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Sammanfattning 
 
Titel:  Elektronisk handel mellan privat och offentlig sektor 
 
Författare:  Dawid Malesa, Tove Mantzakanis 
 
Handledare:  Henrick Gyllberg 
 
Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola  
 
Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi, 10 poäng 
 
Syfte: Vårt syfte med denna rapport är att kartlägga de faktorer som hindrar 

näringslivets införande av e-handel med den offentliga sektorn för att kunna 
identifiera vilka problemområden som bidrar till att den privata sektorns 
anslutning till e-handel med offentlig sektor inte fått förväntad 
genomslagskraft. Vi kommer att undersöka dessa faktorer ur tre olika 
perspektiv, offentlig sektors, näringslivets leverantörer samt 
systemleverantörernas.  

 
 
Metod: Vi baserar vårt arbete på litteraturstudier av forskningsområdet samt insamling 

av empirisk data genom intervjuer med representanter från offentlig sektor, 
leverantörer till offentlig sektor och systemleverantörer. 

  De genomförda intervjuerna är av kvalitativ karaktär och utgör det material 
som ligger till grund för analys och slutsatser. 

 
Slutsatser: Efter denna genomförda undersökning kan vi konstatera att de 

problemområden som är orsak till att införandet av e-handel mot offentlig 
sektor inte fått förväntad genomslagskraft kan identifieras som följer; 

 
• Organisatorisk struktur inom offentlig sektor 
• Teknisk infrastruktur inom både den offentliga sektorn och den 

privata 
• Anslutningstiden 
• Avsaknaden av standarder 
• Avsaknad av kundkrav från offentlig sektors sida 
• Brist på mognad för ett införande både inom den offentliga sektorn 

och den privata 
• Informationsspridning inom samt mellan de tre aktörerna 
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 Summary 
 
 
Title:  Electronic commerce between the private and the public sector 
 
Authors: Tove Mantzakanis, Dawid Malesa 
 
Supervisor: Henrick Gyllberg 
 
Department:  School of Management, Blekinge Institute of Technology. 
 
Course:  Bachelor’s Thesis in Business Administration, 10 credits. 
 
Purpose:  The purpose of this paper is to survey the factors that exist for the private 

sectors introduction of electronic commerce when doing business with the 
public sector. This in order to identify problem areas that restrain the 
willingness of suppliers from the private sector to connect to the e-solutions 
used by public sector. We will examine these factors from three 
perspectives, those are; the public sector, their suppliers from the private 
sector and the suppliers of e-solutions. 

  
Method:  This paper is based upon literature studies within the problem area and a 

collection of empirical data through interviews with representatives from the 
public sector, their suppliers from the private sector and the suppliers of the e-
solutions. 

 
Conclusions: After the research we draw the conclusions that the following problem areas 

are part of the reason why the suppliers from the private sector do not 
introduce electronic commerce as willingly as expected; 

 
• The organisational structure within the public sector 
• The technical infrastructure within both the public and the private 

sector  
• The time required for the process of connection between the parties 
• The lack of standards 
• The shortage of customer demand from the public sector 
• Lack of maturity for the introduction both at the public and the 

private sector 
• No adequate resources for information spread between the three 

parties. 
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1. INLEDNING 
Kapitlet empiri och analys redogör för det insamlade materialet där analysen ger en 
koppling till den tidigare beskrivna teorin. I detta kapitel finns även en redogörande och 
beskrivande text för de slutsatser vi dragit av analysen. I kapitlet slutsats ges en kortare 
beskrivning i punktform för resultatet av denna rapport. Detta har gjorts för att förenkla 
för den läsare som snabbt vill kontrollera vilket resultat vår frågeställning besvaras med. 

1.1. Bakgrund  
För att läsaren skall få en inblick i bakgrunden till denna rapport bör kapitlet inledning 
läsas vilket följt av metodkapitlet som ger en förklaring till hur detta arbete genomförts. 
Utvecklingen av Internet och elektroniska nätverk har gett upphov till nya affärsmodeller, 
nya kommunikationsmedel och nya marknader, vilket benämns som den nya ekonomin”. 
Kevin Kellys (1998 s.9) uttalande om att ”denna nya ekonomi representerar en 
jordskalvsliknande omvälvning i vårt samhällsliv, en betydligt turbulentare nyordning än vad 
den digitala hårdvaran har åstadkommit”, gör oss uppmärksamma på de förändringar som 
denna elektroniska värld skapar.  
 
Elektronisk handel, i denna rapport benämnd e-handel kan allmänt beskrivas som 
elektroniskt genomförda affärer omfattande såväl fysiska varor som information och tjänster. 
Detta är ett mycket brett koncept som har använts av företag i mer än 20 år. E-handel har 
gett upphov till många nya affärsmodeller och sätt att bedriva affärer på. En affärsmodell 
visar enligt Eriksson och Hulten (2001, s74) ”hur företaget använder sina fysiska och 
intellektuella resurser för att tillföra sina kunder värden på ett sätt som blir lönsamt” och kan 
se olika ut beroende på bransch, marknad etc. Inom dessa olika affärsmodeller riktar sig vårt 
intresse till dem som bedriver vad som kallas elektronisk affärskommunikation. 
 
Affärskommunikation berör många områden som affärsstrategier, val av säkerhetsnivå och 
kommunikationspolicys, vilka kan betraktas som avgörande faktorer för hur eller om företag 
skall bedriva e-handel. Fredholm (2002 s.234) beskriver kommunikation som en 
”möjliggörare av elektroniska affärer” vilken kräver kommunikationslösningar i form av 
utrustning, regelverk och nätverk.  
 
Enligt Bloomberg, LeMay och Hanna (2002) bedrivs affärskommunikation på fyra olika 
nivåer. Dessa nivåer kan kort beskrivas som; 
 

• Envägskommunikation 
• Kundsökning, kataloginformation 
• Tvåvägskommunikation 
• Enheter som delar på flera processer 

 
 
Ovanstående nivåer representerar de två vanligaste affärsmodellerna B2B (Businnes-To-
Business) och B2C (Business-To-Consumer). Vad gäller B2C så omfattar denna affärsmodell 
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affärskontakter mellan den enskilde konsumenten och företag medan B2B utgår från 
affärskontakt mellan företag. Vidare gör vi här en uppdelning av affärskommunikation 
mellan aktörer i den privata sektorn samt mellan den privata sektorn och den offentliga 
sektorn. Vi grundar denna uppdelning bland annat på de olika strategiska samt ekonomiska 
förutsättningar som de bägge sektorerna arbetar utifrån. Intresset och perspektivet för denna 
rapport beträffande elektronisk affärskommunikation är privat sektor mot offentlig sektor. 
 
Den vanligaste formen av affärskommunikation inom offentlig sektor är Electronic-Data-
Interchange (EDI) kommunikation vilket närmare kommer att förklaras i teorikapitlet. Inom 
såväl den privata som den offentliga sektorn används e-handel för att automatisera hela den 
kedja som följer handelsprocesserna beställning, orderrespons, leveranskontroll och 
fakturering.  
 
Ett mervärde i denna kedja kan uppnås genom ett effektivare informationsflöde i företaget, 
vilket innebär att planeringen kan effektiviseras, vissa processer kan automatiseras och 
frigöra resurser från kostnadsdrivande aktiviteter. Dessa resurser kan istället användas till att 
stärka konkurrensfördelar och till direkt värdeskapande aktiviteter. Planeringen av 
inkommande och utgående logistik kan effektiviseras och därmed sänka ett företags 
kostnader. De automatiserade processerna gentemot kunder och leverantörer möjliggör en 
fördjupning av relationerna, samtidigt som aktörerna kan lära sig mer om varandra via 
informationsutbytet.  
 
I relation till detta visar Eriksson och Hultén (2001 s32) på sex stycken ”e-steg” som utgör 
kvalitetsförändringar för en verksamhet som strävar emot digital påverkan. De fördjupade e-
processerna beskrivs som e-information, e-kommunikation, e-transaktion, e-företag, e-
bransch och e-kultur. De tre första stadierna beskriver rationalisering/effektivisering varav 
vår inriktning för problemområdet behandlar e-transaktionen. Denna nivå behandlar 
beställnings- och faktureringsprocesserna och dessa utgör vårt huvudsakliga intresse för 
denna uppsats. 

1.2. Problemområde 
Sedan många år tillbaka arbetar Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, 
Statskontoret och Kammarkollegiet tillsammans med näringslivet för att öka 
förutsättningarna för e-handel. År 1994 startade Toppledarforum ett projektinförande av e- 
handel inom offentlig sektor vilket avslutades 1998. Målet med projektet var att 95 % av all 
offentlig upphandling skulle ske elektroniskt år 2000.  
 
Detta mål har inte uppnåtts och i dag arbetar många landsting och kommuner själva vidare 
med införandet av e-handel. Många större leverantörer har anslutit sig till e-handel men det 
är svårt att få små och medelstora företag (SME) att ansluta sig. Information från projektet 
Toppledarforum visar också att många anslutna leverantörer inte fullföljer hela 
inköpsprocessen elektroniskt och även fakturerar elektroniskt utan skickar fortfarande 
pappersfakturor. 
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Leverantörsanslutningen till e-handel har inte fått den fulla genomslagskraft som förväntades 
av såväl marknaden som offentlig sektor och vi gör antagandet att det finns många olika 
anledningar till detta. De faktorer som är avgörande för leverantörernas anslutning är med 
största sannollikhet även beroende på ur vems perspektiv införandet av e-handel ses.  
Rapporter från den offentliga sektorn pekar på att näringslivet ännu inte ser de vinster som 
e-handel innebär medan teorin fångar ett bredare spektra av problematiken vilket vi kommer 
att redogöra närmare för i teoridelen av denna rapport.  
 
Under den senare delen av 1999 stagnerade finansmarknadens förväntningar om 
utvecklingen av e-handel. De senare årens nedgång inom IT-branschen har bidragit till att 
arbetet med införandet av e-handel i Sverige avstannat som en följd av att företags och 
organisationers attityder gentemot e-handel drastiskt förändrats. Den offentliga sektorns mål 
är dock att e-handel i framtiden kommer att bli en självklar del av handeln i Sverige. 
 
I ett PM från Statskontoret (Callenmark 2004) redogörs för att det är svårt att få en samlad 
bild av hur e-handel skall införas inom offentlig sektor. I detta PM uttrycker Statskontoret 
även sitt behov av att få fler varu/tjänsteleverantörer att ansluta sig. Det tidigare material 
som vi har hittat inom området har bland annat behandlat juridiska perspektiv på e-handel 
mot offentlig sektor, offentlig sektors syn på e-handel och tekniska aspekter kring e-handel. 
Vi har inte hittat någon tidigare skriven rapport som tar upp de tre aktörerna; offentlig 
sektor, näringslivets leverantörer och systemleverantörers samlade syn på införandet av e-
handel privat - offentlig sektor. Dessa aktörers samlade syn på situationen utgör således det 
unika med denna rapport. 
 
Vi anser att identifieringen av de faktorer som ligger som grund för detta problem är av stor 
vikt för utvecklingen av e- handel i Sverige. Offentlig sektor uttrycker även sitt behov av att 
få med fler leverantörer inom e- handel vilket vi anser speglar den framtida praktiska nyttan 
av vår rapport. 
 
