprätthållandet av kundrelationer. 
 
14. Tror du att näringslivets leverantörer känner full tillit till e-handelslösningar?  
Svar: Ja de som använder dem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 3 
Telefonintervju E-handelsansvarig Malmö Stad 
Intervjuare   Tove Mantzakanis 
Datum  2004-04-20 
 
1. Vill du beskriva hur den elektroniska anslutningen för offentlig sektors leverantörer ser 
ut i dag? 
Svar: Malmö stad har formellt avslutat sitt projekt för införandet av e-handel men 
leverantörsanslutningen genomförs kontinuerligt och även utbildning av användare. Malmö stad 
har i dagsläget 18 stycken anslutna leverantörer och lägger ca 1000 ordrar elektroniskt per vecka. 
Dessa leverantörer står för ca 35 % av fakturavolymen. Idag är ca 12 % av de inkommande 
fakturorna elektroniska. För att komma upp i 35 % krävs att fler användare utbildas och att 
styruppgifter läggs upp t ex för telefonabonnemang och elmätare. Detta är ett mycket omfattande 
arbete som pågår och som förhoppningsvis kommer att vara avslutat under innevarande år. 
 
2. Anser ni ert projekt uppfylla målet vad gäller införandet av elektronisk handel och vad 
var i sådana fall möjliga orsaker till att leverantörer anslutit sig? 
Svar: Jag anser att anledningen till att våra leverantörer ansluter sig är de påtryckningar och den 
information som vi drivit. Vi har kunnat visa våra leverantörer hur deras konkurrenter anslutit sig 
samt vilken stor volym anslutna vi idag har. Naturligtvis var det svårare i början men det är en 
positiv spiral som börjar rulla när man får med viktiga leverantörer. Vi har även gjort 
påtryckningar på leverantörerna i och med att vi samarbetat mycket med andra kommuner. 
Malmö stad tar även hjälp av informatörer för att informera om de fördelar som e-handel 
innebär. 



 
3. Vad anser du är anledningen till att olika kommuner kommit olika långt i steget mot e-
handel? 
Svar: Jag tror att anledningen kan ligga i de försök till projektinförande som under andra halvan 
av 90-talet och som misslyckades på grund av tekniska problem. Dessa kommuner är i dag rädda 
för att satsa och saknar information om den tekniska utveckling som har skett. Kommuner och 
landsting som har en fungerande e-handel har ett ansvar i att informera om detta vilket kanske 
inte alltid har gjorts i tillräcklig omfattning. 
 
4. Har du upplevt att leverantörerna tyckt att införandet av e-handel kan bli alltför 
kostsamt? 
Svar: Först och främst ser leverantörerna gärna att vi handlar från deras webbplats vilket inte alls 
ger samma effekter med automatik, kontroll och effektivitet som med den form av e- handel som 
vi har valt där vi t ex hanterar prislistor från flera leverantörer i ett gränssnitt. Kostnader behöver 
inte vara problemet då leverantörerna kan ansluta sig till en webbportal där de hämtar 
information om t.ex. beställningar och fakturor. Denna uppkoppling tar endast några dagar och 
är inte alls kostsam. Leverantören kan sedan mata in informationen i det system den har men 
offentlig sektor mottager den elektroniskt och märker inte av hur den hanteras av leverantören. 
 
5. Vad tror du är anledningen/anledningar till att många leverantörer väljer att inte 
fakturera offentlig sektor elektroniskt? 
Svar: Jag tror att vissa leverantörer har problem med den biten av sina system. Jag har även hört 
att någon av de stora systemleverantörerna av system på köparsidan har haft problem med just 
denna modul i sina system. Kunden har alltså haft problem att ta emot fakturan elektroniskt och 
då är det svårt att ställa krav på leverantören att skicka fakturan elektroniskt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 4 
Personlig intervju Projektledare e-handel Landstinget Blekinge 
Intervjuare   David Malesa, Tove Mantzakanis 
Datum  2004-05-24 
 
1. Hur förhåller sig leverantörer till e-handel med offentlig sektor enligt din uppfattning?  
Svar: Jag tycker att de aldra flesta är intresserade, tillmötesgående och vill anpassa sig till vår 
standard. Det finns en vilja bland leverantörerna till att ansluta sig. 
 
2. Vilka fördelar får en leverantör när denne ansluter sig till e-handel mot offentlig sektor?  
Svar: Har man gjort en anslutning till ett Landsting (EDI) kan man ansluta sig till fler. När man 
väl anslutit sig med sitt egna system går en order direkt in i ordersystemet och det finns även 
möjlighet för vissa leverantörers system att generera en faktura. Här finns mycket kostnader att 
spara. Eventuell handel (ordrar som läggs) via leverantörers webbutiker sker utanför ramarna för 
våra beslut. Landstinget har många enheter och det händer att personer beställer via webbutiker 
utanför vår kontroll. Det hade varit bra om vi kunde styra upp detta eftersom vi genom dessa 
beställningar mister en del av kontrollen t.ex. hur många lagda ordrar etc. 
 
3. Varför tror du att vissa leverantörer väljer att inte fakturera elektroniskt? 
Svar: Vissa leverantörers affärssystem (ekonomisystem) tar inte SFTI standarden. Många 
leverantörer inför också e-handel stegvis dvs. 1. Pricat (artikelinformation) 2. Order  
3. Ordersvar 4. Faktura 
 
4. Hur bedriver ni arbetet med att få fler leverantörer att ansluta sig? 
Svar: Arbetet kan göras utifrån olika kriterier. 1. Man tittar på antal fakturor i vårt ekonomisystem 
för att se vilka leverantörer vi får flest fakturor ifrån och utifrån det gör vi en bedömning om det 
är intressant att ansluta leverantören eller ej. 2. Vi kan också titta på en specifik avdelning för att 
kartlägga vilka leverantörer den har. 
 
5. Vad tror du är orsaken till att olika kommuner kommit olika långt i sitt arbete med att 
införa e-handel? 
Svar: Det måste finnas eldsjälar högt upp i organisationen för dessa projekt. Det är viktigt att man 
initierar projekt på hög nivå eftersom ett koncernperspektiv är nödvändigt. När man väl lagt ner 
förarbetet och har fått med en leverantör så är det lättare för andra att ansluta sig. Det blir en så 
kallad ”ketchupeffekt”.  
 
6. Finns det något eller några speciella processer i den elektroniska kedjan som 
lockar/ger mervärde åt leverantörer? Vad tror ni att detta beror på? 
Svar: Jag tror att den elektroniska ordern ger störst effekt för leverantören och offentlig sektor 
gör störst tidsvinst på den elektroniska fakturan. 



 
7. Tror du att faktorer som kostnader, teknisk kompetens och behov av 
användarutbildning kan bidra till att näringslivet inte ingår avtal inom e-handel? 
Svar: Kostnader. 
 
8. Ser ni något mönster i viljan att ansluta sig mellan olika branscher? Finns det 
branscher där majoriteten av företag ansluter sig respektive inte ansluter sig? 
Svar: Jag ser ett starkt mönster när ett företag i en bransch anslutit sig då även de andra följer 
efter. De märker att de får en annan möjlighet till kokurrens vid upphandlingsprocessen. För vår 
del var annars kontorsmaterielsbranschen bland de första att ansluta sig men jag tror att detta 
beror på att denna bransch var mest bearbetad. Visst kan endel företag satsa mycket på IT-
utveckling med jag ser inte detta som en anledning. 
 
9. Anser du att offentlig sektor bär ett ansvar för att informera om fördelarna med e- 
handel för näringslivet? 
Svar: Ja vi har ett ansvar att informera. Vi här på Landstinget har arbetat mycket med detta t.ex. 
vid anslutningen av Apoteksbolaget som tog ca tre år att bli klar. Vi har vi t.ex. haft dagar med 
”work flow” då man jämfört våra olika arbetsmoment för att leverantören skall se hur vi bägge 
får nytta av e-handel. Annars arbetar vi mycket aktivt tillsammans med systemleverantörer, 
kommuner och Landsting med olika seminarier där vi utbyter erfarenheter, information och 
dokumentation. Kommunförbundet jobbar aktivt mot näringslivet för att informera och få med 
fler leverantörer i e-handel. 
 
10. Hur förmedlar ni information angående praktiska och tekniska detaljer kring 
införandet av e-handel till era leverantörer? 
Svar: Vi har både muntlig och skiftlig standardinformation till våra leverantörer. Vi har ett så 
kallat uppstarstavtal med ca 40 punkter som vi gemensamt går igenom med leverantören innan vi 
påbörjar vår e-handel. Kommunförbundet har ett kansli som arbetar enbart med e-handel och vid 
projektträffar  och när det gäller Apoteket AB har även systemleverantörerna varit inbjuden. 
 
11. Vilka argument möter ni från företag som inte vill ansluta sig till e-handel? 
Svar: Kanske är man mitt uppe i ett systembyte och ber oss avvakta eller så anser man att det rör 
sig om för höga kostnader. Några leverantörer kan inte så mycket om e-handel och vet ej på 
grund av detta inte heller varför man skall införa det. 
  
12. Hur bedömer du att intresset och viljan att ingå avtal om e-handel mot offentlig sektor är? 
Om litet intresse, varför tror du att det är så? 
Svar: Det finns ett stort intresse och jag tycker att uppsvinget kom för ca 1 ½ halvt- 2 år sedan. 
När vi började 1998 var inte så  många positiva men nu har det vänt och det händer tom att 
leverantörerna själva kontaktar oss.  
 



13. Har ni märkt av förändringar i relationerna med leverantörer efter införandet av e-  
handel och i så fall på vilket sätt? 
Svar: Jag tycker att vi får en tätare, klarare och mer strukturerad relation med våra leverantörer. 
Våra leverantörsrelationer har blivit bättre eftersom vi nu träffas personligen  
med användare och ledning för att lösa eventuells problem som uppstår.  
 
14. Vilka positiva effekter har ni märkt av i er leverantörsrelation efter införandet av e-
handel? 
Svar: Se ovan 
 
15.Hur ser ni på säkerheten/tilliten i e-handelsprocessen? 
Svar: Det finns bland användarna en osäkerhet i början vilken beror på att några inte ens har 
datorvana. Man tycker att det känns konstigt att t.ex. inte längre ringa men detta försvinner efter 
en viss inkörsperiod. Sedan finns tilliten där för man ser som användare att detta fungerar. 
 
16. Finns det problem med kompatibilitet mellan olika system som har försvårat och 
kanske bromsat upp utvecklingen från leverantörernas sida? Är dessa problem i sådana 
fall nära en bra lösning? 
Svar: SFTI standarden kan orsaka problem. Vi kräver en EAN-verifiering av våra leverantörer för 
e-handel. 
 
17. Är det vanligt att leverantörerna använder sig av en tredje part vid anslutningen? 
Svar: Mindre företag gör detta för att få ner kostnaderna. Vi märker inte någon skillnad vid e-
handelsförfarandet men det kan bli problem med att spåra vem man ska vända sig till om 
eventuella problem uppstår. 
 
18. Anser ni att er teknologiska infrastruktur är tillräckligt bra för att kommunicera med 
leverantörers e-handelslösningar? Finns det system och lösningar som ni inte kan 
kommunicera med? 
Svar: Landstinget har endel äldre datorer som kan leda till problem för att allt blir mycket 
långsamt eller vissa program blir utkastade vid överbelastning. De som använder vårt nya 
vårdsystem BMS har fått prioriteringar med nya datorer och på dessa avdelningar finns en god 
infrastruktur. 
 
19. Har ni vid införandet av e-lösningar ute hos kunder märkt av motstånd bland de 
anställda? Om ja; på vilket sätt visar detta sig och på vilken nivå i företaget? 
Svar: Motstånd finns men det brukar lösa sig efter ett tag. Det är också så att det oftare och oftare 
kommer önskemål från vissa enheter om att komma igång med e-handel. 
 
20. Hur länge har ni bedrivit detta projekt och anser du att det uppnått de mål ni satte 
från början? Om problem vad tror du dessa beror på? 
Svar: E-handelsprojektet startades med dagens inriktning 1998, målet är att år 2005 skall e-handel 
med ett visst antal enheter vara infört. Jag tror att dessa mål blir uppfyllda så länge det finns 
tillräckligt med resurser för projektet. Projektorganisationen är förankrad på högsta 
ledningsnivå och i projektets styrgrupp finns bland annat landstingets IT-strateg, 
verksamhetschef för IT-enheten och förvaltningschef för MA. I projektet ingår även 
användargrupper, referensgrupper och vi samarbetar mycket med vår systemleverantör. Jag är 
projektledare och med den organisationen vi har idag är jag även personalansvarig och 
ekonomiskt ansvarig vilket innebär att jag har många uppgifter att sköta och inte enbart kan ägna 
mig åt själva införandet av e-handel. Detta gör att projektet inte kan föras med samma effektivitet 



som t.ex. i Malmö Stad där projektledaren Henrik Heyman har helt andra resurser och en helt 
annan organisation runt e-handel. 
 



Bilaga 5 
Personlig intervju Avtalsansvarig Koncernupphandling, Blekinge Landsting 
Intervjuare   David Malesa, Tove Mantzakanis 
Datum  2004-05-30 
 
1. Hur förhåller sig leverantörer till e-handel med offentlig sektor enligt din uppfattning?  
Svar: Leverantörer förhåller sig fortfarande avvaktande till e-handel. Många leverantörer hävdar i 
sina anbud att de klarar våra krav för e-handel, men sedan visar det sig att de inte gör det utan 
vad de menar är att de har en egen webbutik som de vill att vi skall göra våra beställningar via.  
E-handel har varit lättare med de företag som har folk avdelade att arbeta specifikt med detta. 
Eftersom de har gått genom processen tidigare kan man undvika vissa problem och pratar 
samma ”språk”. Johnson & Johnson och Servera är exempel på sådana företag. 
  
Många mindre leverantörer har ofta inte resurserna att avsätta för investeringen. Vissa stora 
leverantörer har sina egna system som man använder för e-handel gentemot sina 
underleverantörer. Systemen är då inte anpassade till SFTI-standarden. Större leverantörer kan 
också på grund av en alltför stor organisation ha svårt att anpassa sig lokalt. Mindre leverantörer 
ser gärna att man handlar via deras hemsida men elektronisk fakturering är det svårare med.  
 
2.Vilka fördelar får en leverantör när denne ansluter sig till e-handel mot offentlig sektor?  
Svar: Den manuella hanteringen på beställningssidan minskar med automatiserade processer 
mycket tid läggs annars på manuella processer. Detta ger i sin tur  
mindre kostnader.  
3. Finns det ytterligare fördelar om leverantören också fakturerar elektroniskt?  
Svar: Minskad hantering av pappersfakturor inom organisationen torde innebära att betalning kan 
snabbare.  
 
4. Hur bedriver ni arbetet med att få fler leverantörer att ansluta sig? 
Svar: Frågan aktualiseras vid upphandlingar där leverantörerna i sina anbud får beskriva hur långt 
de har kommit. När en leverantör skall anslutas har vi en genomarbetad frågeställning som vi 
diskuterar med leverantören. 
 
5. Vad tror du är orsaken till att olika kommuner kommit olika långt i sitt arbete med att 
införa e-handel? 
Svar: Engagemang och kunskap. Engagemang uppifrån genomsyrar organisationen och då går 
det snabbare. Det måste också finnas intern kompetens för att implementera och hantera 
lösningarna. 
 



6. Finns det något eller några speciella processer i den elektroniska kedjan som 
lockar/ger mervärde åt leverantörer? Vad tror ni att detta beror på? 
Svar: --- 
 
7. Tror du att faktorer som kostnader, teknisk kompetens och behov av 
användarutbildning kan bidra till att näringslivet inte ingår avtal inom e-handel? 
Svar: Ja, delvis. 
 
8. Ser ni något mönster i viljan att ansluta sig mellan olika branscher? Finns det 
branscher där majoriteten av företag ansluter sig respektive inte ansluter sig? 
Svar: Det verkar som om de branscher som enheter från beställarsidan tydligt bearbetat har varit 
lättare att få med sig, annars finns det inga tydliga mönster. Det har inte funnits någon 
genomarbetad strategi för avstämning, bransch för bransch. 
 
9. Anser du att offentlig sektor bär ett ansvar för att informera om fördelarna med e- 
handel för näringslivet? 
Svar: Nej, men det ligger i sakens natur att vill man göra affärer på det sättet så bör man vara 
aktiv själv och informera om fördelarna. 
 
10. Hur förmedlar ni information angående praktiska och tekniska detaljer kring 
införandet av e-handel till era leverantörer? 
Svar: Se svar på fråga 4. 
 
11. Vilka argument möter ni från företag som inte vill ansluta sig till e-handel? 
Svar: Tidigare kunde det hända att vi möttes av argumentet att SFTI standarden inte var  
klar. 
 
12. Hur bedömer du att intresset och viljan att ingå avtal om e-handel mot offentlig sektor 
är? Om litet intresse, varför tror du att det är så? 
Svar: Intresset och viljan finns, men det kan vara problematiskt för leverantörer att  
investera i fler system eftersom de handlar med många olika parter i såväl privat som  
offentlig.  
 
13. Har ni märkt av förändringar i relationerna med leverantörer efter införandet av e-
handel och i så fall på vilket sätt? 
Svar: Ett problemområde är validering av prislistan. Ibland åker prislistor ”fram och tillbaka” 
mellan leverantören och oss innan vi kan godkänna dem. 
 
14. Vilka positiva effekter har ni märkt av i er leverantörsrelation efter införandet av e-
handel? 
Svar: Inget märkbart. 
 



15. Hur ser ni på säkerheten i e-handelsprocessen? 
Svar: Den mänskliga faktorn kvarstår alltid som en säkerhetsrisk. 
 
16. Finns det problem med kompatibilitet mellan olika system som har försvårat och 
kanske bromsat upp utvecklingen från leverantörernas sida? Är dessa problem i sådana 
fall nära en bra lösning? 
Svar: Stora leverantörer kan ha problem att anpassa sina egna system för e-handel. 
 
17. Är det vanligt att leverantörerna använder sig av en tredje part vid anslutningen? 
Svar: Landstingets systemleverantör erbjuder lösningar. Vissa leverantörer använder 
tredjepartlösningar för överföring av prislistan. 
 
18. Anser ni att er teknologiska infrastruktur är tillräckligt bra för att kommunicera med 
leverantörers e-handelslösningar? Finns det system och lösningar som ni inte kan 
kommunicera med? 
Svar: --- 
 
19. Finns det något ytterligare hinder för leverantörernas anslutning till e-handel? 
Svar: Det finns ett regelverk för offentlig sektor vid upphandling som ibland kan ses och de facto 
verka som ett hinder. De som arbetar med projektet vill ansluta så många leverantörer som 
möjligt medan vi från upphandlingssidan ibland känner att vi måste verka som bromsklossar. Vid 
en upphandling ser vi att man kan hamna i en situation där det bästa anbudet kanske inte 
kommer från den befintliga anslutna leverantören utan från en som inte är ansluten. Det är svårt 
att ”gå tillbaka” till manuella beställningar. 



Bilaga 6  
Telefonintervju Chefsjurist, Sjukvårdens Leverantörsförening (SLF) 
  Branschorganisation 
Intervjuare   David Malesa 
Datum  2004-05-11 
 
1. Hur anser ni att den allmänna inställningen till e-handel är bland era medlemmar? Har 
det skett avgörande framsteg eller utveckling som förändrat synen på e-handel? 
Svar: I näringslivet tror jag att inställningen är positiv. Våra medlemmar har nästan uteslutande 
offentlig sektor som kunder. 
 
2. Hur bedömer ni förutsättningarna för att bedriva e-handel är i näringslivet? Gentemot 
offentlig sektor? Vilka faktorer är bra och vad bör förbättras? 
Svar: Det finns det ingen genomgående standard som alla landsting använder sig av, så det blir 
kostsamt att anpassa lösningarna till olika kunder. 
 
3. Känner era medlemmar full tillit till e-handelslösningar, om inte vilka risker och vilka 
säkerhetsproblem anser ni kan vara förknippat med e-handel?  
Svar: De flesta medlemmarna är beredda på e-handel och är medvetna om riskerna. 
 
4. Varför tror Du att företag inte ansluter sig till hela e-processen och också skickar e-
faktura? 
Svar: Företagen är beredda men det är landstingen som måste driva processen.  
 
5. Vilken inställning har era medlemmar till penningtransaktioner via e-transaktioner? 
Svar: Har ingen uppfattning om detta. 
 
6. Vilka faktorer finner ni är vanligt förekommande och avgörande bland era medlemmar 
för att införa e-handelslösningar? 
Svar: Det mest avgörande är att Landstingen ställer krav på att det ska finnas e-handelslösningar.  
 
7. Vilka problem stöter era medlemmar på vid införandet av e-transaktioner (e-handel)? 
Märker ni av några integrationsproblem mellan affärssystem och e-handelslösningar?  
Svar: Integrationen har varit ett bekymmersamt och kostsamt område. 
 
8. Vilka uttalade fördelar märker ni att era medlemsföretag som inför e-handel får?  
Svar: När allt fungerar blir det enklare, billigare och effektivare. 
 
9. Har era medlemmar uttalat att införandet av e-handel har medfört ändrade relationer 
med kunder?  
Svar: Kunden kan själv se vad denne köper, på så sätt kan man ange fasta volymer och få bättre 
priser. 
 
10. Finns det ytterligare faktorer som bromsat eller snabbat upp utvecklingen av e-handel 
bland era medlemmar? 
Svar. Landstingen måste driva på utvecklingen, vi är beredda på utvecklingen men det är viktigt 
att Landstinget som kunder driver på. 
 
11. Har era medlemmar uttryckt åsikter om EDI-avtalet och i så fall vad anser de om 
avtalet? 



Svar: Vet ej vad medlemmarna anser om avtalet i sak men helt klart är att det behövs ett EDI-
avtal. 
 
 



Bilaga 7 
Personlig intervju Platsansvarig WM-Data, Karlskrona 
Intervjuare   David Malesa, Tove Mantzakanis 
Datum  2004-05-06 
 
1. Anser du att den tids och kostnadsmässiga investeringen som krävs vid införandet av 
e-handel kan utgöra ett hinder för företag? 
Svar: Nej, inte egentligen. Jag tror att man ser att detta är en kostnadsinvestering men problemet 
är att man inte kan prioritera denna för tillfället på grund av att man har andra utgifter som måste 
gå före. Detta har förmodligen även att göra med om bolaget t.ex. är börsnoterat och även har 
krav från aktieägare etc. 
 
2. Hur säljer ni in e-lösningar till företag och på vilken nivå i företaget? 
Svar: Det är beroende på vilket företag vi vänder oss till och vem de har som ansvarig för IT-
frågor. Detta kan variera med kontakt med allt från traditionella IT-chefer, ekonomi chef eller 
ledningen. Vi vänder oss till den för området ansvariga funktionen. För det mesta säljer vi in till 
redan kända kunder med en presentation av WM-Datas e-handelsmodul eller genom en förstudie 
följt av en tids och kostnads prognos. 
 
3. Vilka kritiska faktorer anser du kan ligga bakom ett företags beslut att införa e-handel? 
Svar: Jag ser ökade krav från kunder som en kritisk faktor.  
 