1.3. Syfte 
Vårt syfte med denna rapport är att kartlägga de faktorer som hindrar näringslivets införande 
av e-handel med den offentliga sektorn för att kunna identifiera vilka problemområden som 
hämmar anslutning till e-handel med offentlig sektor. Vi kommer att undersöka dessa 
faktorer ur tre olika perspektiv, offentlig sektors, näringslivets leverantörer samt 
systemleverantörerna.  
 
1.4. Avgränsning 
Vi avgränsar rapporten till att behandla order och faktureringstransaktioner via EDI och inte 
omfatta de faktorer som är avgörande för annan e-handel såsom Internetbaserad EDI, 
tredjepartslösningar, webbshops etc. då den fulla nyttan av automatiserade processer inte 
uppfylls. Våra undersökningar kommer inte att rikta sig till B2B i allmänhet utan behandla 
näringslivets affärskommunikation med offentlig sektor.  
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1.5. Problemformulering 
Med hjälp av ovanstående resonemang, litteraturstudier och offentlig information samt 
rapporter lyder vår problemformulering som följer; Vilka problemområden är orsak till att 
införandet av e-handel mot offentlig sektor inte fått förväntad genomslagskraft? 

2. Metod 

2.1. Val av forskningsområde 
Kunskapsområdet e-handel påverkar många faktorer inom ett företag/organisation och 
sett ifrån ett företagsekonomiskt perspektiv har dess effekt varit rent revolutionerande. 
Med tanke på den breda påverkan som e-handel utgör vill vi hålla ett öppet 
förhållningssätt till vilka faktorer som vår analys kommer att peka på. Då vi antar ett 
undersökande perspektiv för att kartlägga olika faktorer utgör den abduktiva arbetsmodellen 
det arbetssätt som vi anser kommer att föra oss närmast möjligheten att upptäcka ett brett 
spektra av faktorer. När vi antar möjligheten att växla mellan empiri- teoristudier och 
teoristudier- veklighet kommer vår sökande process att utvecklas och breddas allteftersom 
arbetets gång. Baserat på antagandet att varje genomförd intervju kan ge upphov till nya 
teoriperspektiv anser vi att det abduktiva arbetssättet ökar möjligheterna att fördjupa våra 
frågor inför nästa intervju.  
 
Anledningen till att vi inte antagit ett deduktivt arbetssätt och enbart utifrån teorin dragit 
slutsatser som prövas i våra intervjuer, är att det då skulle vara mycket svårt att upptäcka 
olika faktorer som i praktiken är avgörande för införandet av e-handel. Vi väljer inte heller 
att genomföra arbetet efter ett induktivt arbetssätt då vi anser att vi  måste kunna undersöka 
det valda området och ställa relevanta frågor med en teoretisk förankring som grund att utgå 
ifrån.  
 
Då syftet med vår undersökning är att beskriva olika faktorer, samt analysera dessa och deras 
relation utifrån tre olika aktörers perspektiv kommer det inte att finnas ett resultat på 
undersökningen utan varje situation kommer att vara unik och generera olika svar. Dessa 
svar kommer i sin tur att kunna generera samband vilket innebär att vår slutsats skall vara ett 
förklarande och förstående svar av systemleverantörer, offentlig sektors samt näringslivets 
leverantörers uppfattning om de faktorer som är avgörande för främjandet av e-handel.  

2.2. Metod för datainsamling 
Enligt Patel och Davidsson (2002) kan data som samlats in behandlas och analyseras på två 
sätt, antingen med kvalitativa metoder eller kvantitativt för att visa åsikter och skapa 
förståelse. Då den information vi samlar in är av sådan karaktär att den inte kan mätas utan 
snarare av jämförande karaktär kommer vi att hålla en kvalitativ ansats på arbetet. Detta på 
grund av att vi anser att informationens beskaffenhet inte är av mätbar karaktär. Vi har gjort 
antagandet att svaren kommer att variera beroende på vilken kategori vi intervjuar samt vara 
tolkningsbara.  
 
Litteraturstudier av forskningsområdet har genomförts samt insamling av data genom 
intervjuer. Vi har valt att dela upp intervjuerna i tre olika kategorier: Offentlig sektor, 
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systemleverantörer samt leverantörer inom svenskt näringsliv för att i analysfasen kunna 
belysa specifika faktorer för de olika grupperna samt dra slutsatser om deras relation. 
Frågorna är av något skild karaktär för att vi skall kunna påvisa eventuella 
samband/avvikelser. Frågorna förändrades under processens gång för att ytterligare öka 
värdet av intervjuerna och belysa faktorer som framkommer allteftersom arbetet fortskrider.   
 
Vårt urval av den privata sektorns leverantörer grundar sig på listor tillhandahållna av 
projektledarna från Landstinget Blekinge samt Malmö Stads e-handelsprojekt. Från dessa 
listor valdes åtta stycken leverantörer, baserat på att detta utgjorde ett hanterbart antal 
intervjuer tidsmässigt. Bland dessa företag har två ännu inte anslutit sig till EDI och en 
leverantör är klar med den tekniska kopplingen och kommer innan årets slut att bedriva e-
handel med EDI. Resterande fem företag bedriver idag e-handel genom EDI 
kommunikation med offentlig sektor. 
 
Vi har valt att undersöka leverantörer från olika branscher för att se om svaren skiljer sig 
markant från bransch till bransch. De leverantörer som vi undersöker tillhör branscherna   
 
1. Detaljhandel inom datakommunikation/service, kontorsmateriel/maskiner.  
2. Detaljist inom kontorsmateriel  
3. Tjänstebranschen 
4. Livsmedelsbranschen (två företag) 
5. Leksaksbranschen 
6. Detaljhandel inom bland annat inredning, datorer och kassasystem  
7. Sjukvårdsprodukter/tjänster 
 
Anledningen att till att vi intervjuade den övervägande delen av anslutna företag grundade sig 
på att vi gjorde antagandet att dessa kan redogöra mer utförligt och med större säkerhet 
bekräfta vilka faktorer som varit kritiska för dem vid införandet. Bland de företag som valdes 
ut finns även de som representerar ett samarbete med Malmö Stad och Blekinge Landstings 
e-handelsprojekt, för att vi på detta sätt skall kunna jämföra deras åsikter. Vi anser även att 
företag som är på väg att ansluta sig eller valt att inte ansluta sig har viktig information att 
delge om vad som hindrat dem i denna process. Vidare valde vi att intervjua en person som 
representerar en branschorganisation, då denne representerar många medlemmar med olika 
aspekter på problemområdet.  
 
Vad det gäller systemleverantörerna har vi intervjuat WM-Data, TietoEnator samt 
Expertsystem. Anledningen till att vi valde dessa tre leverantörer är att de har stor erfarenhet 
av arbete med anslutningar till offentlig sektor samt av EDI-system. Vidare genomfördes en 
personlig intervju med WM-Datas platschef vilket beror på att WM-Data är det enda bolaget 
som finns representerat i Karlskrona.  
 
Urvalet från den offentliga sektorn föll på några av de personer som på högre nivå arbetar 
aktivt med främjandet av e-handel inom Svenska Kommunförbundet och SVEA projektet, 
två projektledare för e-handel i Malmö Stad samt Blekinge Landsting. Anledningen till valet 
av Malmö Stad är att det har bedrivits ett lyckat projekt vad det gäller att få leverantörer att 
ansluta sig och att Blekinge Landsting de fem senaste åren arbetat med ett 
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projektgenomförande och fanns tillgängliga för en personlig intervju. En personlig intervju 
med en representant från koncernupphandlingen Blekinge Landsting har också genomförts 
för att få ytterligare ett perspektiv av problemområdet. 
 
Telefonintervjuerna genomfördes med strukturerade (fördefinierade) frågor, men har även 
haft karaktären av en öppen dialog för att vi på bästa sätt kunna analysera ämnet. Först togs 
en kontakt med de personer som skulle intervjuas och frågorna skickades för att 
respondenterna skulle kunna gå igenom dessa till en överenskommen tid för intervjun. 
Telefonintervjuerna hade till viss utsträckning en dialogform och beräknades ta ca en timme. 
Intervjuerna har efter genomförandet sammanställts och skickats till respondenterna för 
godkännande innan materialet analyseras. Eftersom de intervjuades namn inte är relevant för 
undersökningens syfte har vi valt att utelämna dessa och i stället redovisa respektive 
personers befattning/yrkesområde. 
 
För att få samla in information om såväl problemområde, teori samt de valda 
undersökningsgrupperna har vi använt oss av litteraturstudier och sökningar på Internet. 
Under början av vårt arbete har vi använt följande sökord: elektronisk affärskommunikation, 
offentlig sektor och elektroniskhandel, elektronisk upphandling och offentlig sektor, 
systemleverantörer elektronisk handel, stadskontoret, SFTI, offentlig sektor och EDI. 

2.3. Bearbetning och sammanställning 
De faktorer som framkommer från intervjuerna kommer att analyseras löpande under vårt 
arbete. Den teoretiska referensramen kommer att utvecklas kontinuerligt under 
undersökningen och analysen allteftersom nya faktorer tillkommer. Sammanställningen av 
resultatet kommer att vara kvalitativt och presenteras som en analys av de enskilda 
faktorerna samt eventuella samband/avvikelser mellan de olika kategorierna av segment som 
intervjuats kommer att belysas.  

2.4. Realabilitet och validitet 
För att vårt arbete skall vara tillförlitligt och motsvara ämnet som skall undersökas kommer 
vi att intervjua de personer inom offentlig sektor respektive näringslivet som har lång 
erfarenhet av området. De personer vi har valt att intervjua har alla arbetat med e-handel i 
många år och är nyckel personer i införandet av e-handel inom offentlig sektor. Vi anser att 
de kontaktpersoner vi fått förmedlade av offentlig sektor representerar tillförlitliga 
informationskällor.  
 
För att få en bred uppfattning om problemområdet har vi delat in undersökningen i olika 
kategorier för att få en bild av olika faktorer ur olika perspektiv. I vår analys kommer vi att ta 
hänsyn till denna kategorisering samt de eventuella faktorer som egenintresse, tekniska 
förutsättningar etc. som kan generera olika svar..  
 
För att ytterligare öka validiteten av intervjumaterialet kommer några intervjuer att 
genomföras personligen på Landstinget Blekinge som har mångårig erfarenhet av sitt 
projektinförande e-handel. Dessa personliga intervjuer kommer att gå ytterligare på djupet 
för att öka rapportens kvalitet. För att slutligen sammanställningen av intervjun skall bli så 
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korrekt som möjligt kommer den alltid att skickas tillbaka till den intervjuade som får 
möjlighet att korrigera eventuella feltolkningar. Vi är medvetna om att arbetet påverkas av 
vilka frågor som ställs och har därför vid varje intervju påtalat vikten av  att den intervjuade 
går utanför våra frågor i sitt resonemang. Vi är också införstådda med att denna rapport inte 
kan förhålla sig helt objektiv då detta är en omöjlighet i en kvalitativ analys. 
 

3. TEORI 

3.1. Affärsmodeller och strategier 
Följande kapitek speglar de teorier som tas upp i anslutning till problemområdet och 
tjänar som en förankring till analysen och slutsatserna. E-handel ger upphov till olika 
affärsmodeller eller klassificeringar av e-handel utifrån transaktionens art. Ordet affärsmodell 
är ett mycket brett begrepp men ges av Timmers (2000) definitionen av en arkitektur för en 
produkt, service eller informationsflöde som även omfattar en beskrivning av olika affärs 
aktörer och deras roll såväl som en beskrivning över de fördelar och vinstkällor som 
modellen är förknippad med.  
 