4. Vilka faktorer anser du är avgörande för att införandet av e-handel ska bli 
framgångsrikt? 
Svar: Viktigt att leningen är med på spåret och medveten om vad man gör. Det är även viktigt att 
man har arbetar i ett projekt med förstudie och projektdirektiv. Vidare måste man ha tillräckliga 
resurser, ledningsstöd och kompetenta medarbetare med egen vilja. 
 
5. Upplever ni att företag har problem med att ändra sina affärsmodeller vid införandet av 
e-handel? 
Svar: Affärsmodeller identifierade som affärsprocesser måste ändras vid införandet av e-handel 
och det kan vara så att enskilda individer som sköter dessa processer kan ifrågasätta detta. 
 
6. Tror du att införandet av e-handel inneburit strategiska förändringar för företags sätt 
att arbeta? 
Svar: Nej, det har jag aldrig hört. 
 
7. Tror du att det är avgörande för införandet av e-handel om det finns en förankring av e-
strategier i företagets affärsmodell och att dessa förs vidare ner genom organisatoriska 
resurser? 
Ja det är mycket viktigt. Det gäller att dessa förs vidare ända ner till t.ex. den person som  
ansvarar för fakturan. 
  
8. Anser du att företag idag har en tillräcklig intern kompetens för att hantera införandet 
och driften av e-handelslösningar?  
Svar: Detta är mycket varierande. Generellt anser jag att man har god kompetens ur 
användarperspektiv. Men få företag kan dra igång egna projekt vid införandet av e-handel. 
Anledningen att vi finns som leverantör är att kunderna behöver denna kompetens. 
 
9. Har ni vid införandet av e-lösningar ute hos kunder märkt av motstånd bland de 
anställda? Om ja; på vilket sätt visar detta sig och på vilken nivå i företaget? 



Svar: Ja detta har förekommit hos enskilda individer. Om beslut av införande har fattats av 
ledningen brukar det inte uppstå problem men utan ledningsbeslut blir det stora problem. 
 
10. Vilka organisatoriska förändringar anser du att företag bör genomgå för att anpassa 
sig till e-handel? 
Svar: Man måste se över sina processer och har man en så kallad linje organisation måste denna 
säker ändras. Införandet av e-handel kommer med största sannollikhet att innebära 
ansvarsfördelningar inom verksamheten. 
 
11. Anser du att den organisatoriska uppbyggnaden (decentraliserad, centraliserad osv.) 
kan vara avgörande för att målet med e-handel skall nå ut till alla berörda på företaget? 
Svar: Ja organisationen har betydelse men även vem som sitter på vilken position och dennes 
benägenhet att vilja vidarebefordra informationen. Vid en hierarkisk organisation kan det bli 
problem beroende på hur informationen är styrd. Vid en platt organisation har detta mindre 
betydelse.  
 
12. Tror du att företag uppfattar den juridiska aspekten av e-handel t.ex. EDI-avtal som 
negativ? 
Svar: Nej det tror jag inte. 
 
13. Har ni märkt att det finns problem med kompatibilitet av de affärssystem företag 
redan använder när de vill införa e-handel t.ex. för elektronisk faktura? 
Svar: Ja det finns säkert problem här och då i de system som inte erbjuder färdiga moduler för e-
handel. 
 
14. Hur långt har standardiseringen av e-lösningar kommit och på vilket sätt tror ni att 
detta inverkar på utvecklingen av e-handel?  
Svar: I och med EDI så anser jag att det redan är standardiserat men det händer att företag 
utvecklar egna standarder. Ibland finns standardiseringen mest på pappret. 
 
15. Vilken nytta och vilka vinster anser du är förknippade med e-handel? 
Rationalisering av papper och administrativa processer. Man eliminerar felkedjor och 
osäkerhetsfaktorer. 
 
16. Tror du att företag vet om mervärdet/dessa vinster som e-handel skapar? 
Svar: Det tror jag. Vissa företag som Volvo har varit föregångare och gjort utvärderingar om vad 
de tjänar på e-handel. 
 
17. Har ni som systemleverantör märkt att det finns avsaknad av tillit för automatiserade 
e-transaktioner hos ledning/anställda, som kan hindra/skapa motstånd för införandet av 
e-handel? 
Svar: Ja det finns det men det gäller inte bara e-handel utan IT i allmänhet. Denna osäkerhet 
minskar dock i samma takt som framgångsfaktorerna ökar. Vad gäller betalningsprocessen tror 
jag att människor är mer rädda för vad som händer med sina egna pengar än med företagets. Jag 
tror att de som beslutar om införandet om e-handel är medvetna om att det finns risker med 
andra betalmedel också. 
 
 
 
 
 



 
 



Bilaga 8 
Telefon intervju Produktchef e-handelstjänster TietoEnator 
Intervjuare   Tove Mantzakanis 
Datum  2004-05-17 
 
1. Varför tror du att små och medelstora företag är speciellt svåra att få med i en e-
handelsprocess? 
Svar: Jag tror att det är svårt på grund av de initiala kostnader som finns. Dessa företag känner att 
de inte får tillbaka sina pengar inom överskådlig tid. Kostnader finns även i att man använder sig 
av system som t.ex. inte klarar EDI filerna och man måste därför byta sina gamla 
ekonomisystem. 
 
2. Anser du att den tids och kostnadsmässiga investeringen som krävs vid införandet av 
e-handel kan utgöra ett hinder för företag? 
Svar: Ja 
 
3. Pågående projekt visar också att många företag inte ansluter sig till hela processen och 
skickar elektroniska fakturor. Varför tror du att företag inte ansluter sig till hela 
processen, utan fortfarande skickar pappersfakturor? 
Svar: Även här är det på grund av höga initialkostnader om man skall ansluta sig till att skicka 
EDI fakturor. Det finns idag möjlighet att ansluta sig till faktura portaler som är mycket billigare. 
Fakturaportaler ger dock inte samma smidighet som EDI eftersom man måste registrera fakturan 
två gånger. 
 
4. Anser du att det finns specifika svårigheter/faktorer i e-handel mot offentlig sektor 
som inte finns mot privat sektor? Om ja; Vilka? 
Svar: Jag anser att offentlig sektor har kommit längre i utvecklingen av e-handel än den privata. 
Man har sedan länge tillbaka arbetat med att införa system för att hantera e-handel. Däremot 
börjar den privata sektorn knappa in detta försprång och kommer ganska snart att gå ikapp den 
offentliga sektorn. 
 
5. Vilka faktorer anser du spelar in när företag skall utvärdera en e-handelslösning mot 
offentlig sektor? 
Svar: Jag ser inte att det finns några skillnader gentemot en utvärdering emot den privata sektorn. 
De använder samma lösningar, möjligtvis använder sig offentlig sektor av mindre och mer 
varierande typer av ekonomisystem. 
 
6. Tror du att införandet av EDI ingår som ett medel att implementera en affärsstrategi 
som baserar sig på kostnadsbesparingar? 
Svar: Ja den första anledningen är att göra kostnadsbesparingar och den andra att höja kvalitén. 
 



7. Om ni gör affärer med offentlig sektor, använder de olika lösningar för e-handel? 
Svar: Det finns ett antal system på marknaden och dessa används i olika kombinationer. 
 
8. Vilka kritiska faktorer anser du kan ligga bakom ett företags beslut att införa e-handel? 
Svar: Kostnad, kvalitet och goodwill. Jag ser en ökning av kundkrav som ställs men det är 
fortfarande få företag som gör som Volvo, ställer ultimatum till sina leverantörer.  
 
9. Vilka faktorer anser du är avgörande för att införandet av e-handel ska bli 
framgångsrikt? 
Svar: Man skall anlita en part som förser dig med lösningen, inte flera olika. Arbetet med 
införandet av e-handel måste ske i projektform. Detta är även ett av våra krav vid försäljning av 
olika lösningar. Man måste göra en processöversyn, förankra den och hitta en lösning som stödjer 
denna förankring. Projektarbetet skall bestå av projektmetodik, projektplan och projektet skall 
införas stegvis för att man skall få en lyckad lösning. Jag anser också att det är viktigt vem man 
säljer in lösningen till, vi säljer inte längre till IT-chefen utan till den verksamhetsansvarige. 
 
10. Upplever ni att företag har problem med att ändra sina affärsmodeller 
(affärsprocesser) vid införandet av e-handel? 
Svar: Ja och särskilt om man inte ändrar dem från början. Man måste se över hur man kan ändra 
sina gamla modeller med tekniken och skapa kundnytta. För att en leverantör skall göra detta 
måste man skapa förutsättningar för detta. Det är också viktigt att man säkerhetsställer 
möjligheterna för integrationer och inte vara beroende av det man har. Det är även en mycket 
viktig strategisk fråga vilken leverantör man väljer, att denne inte fokuserar på tekniken. 
Elektroniska affärer är en strategisk fråga som i första hand berör verksamhetsledningen. Jag 
tycker också det är viktigt att man stegvis inför e-handel med den enklaste funktionen som 
genererar mest vinst först för att skapa förutsättningar att investera vidare. 
 
11. Tror du att det är avgörande för införandet av e-handel om det finns en förankring av 
e-strategier i företagets affärsmodell och att dessa förs vidare ner genom organisatoriska 
resurser? 
Svar: Ja, detta är en affärsledningsfråga som måste förankras i organisationen. 
  
12. Anser du att företag idag har en tillräcklig intern kompetens för att hantera införandet 
och driften av e-handelslösningar?  
Svar: Det kan variera men är överlag ganska god. Jag anser att det är ett bra val att outsourca alla 
stödprocesser för det är företagets affärsmodell som är det viktiga inte drift, integration, 
nätkommunikation osv. Det viktiga för företaget är att fokusera på sina processer och sin 
omvärld. Anledningen till att jag tror på outsourcing är att även de riktigt stora företagen som 
håller sig med IT-avdelning på ca 250 anställda inte kan använda sin kunskap på det mest 
optimala sättet. TietoEnator har i dag 11000 anställda med samlad IT-kompetens för att sköta 
tekniska frågor. 
. 
13. Har ni vid införandet av e-lösningar ute hos kunder märkt av motstånd bland de 
anställda? Om ja; på vilket sätt visar detta sig och på vilken nivå i företaget? 
Svar: För fyra år sedan fanns det ett stort motstånd men idag finns det snarare en törst efter att 
införa e-handel. För fyra år sedan kunde personalens motstånd göra att företag beslöt att inte 
införa e-handel. Detta beslut grundade sig i att man trodde att personalen skulle bli överflödiga. 
De senaste sex månaderna har jag märkt en förändring på marknaden som beror på att man vet 
att e-handel fungerar. Det är ytterst sällan som företagsledningen är emot ett införande av e-
handel. Det enda motstånd som jag märkt kan vara från  landsting/kommuners IT-avdelningar 
som ser hur trenden mot outsourcing växer. 



 
14. Anser du att den organisatoriska uppbyggnaden (decentraliserad, centraliserad, platt 
osv.) kan vara avgörande för att målet med e-handel skall nå ut till alla berörda på 
företaget? 
Svar: Självklart, det är mycket svårt med en decentraliserad organisation. Vid en centraliserad 
organisation går införandet mycket snabbare och blir mer lyckat. 
 
15. Tror du att företag uppfattar den juridiska aspekten av e-handel t.ex. EDI-avtal som 
negativ? 
Svar: De lösningar vi säljer kräver EDI avtal vilka vi också hjälper till med att upprätta. Men jag 
vet att det finns mycket EDI trafik utan några avtal. Jag vet inte orsakerna till avsaknaden av avtal 
men kan tänka mig att det beror på rädsla för dessa stora avtal, tid eller pengar alternativt att man 
inte förstår vikten av ett EDI avtal. 
 
16. Hur långt har standardiseringen av e-lösningar kommit och på vilket sätt tror du att 
detta inverkar på utvecklingen av e-handel?  
Svar: EDIFACT erbjuder idag 180 standardiserade meddelanden. Detta innebär att de flesta 
företag använder sig av sin variant av EDIFACT. Att alla företag har sin egen variant beror på att 
alla bedriver olika verksamhet. Jag tycker att det viktiga är att VAN leverantörerna vet om hur 
företag kommunicerar (länk, format) och kan ansluta alla. På detta sätt blir alla lösningar enklare 
och billigare att sätta upp. 
 
17. Har du upplevt att företag har varit kritiska mot SFTI standarden?  
Jag tror att vi missade denna fråga, fyll i ett svar om du vill. 
 
18. Har ni som systemleverantör märkt att det finns avsaknad av tillit för automatiserade 
e-transaktioner hos ledning/anställda, som kan hindra/skapa motstånd för införandet av 
e-handel? 
Svar: Jag tycker att det finns en stor tillit. EDI är dock inte så stort idag men den lösning som 
efter initialkostnaden genererar den billigaste styckkostnaden. 
 



19. Anser du att det finns kommunikation/information mellan offentlig sektor, 
systemleverantörer och näringslivet som underlättar införandet av e-handel? 
Det finns seminarier men dessa är kanske inte så viktiga. Jag tror det är viktigt att man kan 
föra fram lyckade fall som man kan peka på. Jag tycker att offentlig sektor har gjort mest men 
att de inte har lyckats beror nog på att avsaknaden av mognad hos alla parter och att man 
måste ställa mer krav för att utvecklingen skall gå snabbare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



Bilaga 9 
Telefonintervju VD Expert System 
Intervjuare   Tove Mantzakanis 
Datum  2004-05-17 
 
 
1. Varför tror du att små och medelstora företag är speciellt svåra att få med i en e-
handelsprocess? 
Svar: Generellt är det inte svårare att få mindre företag att handla elektroniskt. Men det kan 
vara besvärligt med mindre och små företag att själva inse fördelen. Jag definierar då mindre 
företag som upp till 20-30 anställda och medel ca 100 anställda. Detta beror på att stora 
företag ofta har en bättre förmåga att se besparingsvinster kring administration och dessutom 
lättare kan ta en initial investering medan SME inte har samma tid och pengar. 
 
2. Anser du att den tids och kostnadsmässiga investeringen som krävs vid införandet av 
e-handel kan utgöra ett hinder för företag? 
Svar: Jag tror att det är som så att om det inte finns ett behov så lägger inte företaget sin tid 
och energi på detta. Mindre företag har inte alltid resurser för att göra analyser för att 
kartlägga behovet av e-handel. Detta är anledningen till att mindre företag inte ser behovet. 
 
3. Pågående projekt visar också att många företag inte ansluter sig till hela processen 
och skickar elektroniska fakturor. Varför tror du att företag inte ansluter sig till hela 
processen, utan fortfarande skickar pappersfakturor? 
Svar: Det kan vara så att man måste använda nya system för själva faktureringsprocessen. 
Offentlig sektor har även spritt detta dåligt och har internt få beställare. 
 
4. Anser du att det finns specifika svårigheter/faktorer i e-handel mot offentlig sektor 
som inte finns mot privat sektor? Om ja; Vilka? 
Svar: På den privata sidan så fungerar inköpssystemen för alla beställare men inom offentlig 
sektor så arbetar inte alla med systemet. Offentlig sektor ger inte hela volymen av 
beställningar. Det händer även att offentlig sektor i många fall skjuter på införandet av e-
handel. 
 
5. Vilka faktorer anser du spelar in när företag skall utvärdera en e-handelslösning mot 
offentlig sektor? 
Svar: Volymen av transaktioner som skall göras. 
 
6. Tror du att införandet av EDI ingår som ett medel att implementera en affärsstrategi 
som baserar sig på kostnadsbesparingar? 
Svar: Det är inte så många leverantörer som ser den administrativa vinsten. Införandet bottnar 
till 80-90 % ifrån kundkrav. EDI ger framtida kostnadsbesparingar som företag inte alltid 
prioriterar idag på grund av tidsbrist.  
 
7. Vilka kritiska faktorer anser du kan ligga bakom ett företags beslut att införa e-
handel? 
Svar: Kundkrav 
 
8. Vilka faktorer anser du är avgörande för att införandet av e-handel ska bli 
framgångsrikt? 



Främst att man från företaget väljer rätt nivå för att lösa sina problem. De som misslyckas är 
ofta de som väljer att göra för mycket. Vanligtvis så initieras införandet från en kundansvarig 
på försäljningsavdelningen. Då man lanserar en ny produkt och vill sälja denna till större 
företag stöter man på kravet om e-handel och måste tillmötesgå detta om man vill starta en 
affärsrelation. 
 
9. Upplever ni att företag har problem med att ändra sina affärsmodeller vid införandet 
av elektronisk handel? 
Svar: Nej inte speciellt. Om affärsprocesserna, dvs. hur man gör affärer tillsammans, påverkas 
kan det hända ibland men inte ofta. Företag ser först sina vinster och upptäcker därefter hur de 
kan ändra sina affärsmodeller utifrån detta. 
 
10. Tror du att det är avgörande för införandet av e-handel om det finns en förankring 
av e-strategier i företagets affärsmodell och att dessa förs vidare ner genom 
organisatoriska resurser? 
Svar: Nej. 
 
11. Anser du att företag idag har en tillräcklig intern kompetens för att hantera 
införandet och driften av e-handelslösningar?  
Svar: Detta varierar beroende på vilken nivå av e-handel man väljer. Om man väljer att 
använda sitt befintliga affärssystem och drifta detta själva så finns oftast ej den kompetensen. 
Väljer man enkla lösningar utan integrationer och att outsourca driften finns det ofta 
kompetens för detta.  
 
12. Har ni vid införandet av e-lösningar ute hos kunder märkt av motstånd bland de 
anställda? Om ja; på vilket sätt visar detta sig och på vilken nivå i företaget? 
Svar: Nej detta är inte så vanligt, då är det vanligare hos den offentliga sektorn. Anställda kan 
reagera mot den stora volym av ordrar, som kan bli arbetsamma att mottaga, men om man 
löser detta på användarnivå brukar det inte vara några problem. 
 
13. Anser du att den organisatoriska uppbyggnaden (decentraliserad, centraliserad, 
platt osv.) kan vara avgörande för att målet med e-handel skall nå ut till alla berörda på 
företaget? 
Svar: Jag tror inte det spelar så stor roll hos leverantörerna. Det är oftast hos deras kunder 
organisationen kan var mer avgörande, för att skapa tryck hos leverantören 
 



14. Tror du att företag uppfattar den juridiska aspekten av e-handel t.ex. EDI-avtal som 
negativ? 
Svar: EDI- avtal inom den privata sektorn är inte så vanligt. Man brukar lägga en passus i 
leverantörsavtalet. Ofta sker kommunikationen direkt mellan leverantörens systemleverantör 
och kundens EDI avdelning och eventuella problem stannar där. Detta gäller om det handlar 
om en ASP tjänst dvs. Internet-baserad tjänst. Handlar det om en installation av en EDI-
konverterare måste man vara tydligare i och med att själva ansvaret ändras. 
 
15. Hur långt har standardiseringen av e-lösningar kommit och på vilket sätt tror du att 
detta inverkar på utvecklingen av e-handel?  
Den har inte kommit särskilt långt. Många vill ha långt standardiserade lösningar men förstår 
inte problematiken i detta. Alla affärsprocesser har olika krav tex. en faktura har olika 
informationsbehov. Det finns så pass stora olikheter att de inte går att standardisera. Jag sitter 
med i Kommunförbundets kommitté för utvecklingen av SFTI standard där vi i förra veckan 
spikade en ny standard som kommer att gälla from 2 juni. Syftet med denna kommitté är att 
alla småföretag skall kunna handla med varandra. Detta anordnas brett av alla branscher t.ex. 
så är även TietoEnator och WM-Data, kommuner och landsting  med.  
 
16. Har ni som systemleverantör märkt att det finns avsaknad av tillit för 
automatiserade e-transaktioner hos ledning/anställda, som kan hindra/skapa motstånd 
för införandet av e-handel? 
Nej, det har jag inte upplevt. Vi upplever att främst mindre företag ibland till en början tycker 
att e-handel känns ”magiskt”. Genom att bland annat ge våra kunder en kvittens för 
mottagningar som en försäkran om att allt gått bra känner de sig snabbt hemma i tekniken. 
När driften väl är igång och eventuella tveksamheter överkommits finns det tvärtom en hög 
tilltro för att tekniken alltid fungerar. Exempelvis kan eventuella driftstörningar komma som 
en överraskning. Särskilt privat sektor ställer höga krav på tillgänglighet då de har mycket 
kortare ledtid för sina ordrar än den offentliga sektorn. 
  
17. Anser du att det finns kommunikation/information mellan offentligsektor, 
systemleverantörer och näringslivet som underlättar införandet av e-handel? 
Kommunförbundet bedriver olika så kallade ”Goda exempel”-dagar för offentliga 
förvaltningar där även systemleverantörerna är med. Men det saknas ofta en aktiv 
kommunikation mellan offentlig sektor och näringslivet. För några år sedan fanns det e-
handels mässor men de försvann när ”luften” gick ur B-2-B.  
 
 
 
 



Bilaga 10 
Personlig intervju VD, E-handelsansvarig Detaljhandel inom 

datakommunikation/service, kontorsmateriel/maskiner (Har 
EDI koppling, beräknar börja använda 2004) 

Bransch Detaljhandel, datakommunikation, dataservice, 
kontorsmaskiner, kontorsmateriel 

Intervjuare   David Malesa, Tove Mantzakanis 
Datum  2004-05-24 
 
1. Enligt initiativ från Stadskontoret och Kammarkollegiet startades ett projekt för att öka 
förutsättningarna för e-handel inom offentlig sektor, målet var att 95% av all upphandling 
skulle ske elektroniskt år 2000. Detta har inte uppnåtts, vad anser du att det kan bero på? 
Svar: Det har inte funnits någon större vilja från något håll att ta tag i detta.  
 
2. På vilket sätt fick ni information om vad som krävs för att bedriva e-handel mot 
offentlig sektor? 
Svar: Vi har anlitat konsulter i ett gemensamt samarbete med Landstinget för att kartlägga vad 
som krävs för att starta e-handel mot offentlig sektor. Vi arbetar i ett projekt och håller just nu på 
att se vilka produkter är volymprodukter till Landstinget. Vi har allt klart för uppkoppling via 
EDI inkluderat att fakturan också ska komma den vägen. Det är mycket jobb med 
fakturahanteringen och elektronisk faktura underlättar detta. Som det ser ut nu lägger offentlig 
sektor många ordrar via webbshopen.  
 
3. Vilka externa faktorer såsom branschtrender, påtryckningar utifrån osv. kan ni 
identifiera som kritiska för beslutet om införande av e-handel? 
Svar: Det verkar som om det generellt sett är stiltje i näringslivet när det gäller detta, även stora 
leverantörer är dåliga på att införa e-handel.  
 
4. Har ni märkt av påtryckningar från offentlig sektor för att ingå avtal om e-handel? 
Svar: Landstinget har grupper som kontaktar oss och vi sitter i möten med dem för att komma 
fram till en lösning. 
 
5. På vilket sätt tror du att e-handel skulle skapa ett mervärde för Ert företag? 
Svar: Miljöaspekten är väldigt viktig, mindre papper används. Vår personal kan också frigöra tid 
från fakturahanteringen till andra arbetsuppgifter. 
 
6. Anser du att det finns en tillit för e-handel hos era anställda? 
Svar: Hela personalen är positivt inställd till detta. Eftersom alla har fått vara med och  
bestämma hur lösningarna skall utformas och användas finns det ett engagemang och tillit. 
 