B2B (Businnes-To-Business) handlar till stor del om affärer över Internet mellan 
företag/organisationer men omfattar även interorganisationella systemtransaktioner. Vi har 
valt att göra en teoretisk avgränsning här och fokuserar vår teoretiska referensram till den 
teori som kan appliceras på elektroniska transaktionsprocesser som ej sker över Internet. 
 
Interorganisationella affärsmodeller beskrivs av Turban et al (2000 s.7) som system vilka 
”facilitating inter and intra-organization flow of information, communication and 
collaboration”. Denna affärsmodell innehåller ett interorganisationellt informationssystem 
mellan två eller flera organisationer för att utföra effektiva transaktionsprocesser som ordrar 
och fakturor genom EDI eller externa nätverk. 
 
De affärsmodeller som baseras på detta informations och värdeutbyte kan även benämnas 
som ”value networks” av Timmers (2001 s.183) definierat som ”a value network is a 
multienterprise network of relationships focused on integration of information flows to 
exploit information and knowledge in the network strategic business objectives”. Dessa 
värdenätverk har existerat länge även om de inte alltid baserats på informationsutbyte men 
kan idag med hjälp av e-handel ge upphov till nya affärsmöjligheter.  
 
Nätverk består av relationer och partnerskap, mellan ett begränsat antal företag. Dessa 
använder sig av delade informationssystem som stödjer företagens olika affärsprocesser.  
Värde nätverk kan enligt Timmers (2001) delas upp i tre olika former: 
 

• Trading networks 
• EDI och processautomatiserade 
• Virtuella collaborationer 
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För att dessa nätverk skall ge företag ökade affärsmöjligheter är det också nödvändigt att 
man använder sig av standarder och att företagen bidrar med sitt mervärde genom 
relationer baserade på informationsflödesintegrering. Den traditionella synen på att 
sällsynta varor är exklusiva och dyra vänds upp och ned i den nya nätverksekonomin (Kelly 
1998). Numera är det så att överflöd av en vara/tjänst i nätverksekonomin höjer dess värde 
vilket kan jämföras med den traditionella faxens utbredning menar författaren. När faxen 
uppfanns och den bara fanns i ett exemplar var den i stort sett värdelös, då det inte fanns 
någon att faxa till. Ju fler som köpte fax desto större blev nätverket av användare och desto 
större värde fick varje faxapparat.  
 
Ett slutet system är isolerat och har ett eget värde, när detta öppnas och blir kompatibelt 
med andra får det också de andra systemens värde. Kopplingarna till andra system och 
tillgång till andra nätverk ökar värdet och framför allt möjligheterna för vad som kan göras.  
Vidare poängterar författaren att för varje ytterligare nätverk som en innovation berör linjärt 
ökar även dess värde exponentiellt. Detta överflöd handlar inte om traditionell dominans på 
marknaden utan snarare om dess motsats, att samarbeta med så många som möjligt för att 
öka det gemensamma värdet.  
 
Shapiro och Varian (1999) lägger till en annan aspekt för att ytterligare belysa kraften i ett 
nätverk. Nätverk som har många anslutna får en positiv feedback reaktion och fler och fler 
ansluter sig, det är bättre att vara ansluten till många än få. Detta leder till att det slutligen 
finns en vinnare och en förlorare, dock med en större marginal än tidigare, författarna talar 
om ”the winner takes it all” (Shapiro, Varian 1999 s.177). Kraften i positiv feedback är 
starkare än någonsin förr och det system som förlorar gör det stort.  
 
Ett företags affärsmodell byggs upp på de olika affärsprocesser som företaget omfattar. 
Affärsprocesser skall för företaget skapa ett resultat och har enligt Eriksson och Hultén 
(2001) två viktiga särdrag: 
 

• Processerna utgår ifrån interna/externa kunder  
• Bygger på samverkan mellan olika organisatoriska enheter i eller utanför företaget 

 
Dessa affärsprocesser kan t.ex. omfatta beställningar av material och tjänster från 
leverantörer vilka genomgår omfattande förändringar när de automatiseras. Vid införandet 
av e-handel måste dessa processer som är delade ägas och designas tillsammans genom t.ex. 
införandet av industristandarder (Fingar, Aronica 2001). Författarna menar vidare att 
nyckeln för att på ett lyckat sätt starta nya affärsmodeller är att kunskap delas och förflyttas 
genom alla deltagare i värdekedjan. Det föreligger dock stora skillnader mellan den privata 
sektorns och den offentliga sektorns affärsmodeller. 
 
Jacobsen och Thorsvik (2002) sammanfattar i ett antal punkter teorier om hur 
verksamhetsmål skiljer sig mellan offentlig och privat sektor. Generellt sett anses att 
målsättningar i offentlig sektor är mera komplexa och kompromisspräglade än i privat 
sektor. Offentlig sektor måste beakta många motstridiga aspekter, verksamheten ska skötas 
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kostnadseffektivt samtidigt som den skall leva upp till vissa demokratiska ideal, ta tillvara på 
medborgarnas intressen och förmedla centrala samhällsvärden.  
 
Vidare skriver författarna att det inom offentlig miljö förekommer en viss konfliktsituation 
på grund av olika politiska intressen. Politiska mål i organisationen kan innehålla mostridiga 
element och vara oklara i utformningen. Eftersom det är viktigt för politiker att visa 
handlingskraft tenderar målen att sättas utifrån ett idealfallsperspektiv istället för vad som är 
möjligt att uppnå i organisationen. Dessa orealistiska mål och begränsade resurser innebär 
för individer att individer i den offentliga sektorn tvingas att prioritera sina arbetsinsatser för 
att motsvara målen på bästa sätt. Detta är enligt Jacobsen och Thorsviks (2002) tolkning av 
olika teorier skillnaderna mellan verksamhetsmål i privat och offentlig sektor. 
 
Vare sig ett företag gör en intern analys av sig själv eller en extern analys av omvärlden finns 
incitament att på något sätt använda sig av någon form av e-lösningar. När det gäller den 
externa miljön så har informationsteknologin inneburit en radikal brytpunkt i allt fler 
branscher (Roos, Von Krogh, Roos 2004). Spelreglerna på marknaden förändras och 
marknadsandelar byter ägare i snabb takt. Det faktum att branschstrukturerna förändras 
snabbt är en effekt av en utbredd användning av IT, anser författarna.  
 
En intern strategisk analys syftar till att identifiera företagets aktiviteter och hur resurserna 
används. Oavsett vilken typ av företag det handlar om (värdekedja, värdenätverk, 
värdeverkstad) ligger de värdeskapande aktiviteterna till grund för att analysera och förbättra 
företagets konkurrensposition (Roos, Von Krogh, Roos 2004).  
Fingar och Aronica (2001) menar att ett företags digitala strategi bör vara en del av hela dess 
affärsstrategi vilket innebär att inte endast IT-avdelningen skall vara ansvarig för den digitala 
strategin.  
 
Detta påstående grundar sig på att det är samma delar som påverkas som i den vanliga 
affärsstrategin; produkt, pris, promotion och plats, men som nu bör analyseras utifrån ett 
nytt perspektiv. Strategin måste nu sträcka sig över hela värdekedjan och även omfatta andra 
organisationer. Dessa nya strategier kommer att basera sig på teknologiska allianser och 
partnerskap. 
 
I anslutning till detta teorikapitel kommer vi att försöka besvara frågor som: 
Kan införandet av e-handel innebära utveckling av nya affärsstrategier? Detta står också i 
relation till om e-handel förändrar ett företags affärsmodell och i sådana på vilket vis? Vi 
anser även att ett eventuellt samband/skillnad mellan leverantörens, systemleverantörens 
samt offentlig sektors affärsmodeller/affärsstrategier kan vara intressant att undersöka för 
rapportens resultat. 

3.2 . Värdekedjan  
Termen leverantörskedja, eller mera känt som ”supply chain” (Porter 1985) är ett viktigt 
koncept inom affärsprocesser och logistik. Termen definieras av Bloomberg, LeMay och 
Hanna (2002) som ”The process of planning, organizing, and controlling the flow of 
materials and services from suppliers to end users/customers”. Kontrollen av 
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leverantörskedjan omfattar koordinationen av operationer, och integrerad logistik så att ett 
jämt flöde av produkter och tjänster skapas. Detta kräver ett samarbete från olika 
avdelningar för att samordna flödet av produkter och tjänster genom och ut från firman 
samt hantera flaskhalsar och deras påverkan på kunderna.  
 
Leverantörskedjan inkluderar även, enligt Fingar och Aronica (2001) webbleverantörer, 
marknad, säljkanaler och tredjeparts kundsupport. Författarna menar vidare att 
leverantörskedjan snabbt utvecklas till komplicerade nätverk som innefattar såväl 
leverantörssidan som efterfrågan. Leverantörskedjan uppehålls genom kontrakt och avtal 
som föregås av intensiva förhandlingar med de olika leverantörerna. Om ett företag väljer att 
skapa allianser kräver detta en djupare relation som förmodligen involverar både första och 
andra gradens leverantörer. ”The Supply Chain Management Model” omfattar enligt 
Bloomberg, LeMay och Hanna (2002) leverantörstjänsterna gods, service och transport och 
involverar både ekonomiska, personella och systemrelaterade frågor.  
 
Målet med att implementera konceptet ”supply chain management” är att slutkonsumenten 
skall få sina produkter/tjänster på snabbast möjliga vis. Det är också viktigt att ett mervärde 
skapas i denna kedja vilket i slutändan kommer kunden till nytta. Ur ett företagsmässigt 
perspektiv ger detta både konkurrens och strategiska fördelar. Det finns olika strategier och 
taktiker för att implementera ”supply chain management” som t.ex.: 
 

• Utveckla starka relationer med leverantörer 
• Reducera antalet leverantörer 
• Dela information med leverantörsmedlemmar 
• Reducera ordercykeltiden 
• Utveckla högkvalitets produkter och tjänster 

 
Dessa strategier har fått nya möjligheter vid införandet av e-handel som genererar ett 
mervärde för såväl leverantörer som kunder. Värdekedjan i den digitala ekonomin är inte 
längre linjär som i den traditionella utan involverar nära länkar av leverantörer och består av 
komplexa affärsprocesser. Dessa leverantörskedjor kommer med hjälp av digitalt samarbete 
att ge upphov till dynamiska kunddrivna värdenätverk (Fingar och Aronica 2001). De äldre 
leverantörskedjorna definierades av typiska inköp och försäljningstransaktioner (köp från 
leverantörer, försäljning till kunder). Värdet i detta samarbete utgjordes av möjligheten att se 
exakt vad som förflyttas till kunden i slutet av leverantörskedjan. 
 
Vid införandet av elektroniska medier i leverantörskedjan kan leverantörer omedelbart få 
information och svara på kundens efterfrågan i närmare realtid. Den digitala ekonomin ger 
även alla leverantörer i kedjan samma insynsmöjlighet i affärsprocesserna vilket gör kedjan 
mer koordinerad på ett effektiv vis. Fingar och Aronica (2001) menar att leverantörskedjorna 
i den nya ekonomin på detta sätt skapar ett mervärde numera betraktas som ”värdekedjor”. 
Dessa värdekedjor påminner till strukturen mer om nätverk än kedjor och kan även refereras 
till som ”business webs” eller ”market networks”. Skillnaden mellan tekniken som möjliggör 
samarbete mellan leverantörer bör även beaktas så denna ofta sätter  fokus på 
leverantörskedjans funktionella effektivitet medan värdekedjan utgörs av processeffektivitet 
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som i sin tur genererar effektivitet på marknaden. Marknadseffektivitet kan mätas i t.ex. ökad 
vinst, marknadsandelar samt kundlojalitet. 
 