7. Vilka tekniska och säkerhetsmässiga aspekter anser ni är kritiska när e-handel ska 
utvärderas? 
Svar: Jag ser inga säkerhetsmässiga problem med e-handel, det kan till och med vara säkrare att 
skicka en faktura elektroniskt än med posten. 
 
8. Vilka faktorer anser du spelar in när ett företag ska utvärdera en e-handelslösning mot 
offentlig sektor? 
Svar: Det finns ingen skillnad mellan offentlig sektor och privat, man ska vara med helt enkelt. I 
nuläget finns det inte många som vill ta på sig större kostnader för att det inte finns några 
övergripande standarder.  
 



9. Har ni upplevt problem med juridiska eller skattemässiga faktorer såsom t.ex. själva 
EDI avtalet? 
Svar: Inga sådana problem 
 
10. Vill Du beskriva er process med Landstinget och varför ni ännu inte har ingått avtal 
om e-handel med dem? 
Svar: Vi har ingått avtal om att vi ska köra igång detta, det är dock viktigt att man får med alla 
förvaltningar så det är en stegvis process som kommer att ta tid. Vi har nu jobbat i 1 år med 
Landstinget och den här frågan. 
 
11. Tror du att införandet av e-handel står i relation till bransch eller företagsstorlek? 
Svar: Jag tror inte det, det handlar om en mognad inom företaget. Vissa tycker att det var bättre 
förr och bromsar utvecklingen, det beror således också på vilka personer som har hand om 
införandet. 
 
12. Gör ni affärer med andra företag elektroniskt? 
Svar: Vi är ständigt uppkopplade mot några av våra stora leverantörer, och bevakar på så sätt våra 
intressen när vi ska lägga en offert. Vi fakturerar dock ingen elektroniskt. 
 
13. Vilka förändringar tror du att ni kommer att göra om ni inför e-handel, t.ex. 
organisatoriska, strategiska, nya affärsmodeller, nya arbetsprocesser osv.? 
Svar: Det blir mest ändringar i arbetsprocesserna, jobbet blir bättre och företaget får en bättre 
status utåt. Vi arbetar mycket med att skapa relationer till våra kunder för att på så sätt fortsätta 
sälja till dem i framtiden. 
 
14. Vid införandet av e-handel skulle ni bedriva detta i projektform och i så fall själva eller 
med hjälp av systemleverantören? 
Svar: Detta är ett projekt med representanter från landstinget, IT, ekonomi, servicechef samt 
personal från Koneo, konsulter och systemleverantör. 
 
15. Vilka vinster räknar ni med vid ett eventuellt införande? 
Svar: Vi skickar ca 2000 fakturor i månaden, hanteringen av dessa är kostsam, därför finns det en 
stor vinst här. Hanteringen av fakturor vid mindre ordrar är speciellt intressant och kan spara in 
kostnader. Vi har också bra säkerhetssystem vid fakturahanteringen och kan därför  
minska antalet fel i fakturan. Vi ser nya arbetsprocesser och bättre jobb som vinster. 
 
16. Har ni upplevt problem med kompatibilitet med interna system eller mot externa 
partners affärssystem? 
Svar: Det har förekommit att systemen inte kan prata med varandra, därför behövs det ibland 
konsulter som tar hand om dessa problem. 
 
17. Vad anser du om kostnaderna och tiden för att implementera att väl fungerande 
system? 
Svar: Både mycket tid och pengar krävs för införandet, men det är viktigt att lösningarna införs. 
Om några år kommer man inte att handla med företag som inte har e-handel, det är lite med 
detta som det är med miljöcertifieringen, dvs. kunderna kommer i allt större utsträckning att 
efterfråga e-handel. Vid en stororder kan man få förfrågan om hur långt man har kommit i 
utvecklingen och när allt beräknas vara klart, då är det viktigt att man är med. Vi har tillsammans 
med offentlig sektor tagit denna utveckling på allvar. Annars kan det vara så att speciellt mindre 
företag bara ser en kostnad med detta. Det är också ett stort antal fakturor som genereras mellan 



olika förvaltningar, det är således en potential för besparingar internt i offentlig sektor. Detta 
kommer förmodligen också att ta fart i framtiden. 
 
18. Tycker du att det finns tillräcklig information mellan näringslivet, offentlig sektor och 
systemleverantörer för att underlätta införandet av e-handel? 
Svar: Inte tillräckligt med info, man tar det inte riktigt på allvar ännu. Jag sitter t.ex. med i 
Nyföretagarcentrum och anser att det borde arrangeras temakvällar med representanter från de 
olika aktörerna för att få igång diskussionen. Detta är svårt eftersom konsulterna tar bra betalt för 
att föreläsa, det är enklare att få dit representanter från t.ex. skattemyndigheten för att prata om 
skatt eftersom dessa är gratis. Det är väldigt viktigt att informera om detta och att få folk att se 
möjligheterna istället för att bara se kostnaderna. Får man med sig individer från olika delar av 
organisationen vid införandet är det mycket enklare att implementera e-handel. Det handlar om 
ett nätverkstänkande där fler och fler ansluter sig, i nuläget väntar man på varandra. 
 
 



Bilaga 11  
Telefonintervju Ansvarig för Webbshopen (Ej EDI anslutna) 
Bransch Tjänste/Detaljhandel datortillbehör, inredning, utbildning 

m.m.  
Intervjuare   David Malesa 
Datum  2004-05-17 
 
1.  Enligt initiativ från Stadskontoret och Kammarkollegiet startades ett projekt för att 
öka förutsättningarna för e-handel inom offentlig sektor, målet var att 95 % av all 
upphandling skulle ske elektroniskt år 2000. Detta har inte uppnåtts, vad anser du att det 
kan bero på? 
Svar: Företag har inte tid över för att engagera sig i detta, dessutom kan kostnaderna för detta 
vara höga. 
 
2. Pågående projekt visar också att många företag inte ansluter sig till hela processen och 
skickar elektroniska fakturor. Varför tror du att företag inte ansluter sig till hela 
processen, utan fortfarande skickar pappersfakturor? 
Svar: Många företag har befintliga fungerande system som inte är anpassade för EDI och det kan 
vara dyrt att ändra eller anpassa dessa.  
 
3. Anser du att det finns specifika svårigheter/faktorer i e-handel mot offentlig sektor 
som inte finns mot privat sektor? Om ja; Vilka? 
Svar: Min uppfattning är att EDI är mer utbrett inom den offentliga sektor, den privata sektorn 
använder sig i mindre utsträckning av detta.  
 
4.  Vilka externa faktorer såsom branschtrender, påtryckningar utifrån osv. kan ni 
identifiera som kritiska för beslutet om införande av e-handel? Har ni märkt av 
påtryckningar från offentlig sektor för att ingå avtal om e-handel? 
Svar: E-handel ligger i tiden och man måste ha det. För några år sedan när offentlig sektor drog 
igång sin satsning på EDI fick vi förfrågningar om detta, vi var positiva men det visade sig att 
intresset var litet bland andra aktörer och det rann ut i sanden. 
 
5. På vilket sätt bedriver ni handel mot offentlig sektor idag? Handel via webbutik? EDI 
uppkoppling? 
Svar: Webbshop. dvs. E-handel utan EDI. 
 
6. Om EDI = har ni något EDI avtal med offentlig sektor och vad anser ni om detta? 
Finns det skattemässiga problem med e-handel som ni märkt av? 
Svar: Vad jag vet så fungerar det som det ska med avtalen. En av våra kunder använder EDI, och 
det fungerar som det skall. Ang. e-handel (ej EDI): när man importerar varor från utlandet kan 
det vara krångligt med skatt, moms tull osv. 
 



7. Anser du att det i er organisation finns en tillit för e-handel? Vilka tekniska och 
säkerhetsmässiga aspekter anser ni är kritiska när e-handel ska utvärderas? 
Svar: Ja, det finns definitivt tillit för det. När det gäller betalningar så kan det kännas säkrare att 
ringa upp en server istället för att skicka det via Internet. 
 
8. Vilka faktorer anser du spelar in när företag skall utvärdera en e-handelslösning mot 
offentlig sektor? 
Svar: Man måste vara säker på att man får ett system som är kompatibelt med de systemen som 
den andra parten använder. 
 
9. Vilka faktorer var avgörande för ert beslut att införa e-handel? Var det en fråga om 
interna kostnadsbesparande strategier eller var det en reaktion på förändringar i bransch 
eller omvärlden? 
Svar: Helt klart på grund av att marknaden har krävt det. 
 
10. Hur långt har branschen som ni verkar i kommit när det gäller användning av e-
handel? 
Svar: Branschen har kommit långt och alla använder sig av e-handel, EDI är dock fortfarande 
ovanligt. 
 
11. Vilka organisatoriska utmaningar och faktorer har ni märkt är avgörande vid 
implementering av e-handel? Har ni haft svårigheter vid implementering? Internt 
motstånd? Har er organisation förändrats sen ni införde e-handel? 
Svar: Det har flutit på bra med implementeringen, och vi har själva implementerat lösningarna. 
Det tar dock lång tid att bygga upp ett system som fungerar bra mot många användare. 
Organisationen har inte förändrats på grund av införandet av e-handel. 
 
12. Vilka effektiviseringsvinster har ni märkt av? Personal överflödig? 
Konkurrenspositionen förändrad? Har ni märkt av förändringar i relationerna med era 
kunder? 
Svar: Det har inneburit mindre telefonsamtal för kunderna, då dessa använder sig av 
webbshoppen. Konkurrenspositionen har förbättrats. Vissa kunder har reagerat negativt och vill 
istället ringa in sina beställningar, det är den sociala biten som tagits bort. 
 
13. Har ni upplevt problem med kompatibilitet med interna system eller mot externa 
partners system? Vad anser du om kostnaderna och tiden för att implementera ett väl 
fungerande system? Kan något av dessa vara ett hinder? 
Svar: Det har varit lite problem att integrera lösningarna med våra interna affärssystem. Vår 
investering betalade sig på 4 månader så det var helt klart värt det. 
 
14. På vilket sätt får ni information från om vad som krävs för att bedriva e-handel 
gentemot offentlig sektor? 
Svar. Vi får det via email eller vanlig post, informationen är tillfredsställande. 
 
 
 
Bilaga 12 
Telefonintervju E-handelsansvarig Detaljist inom kontorsmateriel 

(EDI-anslutna) 
Bransch  Detaljhandel, kontorsmateriel 
Intervjuare   David Malesa 



Datum  2004-05-13 
 
1. Enligt initiativ från Stadskontoret och Kammarkollegiet startades ett projekt för att öka 
förutsättningarna för e-handel inom offentlig sektor, målet var att 95% av all upphandling 
skulle ske elektroniskt år 2000. Detta har inte uppnåtts, vad anser du att det kan bero på? 
Svar: Målet var felsatt, det handlade i första skedet om att 95% av upphandlingarna skulle göras 
elektroniskt redan 1998. För kommuner är detta kostsamt och man måste ändra inställningen till 
detta. Beslut tas högt upp i kommunledningen och måste förmedlas ner i organisationen. Vissa 
kommuner har drivit detta hårt och andra inte. 
 
2. Pågående projekt visar också att många företag inte ansluter sig till hela processen och 
skickar elektroniska fakturor. Varför tror du att företag inte ansluter sig till hela 
processen, utan fortfarande skickar pappersfakturor? 
Svar: Det är lättare att skicka en order elektroniskt än att ta emot en faktura. Det kostar pengar 
att införa och anpassa systemen för att klara av detta.  
 
3. Anser du att det finns specifika svårigheter/faktorer i e-handel mot offentlig sektor 
som inte finns mot privat sektor? Om ja; Vilka? 
Svar: Möjligtvis kan det vara så att offentlig sektor har fler lagar att följa. Det är också en lite 
trögare beslutsprocess och saker tar längre tid att behandla.  
 
4. Vilka externa faktorer såsom branschtrender, påtryckningar utifrån osv. kan ni 
identifiera som kritiska för beslutet om införande av e-handel? Har ni märkt av 
påtryckningar från offentlig sektor för att ingå avtal om e-handel? 
Svar: Om kunden vill att vi ska införa detta så måste vi anpassa oss. När man väl har infört ett 
fungerande system som är standard så kostar det inget extra för oss för varje extra kommun eller 
Landsting som ansluter sig. Vissa kommuner kräver att man har e-handelslösningar och då är 
förutsättningen för att man skall göra affärer med dem att man har det. 
 
5. På vilket sätt bedriver ni handel mot offentlig sektor idag? Handel via webbutik? EDI 
uppkoppling? 
Svar: På alla ovan nämnda sätt, vi använder EDIFACT standarden för uppkoppling. Det är 
mycket vanligare att vi får in order via webbshopen eftersom man inte behöver ingå avtal för 
detta och man behöver heller inte ta beslut på högre nivå i offentlig sektor för detta 
 



6. Om EDI = har ni något EDI avtal med offentlig sektor och vad anser ni om detta?  
Svar: Vi har endast ett fåtal av dessa.  Det är bra att ha dessa avtal, men för oss har det ingen 
större betydelse. Vi hämtar uppdaterade standardavtal från Kommunförbundet. 
 
7. Anser du att det i er organisation finns en tillit för e-handel? Vilka tekniska och 
säkerhetsmässiga aspekter anser ni är kritiska när e-handel ska utvärderas? 
Svar: Ja det tror jag att det finns, hittills i år har 46 % av alla order vi fått in kommit elektroniskt. 
Webbshopen kan tänkas vara lite utsatt för intrång, men detta är ingen kritisk faktor. 
 
8.  Vilka faktorer var avgörande för ert beslut att införa e-handel? Var det en fråga om 
interna kostnadsbesparande strategier eller var det en reaktion på förändringar i bransch 
eller omvärlden? 
Svar: Krav från kunderna, man måste ha dessa lösningar på grund av utvecklingen. 
 
9. Hur långt har branschen som ni verkar i kommit när det gäller användning av e-
handel? 
Svar: Alla konkurrenter är på samma nivå i utvecklingen. 
 
10. Vilka organisatoriska utmaningar och faktorer har ni märkt är avgörande vid 
implementering av e-handel? Har ni haft svårigheter vid implementering? Internt 
motstånd? Har er organisation förändrats sen ni införde e-handel? 
Svar: Inga svårigheter eller motstånd. Den enda organisatoriska förändringen är att vi har avsatt 
ett par medarbetare till att bara syssla med e-handel. 
 
11. Vilka effektiviseringsvinster har ni märkt av? Personal överflödig? 
Konkurrenspositionen förändrad? Har ni märkt av förändringar i relationerna med era 
kunder? 
Svar: Vi får färre fel i orderhanteringen. Om vi inte infört detta hade vi förmodligen behövt fler 
medarbetare på kundtjänst, ingen personal har heller blivit överflödig. Om vi inte ifört detta hade 
vår konkurrensposition påverkats negativt. Man knyter kunderna fastare till sig med hjälp av e-
handel, det är förändringen i relationerna.  
 
12. Har ni upplevt problem med kompatibilitet med interna system eller mot externa 
partners system? Vad anser du om kostnaderna och tiden för att implementera ett väl 
fungerande system? Kan något av dessa vara ett hinder? 
Svar: Nej, däri ligger jobbet, att anpassa sina system internt och externt men detta är inget 
problem. Kostnaderna är låga och man får igen dessa, tiden är heller inget problem. 
 
16. På vilket sätt får ni information från om vad som krävs för att bedriva e-handel 
gentemot offentlig sektor? 
Svar: Jag sitter med i SFTI beredningsgruppen med representanter från offentlig sektor och 
privat, därifrån kommer informationen.  
 



Bilaga 13  
Telefonintervju E-handelsansvarig (EDI anslutna) 
Bransch  Leksaksbranschen 
Intervjuare   David Malesa 
Datum  2004-05-12 
 
1. Enligt initiativ från Stadskontoret och Kammarkollegiet startades ett projekt för att öka 
förutsättningarna för e-handel inom offentlig sektor, målet var att 95% av all upphandling 
skulle ske elektroniskt år 2000. Detta har inte uppnåtts, vad anser du att det kan bero på? 
Svar: Jag tror att det handlar om dålig styrning från offentlig sektor och en politisk ovilja. Målen 
och direktiven i dessa frågor är oklara och man vill inte frigöra resurser på rätt sätt för att få 
igenom detta. Ingen prioritering på vare sig hård- eller mjukvara. Egentligen handlar det många 
små triviala saker ifrån grunden. 
 
2. Pågående projekt visar också att många företag inte ansluter sig till hela processen och 
skickar elektroniska fakturor. Varför tror du att företag inte ansluter sig till hela 
processen, utan fortfarande skickar pappersfakturor? 
Svar: Många leverantörer är små och de anser inte att det är lönt att investera i detta eftersom det 
finns många olika lösningar att anpassa sig till. Offentlig sektor har svårt att besluta sig om vilka 
lösningar som gäller och när ledningen byts ut kan det bli ytterligare förseningar eller nya system. 
 
3.  Anser du att det finns specifika svårigheter/faktorer i e-handel mot offentlig sektor 
som inte finns mot privat sektor? Om ja; Vilka? 
Svar: Se ovan. 
 
4. Vilka externa faktorer såsom branschtrender, påtryckningar utifrån osv. kan ni 
identifiera som kritiska för beslutet om införande av e-handel? Har ni märkt av 
påtryckningar från offentlig sektor för att ingå avtal om e-handel? 
Svar: Det finns en generell tro att e-handel är ett billigare och effektivare sätt att utföra vissa 
processer. Samtidigt vill många kommuner vara moderna och införa e-handel på grund av att 
andra kommuner använder sig av det. Det är också en form av styrning/kontroll från 
kommunens sida, man blir trogen sin inköpskälla. När beslutet tas i kommuner på hör nivå och 
det inte sprids vidare ner i organisationen blir det ofta problem. När det handlar om säljandet så 
är det ju även en psykologisk aspekt som kan tas upp, eftersom köpa och sälja varor även handlar 
om en social interaktion. Kontakten mellan köpare och säljare är viktig del. 
 
5. På vilket sätt bedriver ni handel mot offentlig sektor idag? Handel via webbutik? EDI 
uppkoppling? 
Svar: Vi är mycket flexibla när det gäller lösningar, som det ser ut idag har vi anpassat och till de 
flesta lösningarna. 
 



6. Har ni något EDI avtal med offentlig sektor och vad anser ni om detta?  
Svar: Vi har bara avtal med Malmö, de är mycket duktiga på det här med e-handel och kan nog 
sägas vara ledande när det gäller detta. Man tog beslut på rätt ställe i organisationen och spred det 
mycket väl internt. Resurser frigjordes och man avtalade vad som skulle göras inom vilka 
tidsramar det skulle göras och vem som skulle ansvara för vad. Vidare gjorde man interna och 
externa kontrakt med precisa mål som löpte parallellt med varandra tills det var dags att sätta 
igång. När det gäller B2B är det lättare med e-handel eftersom båda parterna har vill tjäna pengar 
och e-handel innebär kostnadsminskningar och effektiviseringar. När det gäller avtal mot 
offentlig sektor är det mer diffusa mål. 
 
7. Anser du att det i er organisation finns en tillit för e-handel? Vilka tekniska och 
säkerhetsmässiga aspekter anser ni är kritiska när e-handel ska utvärderas? 
Svar. Vi har 100 % tillit för e-handelslösningar och är positivt inställda till det. Det som är viktigt 
att ta ställning till är att många kommuner har olika system och man får lägga en hel del pengar på 
att anpassa sig till alla krav som ställs. 
 
8. Vilka faktorer anser du spelar in när företag skall utvärdera en e-handelslösning mot 
offentlig sektor? 
Svar: Det är viktigt att ta reda på exakt vad detta kommer att generera för inkomster, för oss har 
det än så länge kostat mer än det har genererat. 
 
9. Vilka faktorer var avgörande för ert beslut att införa e-handel? 
Svar: Det avgörande är effektiviseringen av processer, speciellt mot privat sektor. 
 
10. Gör ni affärer med mer än ett Landsting/kommun? Använder dessa olika lösningar? 
Svar: Vi gör affärer med 16-17 kommuner. Förut har det varit väldigt många olika lösningar på 
olika håll men nu börjar det bli likadant. 
 
11. Vilka organisatoriska utmaningar och faktorer har ni märkt är avgörande vid 
implementering av e-handel? Har ni haft svårigheter vid implementering? Internt 
motstånd? Har er organisation förändrats sen ni införde e-handel? 
Svar: Vi har inte stött på svårigheter vid implementering. Det enda motståndet kan tänkas vara 
från ekonomisidan, då det kostar en hel del att införa många lösningar för att motsvara alla 
affärspartners behov och krav.  
 



12. Vilka effektiviseringsvinster har ni märkt av? Personal överflödig? 
Konkurrenspositionen förändrad? Har ni märkt av förändringar i relationerna med era 
kunder? 
Svar: Inga direkta vinster mot kommuner men mot privat sektor har det inneburit bättre 
orderhantering och snabbare flöde av varor genom företaget. Konkurrenspositionen har 
förändrats för oss gentemot mindre företag. Kraven från olika kommuner på olika lösningar 
innebär att små företag inte får möjlighet att delta, detta tillsammans med lagen om offentlig 
upphandling innebär att konkurrensen har minskat snarare än ökat.  
 
Ingen personal har blivit överflödig, det är snarare så att vi har fått sätta av mer resurser för att 
klara av kraven om olika lösningar från olika kommuner. E-handel med standardvaror fungerar 
mycket bra och kan innebära mycket effektivisering och rationalisering. Sällanköpsvaror som vi 
erbjuder är lite annorlunda, det är viktigare med den personliga kontakten med säljaren för att 
försäkra sig om att rätt vara beställs.  
 
13. Vad anser du om kostnaderna och tiden för att implementera ett väl fungerande 
system? Kan något av dessa vara ett hinder? 
Svar: E-handel innebär höga kostnader, detta är inget hinder om man försäkrar sig att det 
verkligen blir affärer i framtiden. Men det är ju inte lönt att ta på sig kostnaden för att motsvara 
skall-kraven som ställs från kommuner för att i ett senare skede upptäcka att kommunen i fråga 
själva inte har implementerat systemet.  
 
14. På vilket sätt får ni information angående vad som krävs för att göra e-affärer med 
offentlig sektor 
Svar: De flesta kommuner har IT-ansvariga som levererar tekniska beskrivningar av vad som 
gäller, det är dock viktigt att dessa är användarvänliga och att individerna som är inblandade i 
processen är trygga i vad de gör.  
 
 
 
 
 
 



 
Bilaga 14  
Telefonintervju Regionsansvarig e-handel,  

(EDI anslutna) 
Bransch Livsmedelsbranschen 
Intervjuare   David Malesa 
Datum  2004-05-06 
 
1. Anser ni att själva EDI avtalet kan ge upphov till rättsliga problem i samband med e-
handel? 
Svar: Det är inte många som vi har skrivit sådana avtal med på grund av att de är alldeles för 
avancerade och omfattande. Vi har ännu så länge klarat oss mestadels utan sådana avtal och har 
inte haft några tvister, vi vet inte heller vad som eventuellt händer vid tvister. Vi har även tagit 
fram egna och lite enklare avtal till dem som vill skriva avtal.  
 
2. Ser ni några kritiska faktorer med skattemässig relation vid införandet av e-handel? 
Svar: Ser inga sådana problem. För några år sedan var det några företag som inte kunde koppla 
upp sig till e-faktura på grund av att revisorer inte godkände förfarandet. Det är mycket viktigt att 
fakturan innehåller den information som krävs. Nu har det kommit ett direktiv från EU som 
klargör vad fakturan ska innehålla.  
 