Mervärdet i värdekedjan kan uppnås genom ett effektivare informationsflöde i företaget, 
detta innebär att planeringen kan effektiviseras, vissa processer kan automatiseras och frigöra 
resurser från kostnadsdrivande aktiviteter. Dessa resurser kan istället användas till att stärka 
konkurrensfördelar och till direkt värdeskapande aktiviteter. Planeringen av inkommande 
och utgående logistik kan effektiviseras och därmed sänka lagerkostnader.  
De automatiserade processerna gentemot kunder och leverantörer möjliggör en fördjupning 
av relationerna, samtidigt kan aktörerna lära sig mer om varandra via informationsutbytet.  

Lock In 
Shapiro och Varian (Information Rules 1999) identifierar ett fenomen i den nya ekonomin 
som benämns ”lock in”. Fenomenet lock in innebär att det uppkommer stora kostnader för 
en individ eller organisation vid ett byte från ett informationssystem till ett annat. Detta 
fenomen är motsägelsefullt i en värld där ett allt större utbud av varor och tjänster erbjuds. 
Detta ökande utbud utnyttjas av konsumenterna genom att ökad konkurrens bland företag 
innebär lägre priser och bättre service. Inlåsningen kan ske i olika former varav ett sätt är att 
sätta upp ett lojalitetsprogram som bland annat används av flygbolag, ett annat sätt är att 
utveckla en standard eller applikation som är märkesspecifik. En applikation med en 
märkesspecifik standard kan bli näst intill obrukbar om standarden inte är kompatibel eller 
kan kommunicera med andra system.  
 
Företag som levererar varor eller tjänster och befinner sig i en position där kunder får bära 
stora kostnader för byte kan utnyttja denna position till sin fördel. Uppgraderingar och 
tilläggstjänster kan prissättas på en högre nivå på grund av avsaknaden av konkurrens. Det 
enda alternativet för kunden är att helt och hållet byta system, men då uppkommer ännu 
högre kostnader och möjligtvis samma problem igen.  
 
E-handel innebär en potential för värdeskapande för båda parter och är till stor del beroende 
på viljan från kunden att göra upprepade köp. Leverantörer kan använda sig av någon form 
av lock in för att motverka att kunden istället köper från konkurrenter (Amitt, Zott 2001). 
Upprepade köp innebär för leverantören att denne ökar försäljningsvolymen och för kunden 
innebär långsiktigheten en säkerhet. Kunden känner en större trygghet i transaktionen och 
kan även lita till leverantörens goda renommé.  
 
De frågor som vi finner av intresse inom ovanstående område är om det genom e-handel 
även skapas ett gemensamt mervärde för de inblandade parterna och vilket mervärde 
leverantörerna upplever efter införandet. Vi vill även undersöka  på vilket sätt det  mervärde 
som skapas vid anslutningen är drivande ur konkurrenssynpunkt.  
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3.3. Elektronisk handel 
E-handel är ett är ett mycket brett koncept som av Kotler et al (2000) definieras som 
processen av att köpa och sälja eller utbyta produkter, tjänster och information via 
datoriserade nätverk inkluderat Internet. Paul Timmers (2000) ger en någon enklare och 
bredare definition av begreppet e-handel när han beskriver det som att helt enkelt ”göra 
affärer elektroniskt”. E-handel har använts av företag i mer än 20 år och de senaste åren fått 
ökad genomslagskraft med Internet och World Wide Web. Termen e-business används ofta 
likställt med e-handel men e-business refererar enligt Kotler et al (2000) på en bredare term 
för affärspartner och att genomföra elektroniska transaktioner inom en organisation. 
 
Kakota och Winston (Kotler 2000) ger sin definition av e-handel utifrån de fyra perspektiven 
  

• Kommunikation 
• Affärsprocesser 
• Service  
• Online 

 
Kommunikation genom e-handel ger företag/organisationer möjlighet att automatisera hela 
logistikflödet. Elektronik handel utgör också användandet av teknologi för att automatisera 
affärstransaktioner och arbetsflöde. Vidare bygger e-handel ett ramverk av olika 
komponenter som enligt Zwass (Kotler et al 2000) består av de fyra pelarna människa, 
offentliga policies, tekniska standarder och organisationer.  

Fördelar 
Några exempel på fördelar med e-handel identifierade av Fredholm (2002) och Turban et al 
(2000); 
 

• Kostnader – Automatiserad hantering av till exempel fakturor minskar 
pappersmängd, sparar tid och därmed pengar. Vidare så är det möjligt att registrera 
informationen i ett datasystem och återanvända den gång på gång, snabbt och utan 
större ansträngning. 

• Kvalitet – Genom att manuell hantering av dokument minskar leder detta till att 
felfrekvensen minskar. Detta kan vara nog så viktigt eftersom fel kan vara tidsödande 
och svåra att hitta och rätta till. 

• Tid – Snabb hantering av informationen inom en organisation ger en rad fördelar. 
Däribland kortare ledtider och effektiv distribution internt, men också 
kommunikationen med leverantörer och kunder kan effektiviseras om systemen 
sammankopplas. 

• Oftare – Automatisk överföring av information möjliggör att informationen kan 
skickas kontinuerligt istället för att vänta på att den blir komplett. Detta hjälper 
motparten att planera verksamheten med bättre framförhållning och hjälper det egna 
företaget att få reda på eventuella förseningar eller driftstörningar hos leverantörer. 
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• Utförligare – Det går lätt att addera ytterligare information via dataöverföring till ett 
försumbart pris, till skillnad från ett pappersdokument finns det nästan obegränsat 
med plats i ett EDI dokument. Information som inte behöver ha direkt anknytning 
till själva ordern men kan innebära fördjupade relationer och bättre villkor mellan 
parterna. 

Nackdelar 
E-handel kan även innebära nackdelar vilka av Turban et al (2000) identifieras tekniska 
respektive icke tekniska: 
 

• Avsaknad av säkerhet, tillförlitlighet och standarder 
• Okompatibla mjuk/hårdvaror eller integrationsproblem med operativsystem eller 

andra komponenter 
• Höga kostnader vid egenutveckling 
• Användarnas motstånd och avsaknad av tillförlitlighet 
• Legala aspekter 

 
 
Med våra frågor kommer vi att undersöka huruvida ovanstående för/nackdelar är avgörande 
eller kritiska för leverantörsanslutningen till e-handel med offentlig sektor. 
Vi vill också kartlägga hur förutsättningarna för e-handel ser ut inom näringslivet vad gäller 
specifika svårigheter med e-handel gentemot offentlig sektor samt eventuella påtryckningar. 

3.4. Implementeringsprocessen 
Kim, Steckler och Miller (2001) identifierar en rad faktorer som är viktiga att beakta innan ett 
företag ger sig in i implementeringen av e-handel. Till att börja med måste det finnas ett stöd 
på toppnivå för införandet av e-handel. Detta för att toppcheferna i större utsträckning än 
t.ex. mellanchefer har möjlighet att kontrollera utvecklingen och ta tillvara på möjligheten 
med elektroniska lösningar.  
 
Vidare är det ytterst viktigt att ha en länk mellan överordnad strategi och funktionella 
strategier när det gäller införandet av e-handel. Det måste finnas en förankring av e-
strategierna från visionen, genom affärsmodellen, vidare genom de organisatoriska 
resurserna. Företaget måste också ha klart för sig vilket tillvägagångssätt som ska tillämpas 
samt vilka finansiella förväntningar e-handeln ska infria.  
 
Framgången av implementeringen och resultatet av e-handeln är också grundade på huruvida 
målen och den förväntade utgången av implementeringen delas av hela organisationen och 
att dessa når ut till alla inom organisationen. Ytterligare en kritisk faktor som måste beaktas 
är avståndet mellan visionen och den faktiska implementeringen av e-lösningar. Den nya 
ekonomin handlar i mångt och mycket om att snabbare nå ut till marknaden och att ha 
flexibla lösningar. Ett traditionellt företag som ger sig in i e-handel måste utvärdera den 
interna kompetensen när det gäller IT, kanske har de anställda inte nog med kompetens för 
att hantera e-lösningarna och extern kompetens måste hyras in.   
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Implementeringen av nya affärsprocesser som effektiviserar och skapar värde i ett företag 
har blivit allt viktigare. Fredholm (2002) belyser det faktum att företag i allt större 
utsträckning utsätts för påtryckningar från omvärlden, samtidigt går den teknologiska 
utvecklingen framåt och kräver förändringar av affärsprocesser. Informationsflödet mellan 
olika delar av ett företag såväl som externt mot kunder och andra intressenter spelar en allt 
större roll. EDI har till och med blivit en överlevnadsfråga för vissa företag anser författaren, 
på grund av påtryckningar från stora aktörer att införa denna typ av affärskommunikation 
måste företag vare sig de vill eller ej vara med för att fortsätta leverera sina produkter 
(Fredholm, 2002).  
 
Paradigmen för organisatorisk framgång förändras och en av faktorerna för detta är idag 
företagets storlek. Denna var tidigare en  mycket betydelsefull maktfaktor och möjlighet att 
ställa krav på kunder och leverantörer Askhenas (1997). I dagens affärsmiljö är det istället 
viktigare att företag oavsett storlek agerar snabbt på förändringar, då kan en stor 
organisation till och med vara en nackdel. Distinkta maktnivåer där alla inom organisationen 
visste sina arbetsuppgifter och sina ansvarsområden är en annan faktor som förlorar allt mer 
betydelse. 
 
Idag är det istället flexibilitet och kompetensutveckling som värderas högt. Företagen måste 
experimentera mer med strategier och individer måste vara beredda att rycka in på okända 
platser i organisationen. Specialisering av arbetsuppgifter till allt smalare expertisnivåer har 
minskat i betydelse och nyckelordet numera är integrering av olika kunskaper. Sist men inte 
minst har kontrollen och centraliseringen av makt förskjutits neråt, innovativa och kreativa 
individer belönas och uppmuntras (Askhenas 1997). 

Genomförande 
Implementeringen av elektroniska affärer kan delas upp i fyra faser enligt Fredholm (2002); 
introduktionsfasen, automatiseringsfasen, reengineeringsfasen och spridningsfasen. Den 
första fasen inleds i många fall på grund av påtryckningar från större aktörer som har 
förhandlingsmakt gentemot företaget. Här införs en enkel lösning för EDI kommunikation 
med leverantörer och kunder. I automatiseringsfasen går företaget vidare från en manuell 
hantering av EDI kommunikationen till att integrera den till ett affärssystem där data kan 
hämtas och lämnas automatiskt i databaser. 
 
Nästa steg blir re-engineeringsfasen då sättet att arbeta på företaget förändras, 
affärsprocesserna optimeras och ett allt mer utbrett informationsflöde internt och externt 
utarbetas. Här övergår förändringen från rent teknisk till att också skapa en grund till 
strategiska fördelar. Den sista fasen innebär en spridning av ett väl fungerande system till allt 
fler leverantörer och/eller kunder (Fredholm, 2002).  
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I detta stadium har företaget nått steg tre av de sex e-stegen enligt Eriksson och Hulten 
(2001). Detta steg kallas e-transaktioner och ställer nya krav på hur företaget arbetar hävdar 
författarna. Re-engineringsfasen (Fredholm, 2002) eller e-transaktioner (Eriksson, Hulten, 
2001) innebär en effektivisering och rationalisering av aktiviteter inom företaget och 
förändrar företagets sätt att arbeta. Företaget ger sig ut på delvis okänd mark och nya rutiner 
implementeras samtidigt som vissa rutiner blir överflödiga och försvinner.  
 
I dagens affärsklimat blir det allt viktigare att information delas ut till så många som möjligt 
inom företaget för att genom feedback på alla nivåer ligga till grund för strategiska beslut 
som tas i toppnivån. Varje arbetare och chef ska således kunna ge förslag som mynnar ut i 
ökat värde för kunden skriver författarna Hamid Aghassi och Coulson-Thomas (1994) 
Vidare redogörs för hur den teknologiska infrastrukturen som används i företaget måste vara 
flexibel för att kunna anpassas till den dynamiska omvärlden. Häri finns dock en paradox då 
det i verkligheten är vanligt att affärssystem inte kan anpassas till andra system på ett lätt och 
snabbt sätt. Människor tenderar också att vara motståndare till förändring och kan därmed 
vara en bromsande faktor i utvecklingen.  
 
En implementering av e-handel i ett företag kan sägas vara en reaktiv strukturell förändring 
som innebär att nya sätt att hantera befintliga uppgifter implementeras. Förändringen kan 
beskrivas som reaktiv på grund av att organisationen svarar på något som redan hänt och 
händer i omvärlden (Jacobsen, Thorsvik, 2002). Författarna skriver vidare att det är en 
naturlig ingrediens i förändringsarbete att möta motstånd och detta behöver inte vara en 
dysfunktion, utan snarare ett försvar för det välkända och det som anses vara rätt och riktigt.   
 
För individen innebär en förändring mot det okända en situation präglad av osäkerhet, 
menar författarna. Detta gäller i sin tur också företaget i sin helhet som genom fördjupning 
av e-handelsprocesserna omprövar sitt sätt att arbeta (Fredholm, 2002). Organisatoriska 
förändringar kan för individer innebära en känsla av förlorad identitet då de tidigare 
arbetsuppgifterna rationaliserats bort genom automatisering samtidigt som sociala band bryts 
då kollegor byts ut och i värsta fall blir individer överflödiga (Jacobsen, Thorsvik, 2002). 
 
Fredholm (2002)  identifierar en genomförandemodell för förändringsprojekt inom 
organisationer som kan tillämpas vid införandet av e-handel. Modellen består av sex steg 
som följer; förankring, diagnos processdefinition, processförnyelse, genomförande och 
uppföljning. I den första fasen säkerställs att alla nivåer i företaget är informerade och 
accepterar förändringen som stundar. Nästa fas innebär en identifiering av de områden som 
ska förändras och förbättras. I fasen processdefinition analyserar företaget en given 
affärsprocess med målsättningen att utveckla en ny effektivare process. Processförnyelsen 
innebär att företaget löser de praktiska problemen och bygger upp en struktur för den nya 
processen.  
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Fredholm (2002) betonar vidare vikten av att genomförandet sker i projektform med en 
projektledare. För att sedan skapa en projektorganisation som kan styra hela genomförandet 
bör även ledning i form av en styrgrupp, referensgrupp för informationsflödet, samt 
personer som definierar EDI informationsutbytet, definierar 
affärsprocesser/verksamhetsrutiner samt teknisk personal för att ta fram specifikationer och 
underlag för upphandling. Allt detta måste definieras och förankras i en projektplan som 
följer hela projektet. 
 
Som teorin ovan redogör så innehåller implementeringsfasen av ett e-handelssystem många 
olika koncept inom företagsekonomin. Utifrån denna teori kommer vi att ta upp frågor som 
om det från  leverantörssidan anses att stöd från toppnivå är avgörande för en lyckad e-
handels implementering? Är den organisatoriska uppbyggnaden (decentraliserad, 
centraliserad osv.) avgörande för att målet med e-handel skall nå ut till alla berörda på 
företaget? Har ni i förändringsprocessen mött motstånd som hindrat utvecklingen av 
införandet av e-handel? Vi vill även med öppna frågor undersöka om det finns vidare 
orsaker samt samband som teorin inte tar upp. 

Säkerhet och tillit 
Författaren Bandyo-padhyay (2002) påpekar i ett kapitel betydelsen av att skapa tillit 
gentemot kunder och leverantörer vid implementering av e-handel. Denna tillit ligger till 
grund för att företaget ska kunna bedriva e-handel. I traditionella affärstransaktioner ”över 
disk” byggs förtroendet upp genom att köparen kan se säljaren, säljarens rykte och rättsligt 
skydd av köparen. I den virtuella världen däremot, där affärer med hela världen är möjliga i 
så gott som realtid, ökar osäkerheten för aktörer på marknaden. Ett automatiserat 
informationsflöde gör det svårt om inte omöjligt för företag att säkerställa att all information 
är korrekt och inte har blivit förvrängd. Företag som redan har ett gott rykte om sig när det 
gäller långsiktiga och ärliga relationer med kunder och leverantörer kan ha ett försprång 
gentemot konkurrenter när det gäller tillit via e-handel. 
  
Tillit kan ses ur olika dimensioner och Ratnasingam (2004) menar att tillit i är avgörande för 
partnerskap i interorganisatoriska allianser. Osäkerhetsfaktorer som om partnern kommer att 
uppföra sig korrekt och förutsägbart t.ex. handla efter avtal och överenskommelser är viktiga 
att elimineras för att e-handel skall kunna bedrivas. I denna partnerrelation är det även viktigt 
att de inblandade känner tillit för partnerns processer, kompetens, avtalssamarbete och 
utveckling av den teknisk infrastrukturer. Finns ej denna tillit kan detta leda till högre 
kostnader i form av avsaknad av avtal, initialkostnader för avbrutna projekt/förhandlingar 
och teknologisk utbyggnad. 
 
Vi vill ta reda på om det finns luckor i tilliten hos leverantörerna och om så är fallet vilket 
samband det finns mellan systemleverantörens åsikter om detta. Vi anser även att frågan om 
leverantörerna känner ni full tillit till e-handelslösningar bör undersökas. 
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Rättsliga och skattemässiga aspekter 
Förutom implementeringsproblem och motståndet till förändringar inom organisationen 
finns det också rättsliga risker och säkerhetsrisker med e-handel som företag måste beakta. 
Traditionella transaktioner innehåller en viss mänsklig interaktion och kontrakt skrivs mellan 
två parter enligt överenskommelse. När transaktionerna automatiseras ställs krav på båda 
parter att snabbt uppdatera information som till exempel prislistor och leveransvillkor. Om 
leverantören inte lever upp till villkoren och priserna på grund av ändrade förhållanden kan 
detta ses som kontraktsbrott från kundens sida.  
 
Denna osäkerhet kräver klara och uttalade begrepp för vad som anses vara ett rättsligt 
bindande kontrakt i elektroniska transaktioner (Bandyo-padhyay 2002). Till detta tillkommer 
också den allmänna osäkerheten till att skicka betalningar den elektroniska vägen. Bandyo-
padhyay (2002) anser att företag med någon form datasystem alltid är sårbart för olika 
former av dataintrång, både externa hackers och illojala anställda. Uppbyggnaden av säkra 
och effektiva system för dataöverföring är således mycket viktigt för företag för att skapa en 
tillit för elektroniska transaktioner utifrån kunders och leverantörers perspektiv.  
 
Inom området IT-rätt behandlas elektronisk handel i förhållande till hur informations och 
kommunikationstekniken utnyttjas i en handelsprocess olika steg. Elektroniks handel 
betecknas i detta sammanhang som ”handel med varor eller tjänster, som i större eller 
mindre grad sker genom användandet av datakommunikation” (Lindberg, Westman 2000 
s.37). De rättsliga frågor som kan vara aktuella i samband med e-handel är bland annat 
marknadsföring, avtal, betalning och bokföring. Exempel på processer som kan få rättsliga 
följder är mottagande av meddelande, återkallelse och risk för felaktiga meddelande. 
 
Användandet av EDI ger upphov till affärshändelser vilka framför allt utgörs av 
transaktioner som går under gällande bokföringslag. Krav ställs på god redovisningssed i 
elektronisk miljö, verifikation, räkenskapsmaterial och dess arkivering, systemdokumentation 
samt behandlingshistorik. Kravet för att en maskinläsbar handling skall accepteras som en 
verifikation är att den ”vid varje tillfälle genom omedelbar utskrift kan tas fram i vanlig läsbar 
form” (Lindberg, Westman s.75).  
 
Genom varannanlänksprincipen regleras även att den maskinläsbara handlingen inte kan 
användas som både verifikation och grundbokföring utan den elektroniska fakturan måste då 
skrivas ut i pappersform. Räkenskapsmaterial måste lagras i 10 år och även omedelbart 
kunna göras tillgängligt. Bokföringsnämnden understryker även vikten av EDI avtal där både 
frågor om meddelande struktur och tekniska kontroller görs. 
 
EDI-handel sker oftast genom ett ordersystem (orderapplikation) när ett större 
företag/myndighet använder e-handel gentemot sina underleverantörer. Denna relation 
kontrolleras vanligen genom så kallade ramavtal innehållande överenskommelse om t.ex. 
prisvillkor som träffas. För själva beställningsförfarandet så kallat avrop, finns det även regler 
för kommersiella villkor som berör köp och leverans. Gällande lagstiftning för EDI avtal är 
avtalslagen tillsammans med generella regler för e-handel. Standard avtal som används inom 
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EDI handel kan ge upphov till tvister i de fall parterna blir oense om avtalets innehåll eller 
tolkning. EDI-avtal bör därför innehålla följande punkter 
 

• Meddelandetyp 
• Mottagningsbekräftelse 
• Ansvarsbekräftelse 
• Tillämplig lag och form 
• Teknik 
• Säkerhetsbestämmelser 

 
 
Faktureringsdirektivet från EU infördes i Sverige den första januari 2004, därmed är 
leverantörer såväl som deras systemleverantörer säkerställda att de nya kraven i faktureringen 
efterlevs. Olika regelsystem inom EU har tidigare försvårat en effektivisering inom 
fakturahantering vilket också har påverkat skattekontrollen negativt, men syftet med 
direktivet är att förenkla och effektivisera dessa områden. Följande rättsliga och 
skattemässiga aspekter behandlas i fakturadirektivet enligt GEA:s rapport ”Elektroniska 
fakturor” (2004).  
 
EU direktiv angående elektroniska fakturor har hjälpt till att skapa en mera homogen miljö 
mellan olika länder när det gäller momsredovisning, lagring och säkerhetsaspekter. Den 
huvudsakliga faktorn är att elektronisk faktura endast kan sändas till en mottagare om denne 
har godkänt detta förfarande. Säkerhetsaspekten för fakturorna säkerställs med en avancerad 
elektronisk signatur eller EDI med avancerade säkerhetsfunktioner.  
 