3. Känner ni full tillit till e-handelslösningar, om inte vilka risker och vilka 
säkerhetsproblem anser ni kan vara förknippat med e-handel? 
Svar: Känner full tillit till systemet. Systemet utvecklas och förbättras hela tiden. Tror också att 
användningen kommer att öka stadigt och en ”ketchupeffekt” är att vänta i framtiden, då fler och 
fler kollegor kommer att börja använda lösningarna. 
 
4. Vilka är de främsta skälen till att ni har/kommer att implementera e-handelslösningar? 
Svar: Ett väldigt starkt skäl är att kunderna efterfrågar e-lösningar. Företaget sparar också pengar 
på elektronisk orderhantering och arbetet rationaliseras. Automatiseringen kostar visserligen 
mycket men vid stora volymer får man tillbaka kostnaden. 
 
5. Anser ni att den tids och kostnadsmässiga investeringen som krävs är ett hinder för 
införandet av e-handel?  
Svar: För ett stort företag har det inte så stor betydelse, vi har ca12000 kunder (hela landet) om 
man slår ut kostnaden på dessa blir det överkomligt. Små och mellanstora företag däremot, där 
kan kostnaden vara ett väsentligt hinder. 
 
6. Känner ni påtryckningar från offentlig sektor att ansluta er till e-handel? 
Svar: offentlig sektor är en stor aktör och dom ställer krav på leverantörer, vid anbudsförfarandet 
finns det krav att man skall kunna bedriva e-handel via EDI annars är man inte aktuell. 
 
7. Anser ni att SFTI standarden kan ge upphov till problem med e-handel? 
Svar: Vi arbetar uteslutande enligt SFTI standarden. Den har varit lite stelbent men utvecklas 
ständigt. Eftersom vi har många kunder med olika lösningar måste vi ha ett enhetligt 
tillvägagångssätt. 
 
8. Innebär anslutningen till e-handel utvecklande av nya affärsstrategier? 
Svar: Allt eftersom inköpsmönster och kundens beteende ändras måste företaget reagera på detta 
och ändra sina strategier. 
 



9. Har e-handel inneburit strategiska förändringar som intern effektivisering och 
förbättrade kundrelationer? 
Svar: Servera ligger långt fram i utvecklingen och det gillar kunderna, på så sätt får vi en fördel. 
Intern effektivisering i form av sparade resurser är också en effekt, detta kan överföras till kunder 
genom rabatter (eller sänkta priser) och på så sätt förbättra relationer och konkurrensläget. 
 
10. Har konkurrensen i branschen förändrats och tror ni att er konkurrenssituation 
förändras efter införandet av e-handel? 
Svar: Företag som kan erbjuda EDI får fördelar och vår konkurrensposition har således stärkts. 
 
11. Anser ni att stöd från toppnivå är avgörande för en lyckad e-handels implementering? 
Svar: Det är absolut mycket viktigt att stödet uppifrån finns, de individer som godkänner så här 
stora kostnader för företaget måste vara väl informerade och införstådda med vilka fördelar e-
handel ger. 
 
12. Är det avgörande om det finns en förankring av e-strategier genom alla led i 
organisationen? 
Svar: Mycket viktigt att förankring finns, annars finns det risk för att personal motarbetar 
införandet. Om till exempel säljavdelningen inte ser fördelarna med e-handel och bara ser det 
som ett hot kommer det att motarbetas. 
 
13. Är den organisatoriska uppbyggnaden avgörande för att målet med e-handel skall nå 
ut till alla berörda på företaget? 
Svar: Till viss del. Vi jobbar regionvis med detta, men det är viktigt att alla gör samma saker så en 
viss central samordning krävs. 
 
14. Har ni i dagsläget intern kompetens för hantering av e-handelssystemet? 
Svar: Ja. 
 
15. Innebär automatiseringen av affärsprocesser att någon personal blivit överflödig på 
företaget? 
Svar: Nej, eftersom vi samtidigt har ökat vår marknadsandel så har personalstyrkan ökat. Hade vi 
inte ökat marknadsandelen så hade det kanske blivit så. 
 
16. Anser ni att e-handel skapar ett mervärde på företaget och i så fall på vilket sätt? 
Svar: Företaget blir mer rationellt och konkurrenskraftigt. 
 
17. Innebär ett införande av e-handel även att ett mervärde tillförs till era kunder? 
Svar: Beroende på hur våra kunder arbetar med e-handel så ser vi att några kunder ändrar sina 
inköpsmönster. Detta tyder på att kunden ser ett mervärde i e-handel och ändrar inköpsbeteende 
för att få ut så mycket som möjligt i affärsrelationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 15  
Telefonintervju VD (Ej EDI anslutna) 
Bransch  Livsmedelsbranschen 
Intervjuare   David Malesa 
Datum  2004-05-13 
 
1. Enligt initiativ från Stadskontoret och Kammarkollegiet startades ett projekt för att öka 
förutsättningarna för e-handel inom offentlig sektor, målet var att 95% av all upphandling 
skulle ske elektroniskt år 2000. Detta har inte uppnåtts, vad anser du att det kan bero på? 
Svar: Detta är en stor procedur som tar tid. I nuläget använder olika kommuner olika standarder 
och det blir kostsamt för leverantörer att anpassa sig. Detta får inte bara handla om besparingar 
för offentliga sektorn utan även för leverantörer. För vår egen del innebär EDI att vi skulle 
tvingas att tacka nej till vissa efterbeställningar till exempel, på grund av att det kostar för mycket. 
Eftersom vi strävar efter att ha snabba leveranser och mycket god kontakt med kunder och ge 
dem bästa service är detta negativt. 
 
2. Anser du att det finns specifika svårigheter/faktorer i e-handel mot offentlig sektor 
som inte finns mot privat sektor? Om ja; Vilka? 
Svar: Skillnaden är att inte många av våra kunder i privat sektor använder sig av EDI, det är mest 
offentlig sektor.  
 
3. Har ni märkt av påtryckningar från offentlig sektor för att ingå avtal om e-handel? 
Svar: Ja, vissa kommuner trycker på. Många kommuner har börjat göra en mjuk övergång, bland 
annat har några infört projekt där man skannar in fakturan. Får man en kostnadsmassa från detta 
så är vi villiga att investera, men i dagsläget finns det inte underlag för detta. Jag är dock positivt 
inställd till e-handel 
 
4. På vilket sätt bedriver ni handel mot offentlig sektor idag? Handel via webbutik? EDI 
uppkoppling? Varför har ni valt denna typ av e-handel mot offentlig sektor? 
Svar: Via webbshop och telefon, på så sätt får vi bättre kontakt med våra kunder och kan arbeta 
närmare dem. 
 
5. Anser du att det i er organisation finns en tillit för e-handel?  
Svar: Det är klart att det kan kännas konstigt första gången man använder sig av det, men har 
man väl fått det intrimmat och vet hur det fungerar så går det bra. 
 



6. Vilka faktorer var avgörande för ert beslut att införa e-handel? Var det en fråga om 
interna kostnadsbesparande strategier eller var det en reaktion på förändringar i bransch 
eller omvärlden? 
Svar: Förändringar i omvärlden, för att vi ska kunna hävda oss mot större konkurrenter måste vi 
vara med och ha e-handel 
 
7. Hur långt har branschen som ni verkar i kommit när det gäller användning av e-
handel? 
Svar: När det gäller företag i vår storlek så har det inte kommit långt, jag tror att vi är bland de få 
som har e-handel. 
 
8. Vilka organisatoriska utmaningar och faktorer har ni märkt är avgörande vid 
implementering av e-handel? Har ni haft svårigheter vid implementering? Internt 
motstånd? Har er organisation förändrats sen ni införde e-handel? 
Svar: Vi har fått ändra webbshopen ett flertal gånger men man lär sig under resans gång. 
Personalen är väldigt positivt inställd till förändringarna och står bakom våra beslut. 
 
9. Vilka effektiviseringsvinster har ni märkt av? Personal överflödig? 
Konkurrenspositionen förändrad? Har ni märkt av förändringar i relationerna med era 
kunder? 
Svar: Vi har fått mindre telefonköer för våra kunder, vilket är positivt. Personalstyrkan har ökat 
men det beror på att företaget har vuxit. Vi har märkt av lite negativa effekter, på grund av att 
den sociala biten delvis faller bort. Kunderna vill ringa och beställa och få personlig service av 
oss.  
 
10. Vad anser du om kostnaderna och tiden för att implementera ett väl fungerande 
system? Kan något av dessa vara ett hinder? 
Svar. Tidsaspekten är hemsk för min del, så fort något sånt här ska göras är jag inblandad och det 
tar upp mycket av min tid. Det är klart att det är jobbit i början innan man kommit förbi de 
svåraste hindren men jag gillar det. När det gäller kostnaderna så måste vi se en merförsäljning 
som genereras av detta innan vi kan investera mer. 
 
11. På vilket sätt får ni information från om vad som krävs för att bedriva e-handel 
gentemot offentlig sektor? 
Svar. Vi får skall-kraven när vi är i kontakt med inköpsavdelningar sen får man själv ta reda på 
saker om något är oklart.  
 
 
 



 
Bilaga 16  
Telefonintervju Systemadministratör IT-avdelningen. (EDI anslutna) 
Bransch  Tjänstebranschen 
Intervjuare   David Malesa 
Datum  2004-05-10 
 
1. Enligt initiativ från Stadskontoret och Kammarkollegiet startades ett projekt för att öka 
förutsättningarna för e-handel inom offentlig sektor, målet var att 95 % av all 
upphandling skulle ske elektroniskt år 2000. Detta har inte uppnåtts, vad anser du att 
detta kan bero på? 
Svar: Offentlig sektor har inte satt tillräcklig press på leverantörerna att införa e-handel. Offentlig 
sektor har också i vissa fall varit sena själva med införandet av projekt och lösningar. 
 
2. Pågående projekt visar också att många företag inte ansluter sig till hela processen och 
skickar elektroniska fakturor. Varför tror du att företag inte ansluter sig till hela 
processen, utan fortfarande skickar pappersfakturor? 
Svar: Det är för mig en gåta det är ju där själva förtjänsten finns.  

 
3. Anser du att det finns specifika svårigheter/faktorer i e-handel mot offentlig sektor 
som inte finns mot privat sektor? Om ja; Vilka? 
Svar: Den mänskliga faktorn vid handhavandet av projekten är en faktor som skiljer sig mellan 
offentlig sektor och privat. 
 
4. Vilka externa faktorer såsom branschtrender, påtryckningar utifrån osv. kan ni 
identifiera som kritiska för beslutet om införande av e-handel? Har ni märkt av 
påtryckningar från offentlig sektor för att ingå avtal om e-handel? 
Svar: Den starkaste påtryckningen – om vi ska svara på upphandlingar måste man motsvara skall 
–kraven. 
 
5. På vilket sätt bedriver ni handel mot offentlig sektor idag? Handel via webbutik? EDI 
uppkoppling? 
Svar: Via EDI. 
 
6. Varför har ni valt denna typ av e-handel mot offentlig sektor? 
Svar: Vi är tvungna, annars kan vi ej lämna offert. 
 
7. Om ni använder EDI har ni något EDI avtal med offentlig sektor och vad anser ni om 
detta? Finns det skattemässiga problem med e-handel som ni märkt av? 
Svar: Avtalen är lite si och så. Jag ser inga skattemässiga problem. 
 



8. Anser du att det i er organisation finns en tillit för e-handel? Vilka tekniska och 
säkerhetsmässiga aspekter anser ni är kritiska när e-handel ska utvärderas? 
Svar. Ja, det finns en tillit. Det finns ju alltid säkerhetsmässiga faktorer som måste beaktas men 
jag ser inte dessa som några större svårigheter eller hinder.    