Den skatteskyldige har ansvar för att faktura utställs på levererad vara eller tjänst och 
fakturan kan utställas på vilken valuta som helst, dock måste momsen presenteras i det lands 
valuta där leveransen av varan eller tjänsten sker. Även vid självfakturering då kunden ställer 
ut en faktura åt leverantören är det fortfarande leverantörens ansvar att faktura utställs. Vid 
självfakturering måste ett självfaktureringsavtal inrättas mellan parterna för att klargöra hur 
förfarandet går till, detta avtal utformas lämpligast branschvis på ett standardiserat sätt 
 
Det obligatoriska innehållet i fakturan ökar och omfattar efter införandet av direktivet 14 
punkter. Detta för att förenkla mervärdesskattekontrollen och för att möjliggöra datorstödd 
kontroll av fakturorna på myndighetsnivå. Den elektroniska fakturan utgör ett underlag för 
momsredovisning hos säljaren och underlag för avdrag hos säljaren, detta innebär att e-
fakturan blir validerad som rättslig handling. Såsom vanlig pappersfaktura måste e-fakturan 
lagras i 10 år och måste under dessa 10 år konverteras vid systembyten och således kunna 
skrivas ut i läsbar form. 
 
Vidare ställs krav på att ledningen i organisationen säkerställer att det finns tillfredsställande 
interna kontrollmetoder för elektronisk fakturahantering. Syftet med kontrollen förändras 
inte vid införandet av e-handel, men metoder och tekniker för att kontrollera e-handeln på 
ett adekvat sätt måste utarbetas. 
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Vi finner i teorin inte några belägg för att den rättsliga och skattemässiga teoribakgrunden är 
förankrad i verkliga problem och avser därför att ta reda på om både offentlig sektor, 
leverantörer och systemleverantörer upplever detta som ett möjligt problem och redogöra 
för hur det tar sig uttryck. Vi väljer bland annat att fråga de tre segmenten om de anser  att 
själva EDI avtalet kan ge upphov till rättsliga och skattemässiga problem i samband med e-
handel. 

3.5. EDI 
EDI är ett koncept för att skicka elektroniska och standardiserade meddelanden mellan olika 
affärssystem, som har funnits i mer än 20 år (Fredholm 2002). Enligt Timmers (2000) är 
huvudmålet med EDI att leverantörer kan dela mer precis och tidsanpassad information 
samt dess tillämpning av streckkodsteknik genererar stöd för processer för hela 
inköpskedjan. Mestadels följer dessa meddelanden standarden EDIFACT som mest används 
i Europa.  
 
EDI kommunikation används i huvudsak för order, lager och faktureringsprocesser (OLF) 
men även för överföring av andra affärsdokument. EDI överföringar mellan stora partners 
sker oftast över så kallade Value Added Networks (VAN) men det är betydligt billigare att 
använda Internetbaserad EDI som har blivit en mycket viktig teknologi för B2B idag. EDI 
kan kategoriseras som en form av interorganisationell e-handel som därmed påverkar såväl 
organisatoriska faktorer som företagslärande och ledningsattityd (Lee, Lim, 2003).  
 
Dessa faktorer stärks av Kevin K Y. Kuan och Patrick Y.K. Chaus (2001) undersökning om 
EDI införande där organisatoriska och miljöpåverkande faktorer som offentlig sektor och 
industri var avgörande för dess resultat. Vidare anses att det finns högre risker, mindre 
resurser och begränsad kunskap vid införandet i mindre företag men att fördelarna med EDI 
är detsamma som för större företag. I sin studie om ett partnerskaps påverkan på en lyckad 
EDI implementering identifierar författarna Lee och Lim (2003) faktorer som utomstående 
press, kontrakt mellan partnerna och tillit som avgörande.  
 
EDI har många fördelar som tas upp i litteraturen varav de mest betydelsefulla är (Fredholm, 
2002, Turban et al 2000, Timmers 2000); 
 

• Papperslösa inköp 
• Ökad produktivitet 
• Minskade lager samt ledtider 
• Ölad kommunikation med leverantörer 
• Ökad data precision 
• Stöd för streckkoder 
• Ökad inköpsmedvetenhet 
• Sänkta kostnader 
• Snabbare ordercyklar 
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Figur 1. EDI innebär bl a att administration och dubbelarbete kan rationaliseras bort. (Källa: 
www.gea.nu) 
 
 
 
För att dra nytta av dess fördelar måste dock enligt Timmers (2000) vissa kriterier uppfyllas:  
 

• Partners måste samarbeta med systemet och transaktionsflödet 
• Nyckelpersonal måste leda EDI implementering 
• Företag måste kunna göra de tidsmässiga investeringar som krävs 
• Anpassa sig till EDI standard 

 

SFTI 
SFTI är en standard för att bedriva elektroniska affärer som står för Single Face To Industri. 
Denna standard är utvecklad för att företag och organisationer skall kunna kommunicera 
med varandra genom EDI. Standarden omfattar tre huvudområden: 
 

• Standardiserade affärsprocesser 
• Säkerhet och tillitslösningar 
• Juridiska och revisoriska anvisningar 

 
För att denna standard skall användas och fungera inom industrin krävs att den ges fullt stöd 
från både offentlig sektor och industrin (Lee, Lim, 2003). I sin studie redogör de bägge 
författarna vidare om sitt resultat vilket grundar sig på att för att kunna kommunicera med 
varandra och använda EDI med gott resultat så underlättar  goda relationer mellan parterna. 
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EDIFACT 
EDI for Administration, Commerce and Transport (EDIFACT) heter den standard för EDI 
meddelanden som FN och ISO har tagit fram för datameddelanden. Denna internationella 
standard är ledande och igenkänd världen över. Standarden ges ut i kataloger och innehåller 
uppbyggnad och informationsinnehåll i ett EDI meddelande. EDIFACT tar alltså inte upp 
hur dokumenten transporteras mellan olika system. EDIFACT specificerar således ”vad” 
som distribueras i EDI meddelanden och inte ”hur” dessa överförs. Det finns i nuläget tolv 
grupper som utvecklar standarder för olika områden, bland dessa finns Hälso- och Sjukvård 
och Offentlig Upphandling. Bakgrunden för utvecklingen av EDIFACT kommer från 80-
talet då det fanns många olika ”dialekter” för EDI för olika regioner och branscher, initiativ 
togs för att skapa en enhetlig standard (Fredholm, 2002). 
 
Då inte alla leverantörer använder sig av EDI kommer vi att utreda varför samt vilka 
faktorer som är avgörande för anslutningen till EDI. Detta kommer att följas av mer precisa 
frågor som: Anser ni att SFTI standarden kan ge upphov till problem med e-handel och om 
själva EDI kopplingen en kritisk faktor för er del/hade ni föredragit annan kommunikation? 
Vi avser också att kartlägga om den tids och kostnadsmässiga investeringen som krävs för 
EDI utgör ett hinder. 

4. EMPIRI och ANALYS 

4.1. E-handel inom offentlig sektor 
Kapitlet empiri och analys redogör för det insamlade materialet där analysen ger en 
koppling till den tidigare beskrivna teorin. I detta kapitel finns även en redogörande och 
beskrivande text för de slutsatser vi dragit av analysen. I kapitlet slutsats ges en kortare 
beskrivning i punktform för resultatet av denna rapport. Detta har gjorts för att förenkla 
för den läsare som snabbt vill kontrollera vilket resultat vår frågeställning besvaras med. 
 
Offentlig sektors satsning på e-handel föregicks av en budgetproposition 1994 samt en 
rekommendation av IT-kommissionen om att samhället bör använda sig av IT. Efter en 
förstudie som påvisade såväl nytta som besparingsvinster genom e-handel startades ett 
projektinförande. Svenska kommunförbundet arbetar sedan många år tillsammans med 
Landstingsförbundet, Statskontoret och Kammarkollegiet med att främja e-handel inom den 
offentliga sektorn. Detta arbete bedrivs även i samverkan med Sveriges näringsliv.  
 
Genom detta införande kommer offentlig sektor att skapa bättre förutsättningar för sin 
ekonomistyrning, att styra beställningar av ramavtal, förbättrade processer och kortare 
ledtider (Svenska kommunförbundet, Hans Ekman). Införandet skall även ge en effektivare 
upphandling och administration vilket sin tur bidrar till frigörandet av resurser för offentlig 
sektors kärnverksamhet. Offentlig sektor använder sig av lagen om offentlig upphandling 
vilket i dag innebär att man hämtar information om de företag som kan erbjuda ett 
automatiserat transaktionsutbyte och i vissa fall även rangordnar företag efter dessa kriterier. 
 
För att samla ihop de spridda tjänster för e-handel som fanns vid projektets början samt med 
syftet att arbeta fram tjänster och produkter avsedda att stödja e-handel genomfördes 1996 
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en upphandling som ledde till ett så kallat ramavtal. Detta ramavtal tecknades med PEBS 
(Samägt bolag Posten, TietoEnator, Telia och WM-Data). Detta ramavtal möjliggör för 
offentlig sektor att upphandla produkter och tjänster för e-handel enligt lagen om offentlig 
upphandling (LOU). 
 
1998 avslutades offentlig sektors projektinförande av e-handel, Toppledarforum, och arbetet 
förs nu vidare i form av information och kursverksamhet. Sveriges olika kommuner står idag 
bakom vidareutvecklingen av e-handel. Då elektroniskhandel inte fått den förväntade 
genomslagskraften, särskilt inte ifrån SME-leverantörernas sida, startades 1999 projektet 
GEA (Gemenskapen för Elektroniska Affärer) och SVEA-projektet. Målet med dessa två 
projekt är att göra Sverige framgångsrikt inom elektroniska affärer samt att sprida 
affärsnyttan av e-handel.  
 
För att offentlig sektor skall nyttja e-handel för att få kontroll, effektivitet, spara resurser, tid 
och kostnader krävs att dess leverantörer kan använda sig av automatiserade transaktioner 
och denna anslutning kan beskrivas i fyra steg:  
 

• Pricat (Artikelinformations utbyte) 
• Order 
• Ordersvar 
• Faktura 
 

Här beskrivs affärsprocessen för tjänster under ramavtal vilken följer  nedanstående scenario: 
 

• Prisinformation förmedlas till köparen med ny-/ersättnings eller ändringslista 
• Avroparen registrerar beställningar i köparens system vilka sänds till leverantören 

med affärstransaktionen Avrop. 
• Leverantören kan erkänna eller avslå avropet eller bekräfta leverans detaljer samt 

meddela avvikelser 
• När leverans skett begär leverantören betalning med affärstransaktionen Faktura 
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Tid och ekonomi spelar stor roll för införandet av e-handel särskilt vad det gäller de initiala 
kostnaderna både för teknik och för projektuppsättning. Det är dock inte så att alla 
kommuner och landsting har möjlighet eller intresse för att sätta av dessa resurser. Detta kan 
även orsaka att införandet av e-handel sker utan projektform vilket bidrar till att denna 
process tar mycket lång tid. Det faktum att offentlig sektor inte ser på införandet av e-handel 
som ett verksamhetsprojekt samt måste följa lagen om offentlig upphandling anses också 
vara orsaker till att näringslivet inte ansluter sig  i förväntad utsträckning. 
 
Intervjusvaren pekar på en viss tröghet inom den offentliga sektorns organisation och även 
på det faktum att många av användarna känner ett visst motstånd till att använda den nya 
tekniken. Bristen på synen av e-handelsinförandet som ett verksamhetsprojekt påpekas samt 
de organisatoriska nackdelarna i och med att t.ex. landsting består av många olika enheter 
Det föreligger även stora skillnader mellan olika kommuner/landsting inom landet vad gäller 
hur pass väl de lyckats med att ansluta näringslivet till e-handel. Det finns inte heller 
regelverk för hur e-handel skall bedrivas på alla förvaltningar inom offentlig sektor vilket i 
vissa fall leder till att personal lägger ordrar via sina leverantörers webbutiker även när EDI 
system införts. 
 
Några av orsakerna som påtalades var t.ex. om införandet bedrivs i projektform med 
ledningsförankring, ekonomiska/tidsmässiga resurser, påtryckningar, stort 
informationsutbud, god projektverksamhet och samarbete med andra kommuner. För att 
öka införandet av e-handel bedriver dock offentlig sektor tillsammans med representanter 

   Kund         Leverantör 
Prisinformation 

 
  Prisändring 
 
  Avrop 
 
  Avropsbekräftelse 
 
  Avropsändring 
 
  Avropsbekräftelse 
 
  Leveransavisering 
 
  Faktura 
 
 
 
Källa: Fredholm P, Elektroniska affärer 2002  
 :  
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från näringslivet projekt SVEA som kommer att avslutas år 2004. Kommuner och landsting 
har även möjlighet att delta i seminarier och träffar samt få hjälp och stöd av 
Kommunförbundets kansli för e-handel. Svenska Kommunförbundet arbetar även 
tillsammans med företrädare för köpare och säljare samt ett 25-tal IT-systemleverantörer och 
banker på att ta fram en standard för en förenklad elektronisk faktura. Med detta arbete ökar 
Förhoppningarna om att det blir enkelt och billigt för företagen att sända elektroniska 
fakturor.  
 
Projekt SVEA startades år 2000 för att öka affärsnyttan hos SME och effektiviteten i dess 
kund-leverantörs-processer. SVEA är ett utbildningsprojekt och nationellt nätverk vars 
delmål är att nå ut till 100 000 SME för att utbilda och informera om elektroniska affärer. 
Projektet arbetar bland annat för utvecklingen av gemensamma standarder, teknik, samt för 
att underlätta flödet för inköp-faktura. Projektet vänder sig även till organisationer och 
mindre enheter inom den offentliga sektorn. Genom projektets kunskapsdatabas presenteras 
nyheter, statistik och lyckade exempel på företag som infört e-handel. Databasen visar även 
information från Sveriges alla län och kommuner. Databasen tjänar också som en möjlighet 
för informationsutbyte mellan de personer som ingår i nätverket. Exempel på andra 
samarbetspartners knutna till SVEA är Föreningssparbanken, Posten samt Microsoft. 
 
Inom den offentliga sektorn finns en tro om att deras leverantörer ännu inte fullt ut ser 
nyttan med e-handel. Detta anses även grunda sig på att mindre företag inte har de resurser 
som behövs för att utreda e-handel samt inte planerar så långsiktigt. Det finns även en 
uppfattning om att leverantörer gärna vill ansluta sig men att det saknas en 100 % satsning 
från offentlig sektors sida. Ett svar indikerar även att leverantörerna inte klarar de uppställda 
krav som finns och att SFTI standarden tros orsaka problem om företaget anslutit sig till 
andra kunder/leverantörer utan att använda SFTI-standarden. Detta kan också bero på att 
SFTI-standarden är anpassad för stora volymer vilket inte alltid passar alla 
kommuner/landsting. 
 
Projektledare anser att intresset för e-handel är stort och att det skett ett uppsving de senaste 
två åren. Anledningen till att anslutningen inte går så fort alla gånger är att det kan ta från 
några månader till ett par år att ansluta stora kunder. Därefter banas vägen för snabbare 
anslutningar för resterande företag i samma bransch. Upphandlingsprocessen kommer även 
att tjäna som en påtryckningsfaktor för införandet av e-handel. Anslutning till offentlig 
sektors e-handelssystem kommer att bli ett av kriterierna för att en leverantör skall kunna 
vinna en upphandling. 
 
Som Turban et al (2000) redogör för så skapar avsaknad av standarder och 
integrationssvårigheter problem som även ligger bakom de tids och ekonomirelaterade 
problemen vid införandet av e-handel. Lee, Sangjae och Lim (2003) betonar vikten av att en 
standard ges fullt stöd från både industrin och den offentliga sektorn för att kunna användas 
vilket identifieras av den offentliga sektorn. Detta är en av anledningarna till att leverantörer 
inte ansluter sig eller att processen fördröjs. Fredholm (2002) identifierar att större aktörer 
sitter i en maktposition när det gäller möjligheten att utöva påtryckningar gentemot 
leverantörer att införa e-lösningar. Offentlig sektor är förvisso en stor aktör som köper in 
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stora volymer, men har även samhällsansvar och måste tillvarata medborgarnas intressen 
(Jacobsen, Thorsvik 2002). 
 
Ledningsförankringen utgör enligt Kim, Steckler och Miller (2001) en mycket viktig del av 
implementeringen av e-handel vilket visar sig vara ett stort problemområde för den 
offentliga sektorn. Det är ett faktum att avsaknaden av politiskt engagemang och stöd på 
högre nivå hindrar införandet av e-handel vilket även påverkar näringslivets anslutning. 
Ledningens stöd och engagemang vid införandet är också viktigt ur kontrollsynpunkt. Saknas 
detta finns det risk för att användare underlåter sig att beställa via EDI och istället använder 
sig av företagens webbshopar. En av projektledarna påpekar i anslutning till detta att 
kontrollen måste styras upp då offentlig sektor ”genom dessa beställningar mister en del av 
kontrollen” (Bilaga 4). För att skapa bättre förutsättningar för införandet och öka 
flexibiliteten i den offentliga sektorns sätt att arbeta med införandet bör de individer som 
arbetar med detta ges ett större område för beslutsfattning.  
 
De delar av offentlig sektor som har utövat påtryckningar på näringslivet samt haft ett uttalat 
projektgenomförande har lyckats bäst med sitt införande vilket även Fredholm (2002) 
påpekar är en viktig drivkraft för införandet. En av projektledarna påpekar också att de 
leverantörer som anslutit sig får fördelar vid upphandlingar vilket är ett bevis på hur 
påtryckningar kan genomföras och ge effekt. Detta i sin tur är en effektiv källa till att 
påskynda leverantörsanslutningen eftersom företag annars kan bli satta i en mycket 
ofördelaktig konkurrensposition. 
 
Aghassi och Coulson-Thomas (1994) beskriver vikten av att information finns tillgänglig för 
så många som möjligt på en arbetsplats vilket även offentlig sektor anser vara betydande vid 
införande projekt av e-handel. Detta informationsutbud måste även finnas mellan de tre 
aktörerna offentlig sektor, näringsliv och systemleverantörer. Från ett nätverksperspektiv kan  
offentlig sektor ses som ett system vilket enligt Kelly (1998) är isolerat och med ett 
egenvärde om inte dess information delas. Detta egenvärde ser offentlig sektor själva men 
systemet måste öppnas och bli kompatibelt (informationsmässigt och tekniskt) för att tillföra 
sig värdet av andra system. Offentlig sektor känner vid att denna öppning inte alltid görs i sin 
nödvändiga utsträckning vilket även leder till att den positiva feedbackreaktion som Shapiro 
och Varian (1999) beskriver uteblir. 
 
Även avsaknaden av samarbete mellan de organisatoriska enheterna inom offentlig sektor 
påverkar införandet från näringslivets sida sett. För att kunna beskriva offentlig sektor som 
ett nätverk utifrån Timmers (2000) teori så krävs ett användande av delade 
informationssystem som stödjer de olika enheternas affärsprocesser. Så är inte fallet idag 
vilket hindrar näringslivet från att få ut maximalt värde av ett EDI införande.  
 
Bearbetningen för anslutningen av en leverantör kan ta mellan ett par månader till ett par år 
vilket bromsar upp anslutningsprocessen väsentligt. Förhandlingarna mellan parterna kan bli 
mycket utdragna då både näringslivet och offentlig sektor måste jämföra sina arbetsprocesser 
för att se hur e-handel kan effektivisera respektive verksamhet. Denna tidsfaktor för 
anslutningsprocessen tas inte upp i teorin men är en avgörande faktor för att anslutningen 
inte sker i den takt som förväntats. 
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Den teoretiska beskrivningen av ”value networks” (Timmers 2001) innebär att en 
organisation/företag ser sin affärsmodell som ett nätverk vilket i detta fall tekniskt sett 
kopplas samman av ett EDI nätverk. Denna teori går inte att applicera på offentlig sektor 
viken idag använder sig av olika tekniska lösningar på olika nivåer. Avsaknaden av 
sambandet mellan införandet av e-handel och en övergripande strategi med förändrad 
affärsmodell leder till att e-handelsutvecklingen inom offentlig sektor är olika långt kommen.  
 
Enligt Fredholm (2002) görs implementeringen av e-handel i olika faser vilket offentlig 
sektor anser stämma för sina leverantörers införande. Första fasen inleds med en EDI 
lösning som stegvis utvecklas från pricat till e-fakturaprocessen. Detta kan ses som en 
bidragande orsak till att faktura processen låter vänta på sig då detta är den sista fasen som 
beskrivs i re-engineringsfasen då affärsprocesserna optimeras. Projektledarna från offentlig 
sektor bedriver implementeringen i form av projekt som innehåller de bitar Fredholm (2002) 
poängterar och har tack vare stark projektledning och ledningsförankring lyckats införa e-
handel inom med flera leverantörer. 
 
Offentlig sektor tar inte upp några problemområden relaterade till skattemässiga eller övriga 
juridiska faktorer som tas upp i teorin (Lindberg, Westman, 2000). Det finns en medvetenhet 
om att EDI-avtalen kanske är för komplicerade och att avsaknad av dessa kan leda till 
rättsliga problem men ingen vittnar om ett sådant händelseförlopp. 
 
Det finns inom offentlig sektor ett visst mått av osäkerhet och avsaknad av tillit vilket enligt  
Bandyo-padhyay (2002) utgör grunden för företagets e-handel. Denna tillit kan enligt 
offentlig sektor ta en viss tid innan den försvinner vilket kan bidra till att systemet inte 
används i den omfattning det skulle kunna ha gjorts. Detta i sin tur hämmar införandet från 
offentlig sektors sida och påverkar även takten för leverantörsanslutningen. 

4.2. Systemleverantörers perspektiv 
Svaren från systemleverantörerna indikerar att införandet av e-handel med EDI ger höga 
initialkostnader men därefter den lägsta styckkostnaden. Dessa höga kostnader kan vara ett 
problem för mindre företag som varken har tid eller pengar att satsa på detta. Själva 
faktureringsprocessen kan kräva nya affärssystem och det påpekas även  att offentlig sektor 
själva har dålig spridning av detta och internt för få beställare. 
 