 
9. Vilka faktorer var avgörande för ert beslut att införa e-handel? Var det en strategi om 
kostnadsbesparingar som låg bakom beslutet eller var det en reaktion på förändringar i 
omvärlden? 
Svar: För vår del var det viktigt att motsvara skall – kraven, därför implementerades e-handel, det 
är en fråga om anpassning. Kostnadsbesparingar kommer med tiden. 
 
10. Hur långt har branschen som ni verkar i kommit när det gäller användning av e-
handel? 
Svar: Man tror att alla har kommit väldigt långt, men sen är det inte alltid så. Simonsen ligger 
ganska långt framme i utvecklingen. 
 
11. Gör ni affärer med mer än ett Landsting/kommun? Använder dessa olika lösningar? 
Svar: Ja, vi har flera landsting som kunder. Vissa anpassningar måste vi göra. 
 
12. Vilka organisatoriska utmaningar och faktorer har ni märkt är avgörande vid 
implementering av e-handel? Har ni haft svårigheter vid implementering? Internt 
motstånd? Har er organisation förändrats sen ni införde e-handel? 
Svar: Som med alla förändringar går det inte smärtfritt, men jag tycker att det har gått hyfsat 
enkelt. Inga större svårigheter vid implementeringen. Inget stort internt motstånd heller, man 
måste tillgodose kunderna. Organisationen har inte förändrats. 
 
13. Vilka effektiviseringsvinster har ni märkt av? Personal överflödig? 
Konkurrenspositionen förändrad? Har ni märkt av förändringar i relationerna med era 
kunder? 
Svar: Främst vinster vid order och fakturering, då detta tar mindre tid. Konkurrenspositionen har 
stärkts på grund av att vi kan motsvara skall – kraven. Ingen personal har blivit överflödig direkt 
på grund av införandet av e-handel.  
 
14. Har ni upplevt problem med kompatibilitet med interna system eller mot externa 
partners system? Vad anser du om kostnaderna och tiden för att implementera ett väl 
fungerande system? Kan något av dessa vara ett hinder? 
Svar: Inga problem med kompatibilitet. Visst kostar det och tar tid men det är rimliga kostnader 
som man får igen på lång sikt. 
 
15. Finns det ytterligare faktorer som ni finner är kritiska vid ett beslut om att ingå e-
handel? 
Svar: Jag kan inte ser ytterligare kritiska faktorer, jag är positivt inställd till e-handel. 
 
16. På vilket sätt får ni information angående vad som krävs för e-handel mot offentlig 
sektor? 
Svar: Vi får all information vid offertförfrågan, denna information är ganska lättförstålig och bra. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 17  
Telefonintervju E- handelsansvarig (EDI anslutna) 
Bransch  Sjukvårdsprodukter 
Intervjuare   David Malesa 
Datum  2004-05-11 
 
 
1. Enligt initiativ från Stadskontoret och Kammarkollegiet startades ett projekt för att öka 
förutsättningarna för e-handel inom offentlig sektor, målet var att 95% av all upphandling 
skulle ske elektroniskt år 2000. Detta har inte uppnåtts, vad anser du att det kan bero på? 
Svar: Den offentliga sektorn har många andra prioriteringar och det kan ibland vara långa 
beslutsvägar och långsamma kvarnar som maler. Ett exempel är när man slår ihop två sjukhus 
och det finns ca 25 journalsystem utan koppling till varandra som ska migreras. Då måste 
landstinget se till att fokusera på sin ”core business”, vilket innebär att införande av e-handel inte 
kommer högst upp på dagordningen. 
 
2. Pågående projekt visar också att många företag inte ansluter sig till hela processen och 
skickar elektroniska fakturor. Varför tror du att företag inte ansluter sig till hela 
processen, utan fortfarande skickar pappersfakturor? 
Svar: Man vill jobba med sina egna system, hellre det än att anlita tredje part. Många har inte 
tekniskt kompetens för att införa det och vill heller inte ändra till något nytt. Det skulle vara bra 
att belysa hur mycket det kostar att hantera order och faktura för att på så sätt upplysa ansvariga 
inom sjukvården om e-handelns ekonomiska och resursmässiga fördelar.  
 
3. Anser du att det finns specifika svårigheter/faktorer i e-handel mot offentlig sektor 
som inte finns mot privat sektor? Om ja; Vilka? 
Svar: Privat sektor är mer affärsdrivande. För att kunna spendera pengar måste man tjäna in dem. 
Offentlig sektor ”får” sina pengar från anslag och drivs mer av behovet hos medborgarna än 
vinst. 
 
4. Vilka externa faktorer såsom branschtrender, påtryckningar utifrån osv. kan ni 
identifiera som kritiska för beslutet om införande av e-handel? Har ni märkt av 
påtryckningar från offentlig sektor för att ingå avtal om e-handel? 
Svar: Interna rutiner och policys hos Sjukhusen/Landstingen kan i vissa fall avråda/"förbjuda" 
användning av externa kanaler eftersom man förespråkar att enbart använda 
Sjukhusets/Landstingets eget affärssystem. Vissa sjukhus/landsting trycker på – speciellt för e-
faktura eftersom där är förtjänsten så konkret för dem. Johnson & Johnson AB kommer att 
införa denna tjänst under Q3 2004. På ordersidan är inte förtjänsten för offentlig sektor så 
konkret och därför är det mindre påtryckningar. 
 



5. På vilket sätt bedriver ni handel mot offentlig sektor idag? Handel via webbutik? EDI 
uppkoppling?  
Svar: Vi erbjuder 3 olika typer av e-handelslösningar: 

• EDI  (en B2B-lösning som innebär att man etablerar en långsiktig, affärsmässig relation 
med kunden där vårt affärssystem "kopplas samman" med kundens). 

 
• Handdator (en lösning där kunden har ett lager hos sig som underhålls och fylls på med 

hjälp av en handdator som kommunicerar med vårt affärssystem) 
 

• Gateway Commerce (en webbutik som är kopplad till vårt affärssystem 
där man kan beställa artiklar, göra pris- och lagerförfrågningar etc.) 
 

 
6. Har ni något EDI avtal med offentlig sektor och vad anser ni om detta? Finns det 
skattemässiga problem med e-handel som ni märkt av? 
Svar: Ja, vi följer och har skrivit på standardavtal. Vi har ej sett några skattemässiga problem. 
 
7. Anser du att det i er organisation finns en tillit för e-handel? Vilka tekniska och 
säkerhetsmässiga aspekter anser ni är kritiska när e-handel ska utvärderas? 
Svar: Ja, det finns tillit. Detta kommer att utvecklas mer och mer i framtiden och det är 
resurssparande. Angående säkerhet så är EDI och Handdatorn mer "slutna" system än vår 
webbkanal. Vi har dock unika Användarnamn och Lösenord för varje kund, vilket innebär att 
ingen "obehörig" ska kunna komma in i vårt system. En kritisk aspekt skulle kunna vara att 
webbkanalen ändock är den mest sårbara kanalen. 
 
8. Vilka faktorer anser du spelar in när företag skall utvärdera en e-handelslösning mot 
offentlig sektor? 
Svar: Det är ett ställningstagande mellan att införa ett öppet system och hur mycket av utseendet i 
lösningarna kunden själv får bestämma, en slags balansgång som man måste komma överens om. 
 
9. Vilka faktorer var avgörande för ert beslut att införa e-handel? Var det en fråga om 
interna kostnadsbesparande åtgärder eller var det en reaktion på förändringar i 
omvärlden? 
Svar: Det är en kombination av båda. Tekniken går framåt och man måste ha en teknisk 
plattform som möter kundernas krav. Den besparing som vi uppnår med införandet av e-handel 
innebär inte någon personalrationalisering från vår sida utan vi har samma antal personer kvar i 
organisationen. Den frigjorda tiden lägger vi nu istället på ökad kundservice i form av pro-aktiva 
aktiviteter gentemot våra kunder.  
 



10. Hur långt har branschen som ni verkar i kommit när det gäller användning av e-
handel? 
Svar: Branschen skulle ha kunna kommit mycket längre. Införande av e-handel är en lång process 
som inte tillhör sjukvårdens ”core business”. Man har andra saker på sin agenda och e-handel 
verkar inte vara det man prioriterar mest.  
 
11. Gör ni affärer med mer än ett Landsting/kommun? Använder dessa olika lösningar? 
Svar: Ja, vi säljer till flera landsting och dessa har olika lösningar, men det har inte vållat några 
problem. 
 
12. Vilka organisatoriska utmaningar och faktorer har ni märkt är avgörande vid  
implementering av e-handel? Har ni haft svårigheter vid implementeringen? Internt 
motstånd? 
Svar: Om vi vill implementera en EDI-lösning måste primärt alla "tunga" intressenter hos kunden 
vara involverade i projektet. Detta innebär att projektet får rätt förankring i kundens organisation 
och att rätt personer blir delaktiga. 
Nej, inget internt motstånd. På landstingen kan det ibland vara långsamma kvarnar som maler 
som jag tidigare har nämnt. Ibland handhas projekten av eldsjälar och om dessa flyttar på sig 
finns en stor risk att projektet stannar av.  
 
13. Vilka effektiviseringsvinster har ni märkt av? Personal överflödig? 
Konkurrenspositionen förändrad? Har ni märkt av förändringar i relationerna med era 
kunder? 
Svar: Tiden man spenderar på att ”stansa” en order kan istället användas till pro-aktivt arbete 
gentemot kunderna. Detta resulterar i bättre kundservice. Ingen personal har blivit överflödig, 
utan de resurser som frigjorts har används till att öka vår kundvård. Implementeringen har 
inneburit ett ökat värdeskapande för kunden. Istället stärker man banden och fördjupar 
relationerna med befintliga kunder. Med långsiktiga relationer blir det mindre intressant för 
kunden att byta leverantör eftersom man gemensamt skapar ett ömsesidigt värde. 
 
14.  Vad anser du om kostnaderna och tiden för att implementera ett väl fungerande 
system? Har ni upplevt problem med kompatibilitet med interna system eller mot 
externa partners system? 
Svar: Det tar lång tid och det är mycket viktigt att projektet har rätt förankring i ledningen hos 
Landstinget. Visst tar vi på oss kostnader i och med detta, men det ser vi som en del av vår 
kundvård. För att hålla dessa kostnader på en så låg nivå som möjligt, för både oss och kunden, 
är projektledningen mycket viktigt. Eftersom konsulter inte är gratis måste alla inblandade parter 
veta exakt vad de ska göra och göra det snabbast möjligt med hög kvalitet, annars kan det kosta 
hur mycket som helst. 
EDI - Här använder vi oss av en standard som kallas EDIFACT och som används inom 
branschen. Vi använder oss även av XML som är ett relativt "öppet" språk. Detta borgar för att 
vi utan större problem kan kommunicera med våra kunder. 
 
 
Handdatorn - Denna lösning använder ett analogt modem som ringer upp vårt affärssystem. 
Problemet som vi ser är att när man inför ett digitalt telefonsystem så har man vissa problem att 
kunna kommunicera eftersom alla portar är digitala. 
 
Gateway Commerce - Har kunden en dator som är uppkopplad mot Internet så är det inga 
problem. 
 



15. På vilket sätt får ni information från offentlig sektor angående vad som krävs för att 
bedriva e-handel med dem? 
Svar: Vi får ibland utskick från landsting/sjukhus med de kriterier som de ”kräver” för att vi ska 
kunna bedriva e-handel med dem. Dessa innehåller oftast information och tekniska krav.  
 
16. Finns det ytterligare faktorer som du finner är kritiska vid ett beslut om att ingå e-
handel? 
Svar: Nej, inte som jag ser det.  
 
 


	Intervjuare   David Malesa, Tove Mantzakanis