Åsikterna om den offentliga sektorns utveckling av e-handel är delade och de intervjuade 
har olika erfarenheter beroende på den kontakt som har bedrivits med offentlig sektor. 
En leverantör hävdar att den offentliga sektorn är längre kommen än den privata medan en 
annan anser att det finns stora problem då inte alla kommuner/landsting arbetar med e-
handel eller inte använder sig av samma system. Dock anser överlag att det finns ett visst 
utbud av system på marknaden och att en kombination av dessa används. Det är i stället 
volymen för antalet transaktioner som är avgörande för vilket system som väljs. 
Leverantörerna ser kundkrav som en kritisk faktor för införandet av e-handel samtidigt som 
de även nämner kostnad, kvalitet och goodwill som avgörande faktorer. 
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När systemleverantörerna säljer in sina system vänder de sig inte som för några år sedan till 
IT-chefen utan numera är den verksamhetsansvarige, ledningen och IT/ekonomichefer 
ställningstagande. En av systemleverantörerna betonar särskilt hur införandet har gått ifrån 
att vara en teknisk fråga för IT-avdelningen till en affärsstrategisk ledningsfråga. Problem i 
arbetet med att förändra affärsprocesserna vid införandet upplevs olika men många är av den 
åsikten att dessa processer måste ändras även om det inte alltid sker först. Detta är 
anledningen till att systemleverantörerna  måste fokusera på processer och inte tekniken. En 
systemleverantör förklarar att företag först ser på sina vinster och därifrån upptäcker hur de 
kan ändra sina affärsprocesser utifrån detta. 
 
Det råder delade meningar om e-handel innebär strategiska förändringar för företags sätt att 
arbeta och även förankra dessa i sin affärsmodell. Systemleverantörerna ser något olika på 
denna fråga beroende på olika kunderfarenheter. De som anser att det är viktigt att denna 
fråga förankras i affärsmodellen och förs ner åt i organisationen tycker också att strategiska 
förändringar skall förankras i affärsledningen.  
 
Från och med den 2 juni 2004 gäller en ny SFTI standard vilken har tagits fram av bland 
annat Svenska Kommunförbundet samt representanter från systemleverantörer (TietoEnator 
och WM-Data). Syftet med kommitténs arbete är att alla småföretag skall kunna handla med 
varandra. EDIFACT erbjuder i dag 180 standardiserade meddelanden och företag både 
utvecklar egna och använder sig av olika standarder. Detta beror på att alla affärsprocesser 
har olika krav och dessa behov är så pass skilda att det är omöjligt att standardisera så att det 
passar alla. En systemleverantör poängterar dock sitt ansvar som VAN-leverantör och att 
därmed veta om vilken standard företagen kommunicerar med och på detta sätt kunna 
ansluta alla.  
 
Rationalisering av papper och administrativa processer, eliminering av felkedjor och 
osäkerhetsfaktorer anses av systemleverantörerna vara det mervärde som e-handel skapar. 
Anledningen till att inte alla företag vet om vilket mervärde e-handel kan ge bero på att det 
inte är så ofta som mindre företag har resurser för att göra utvärderingar om detta som t.ex. 
större företag. De tids och kostnadsmässiga investeringarna för e-handel anses inte utgöra 
det stora hindret för anslutningen utan detta anses snarare blir en prioriteringsfråga. Sämre 
tider gör att andra utgifter går före och det kan även bero på att ett börsnoterat företag t.ex. 
har aktieägarkrav att ta hänsyn till.  
 
För att införandet av e-handel skall bli lyckat betonas vikten av att detta sker i projektform 
En av leverantörerna förklarar att företaget inte säljer lösningar om införandet inte sker i 
projekt. Det anses att förstudie, projektmetodik, projektplan med ledningsförankring samt 
resurser måste vara en del av detta projekt genomförande. En processöversyn bör även göras 
samt förankra denna för att söka efter en lösning som stödjer denna förankring. Lösningen 
skall sedan inte falla utanför kundens behov och gärna införas stegvis för att generera vinst 
som sedan kan investeras i nästa fas av införandet.  
 
Systemleverantörerna vittnar om en tydlig svängning från motstånd till bejakande av e-
handel på marknaden. För ca fyra år sedan kunde personalmotstånd leda till att 
företagsledningen inte införde e-handel men idag är motståndet nästan obefintligt. Inom den 
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offentliga sektorn kan det tvärtom kännas  av ett visst motstånd, främst från IT-
avdelningarna vilket förklaras med att här finns en viss rädsla för att drift och underhåll skall 
utkontrakteras.  
 
Vad det gäller e-handelskompetensen bland näringslivets företagsanställda anses denna vara 
varierande beroende på vald lösning och storlek på företag. De anställdas kompetens inför 
tekniken beskrivs dock överlag som ganska god. Få företag anses dock ha kompetens för att 
själva kunna starta införande av e-handelsprojekt. En leverantör påpekar också att vad det 
gäller drift och underhåll av system skönjs en trend mot att dessa tjänste utkontrakteras då 
även en stor IT-avdelning inte kan mäta sin kompetens mot denne systemleverantörens 
11000 anställda. Utkontraktering ses av systemleverantören som positivt då denne menar att 
deras kunder i första hand bör koncentrera sig på sin kärnverksamhet och sina 
arbetsprocesser. 
 
Den organisatoriska uppbyggnaden hos företag påverkar huruvida målet med e-handel når ut 
till alla berörda på företaget och då anses en platt organisation ha de bästa förutsättningarna. 
En hierarkiskt uppbyggd organisation kan stöta på problem beroende hur informationen är 
styrd. En av system leverantörerna påpekar att leverantörens kundorganisation är desto 
viktigare då denna påverkar hur ett tryck hos leverantören skapas. 
 
Det finns vidare en stor tillit hos företag för e-handel och en systemleverantör berättar att 
detta också kan bero på att kunderna får en kvittens som försäkran om att transaktionen har 
gått bra. Det finns även en hög tilltro till systemen trots att det finns risk för driftstörningar, 
dessa förekommer och kan vålla problem. Det är då särskilt den privata sektorn som är mest 
utsatt då den i allmänhet har mycket kortare ledtider för sina ordrar än den offentliga 
sektorn. 
 
Då EDI avtal ofta är komplicerade hjälper systemleverantörer även till med att upprätta 
dessa samtidigt som de är medvetna om att det pågår mycket EDI trafik utan avtal. 
Systemleverantörerna gör även så att de i stället för EDI avtal upprättar en särskild passus i 
leverantörsavtal för att slippa framtida tvister.  
 
Systemleverantörerna anser sig vara de som idag tagit på sig rollen att ordna seminarier och 
mässor även om offentlig sektor fortfarande arrangerar vissa. En tydlig nergång av initiativ 
från offentlig sektors sida sett märks dock av vilket sätts i samband med en allt sämre 
ekonomi. Anledningen till att offentlig sektor inte lyckats med sina leverantörsanslutningar 
trots stora ansträngningar tros vara att de inte ställt tillräckliga krav och avsaknaden av 
mognad för e-handel på marknaden. 
 
De skilda åsikterna angående hur långt offentlig sektor har kommit inom utvecklingen av e-
handel är beroende på den specifika kontakt som systemleverantören har haft med sin kund 
och offentlig sektor. Sammanfattningsvis kan dock sägas att en kombination av system 
används vilket gör att varje införande blir unikt med sina egna brister och problem. Detta 
bidrar även till att det är svårt att ge ett utlåtande om i vilken takt näringslivet verkligen har 
möjlighet att ansluta sig.  
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Så som Fredholm (2002), Turban et al (2000) och Timmers (2000) i sin teori beskriver 
fördelar med EDI så visar det sig att dessa även identifieras av systemleverantörerna. Det 
påpekas även att EDI medför höga initialkostnader vilket beskrivs som ett hinder för 
anslutningen. Detta faktum anser vi skall ses ur ett längre och bredare perspektiv då EDI ger 
den lägsta styckkostnaden vilket kan vända hindret till en affärsstrategisk möjlighet. Detta 
faktum stöds av Shapiro och Varians (1999) teori om att det i ett nätverk är bättre att vara 
ansluten till fler än få. Värdet i ett nätverk ökar för varje ansluten nod vilket även innebär att 
kostnader sjunker.  
 
Det faktum att systemleverantörerna numera säljer in sina lösningar på 
ledningsnivå/verksamhetsansvarig kan sättas i relation till den ökning av intresset för 
införande av e-handel som systemleverantörerna vittnar om. Synen på hur införandet inte 
längre är en teknikfråga utan en affärsstrategisk ledningsfråga finner stöd i Kim, Stecker och 
Millers (2001) teoretiska ramverk. Detta strategiska tillvägagångssätt är en faktor som måste 
tillämpas för att öka anslutningen och ge bra resultat av e-handel.  
 
Det är även mycket viktigt att affärsprocesser ändras vid ett e-handelsinförande och 
anledningen till att detta inte görs först kan bidra till svårigheter eftersom processerna, som 
Fingar och Aronica (2001) beskriver, måste ägas tillsammans av de olika parterna. 
Författarnas vidare beskrivning av ett lyckat införande genom att först förändra 
affärsmodeller/processer och för att skapa mervärde/ekonomisk vinst motsägs i praktiken 
där systemleverantörerna beskriver hur företag först ser ett värde/vinst vilket leder till att 
förändrade affärsprocesser. Den utifrån teorin beskrivna digitala strategin som en del av 
affärsstrategin (Fingar och Aronica 2001) uppfattas inte av leverantörerna som helt 
nödvändig. Detta kan bero på att e-handels strategiska beslut inte analyseras förrän i 
efterhand när e-handel redan införts.  
 
Egenutveckling av standarder och avsaknaden av dem är ett problem som 
systemleverantörerna arbetar med men även anser ligga under deras ansvar. VAN-
leverantörer hjälper till med företagens kommunikation och ser till att företag kan ansluta sig 
till varandras system vilket gör dem till en viktig del av arbetet med att eliminera 
standardproblem som en kritisk faktor för anslutningen till e-handel. Denna del saknar 
teoretisk anknytning och då speciellt i Lee och Lims (2003) studie där författarna endast 
påvisar offentlig sektor och industrins stöd som nödvändig. 
 
De fördelar med e-handel som systemleverantörerna identifierar är rationalisering av 
pappersarbetet och administrativa processer samt eliminering av felkedjor vilket stämmer väl 
överens med vad både Fredholm (2002) och Turban et al (2000) anser som e-handels 
fördelar. Användarnas motstånd definierade av författarna som en nackdel för e-handel 
anser systemleverantörerna däremot endast uppmärksammas från offentlig sektors sida. 
Detta motstånd anses dock inte vara förknippat med e-handel utan med rädsla för eventuell 
utkontraktering av IT-avdelningarna. De legala aspekterna som enligt teorin ses som negativa 
anser systemleverantörerna inte utgöra några hinder då de hjälper till att upprätta EDI avtal 
eller i stället fördelar ansvaret genom en passus i leverantörsavtalet. 
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Av systemleverantörerna anses den platta/decentraliserade organisatoriska uppbyggnaden 
utgöra den bästa förutsättningen för att målet om e-handel skall spridas ut över företaget. På 
detta sätt kan Kim, Steckler och Miller´s (2001) teori om att framgången med 
implementeringen av e-handel är beroende av att den delas av hela alla i organisationen 
appliceras. En platt organisation blir även flexiblare än en hierarkiskt utformad vilket 
påpekas av Askhenas (1997) som en viktig faktor för att ett företag allt snabbare kan möta 
förändringar från omvärlden. 

4.3. Näringslivets leverantörs perspektiv  
Näringslivets syn på varför målet med 95 % av all offentlig upphandling skulle ske 
elektroniskt år 2000 inte uppnåddes har varierande karaktär. Målet anses ha varit felsatt och 
lite för tidsoptimistiskt, eftersom detta är en lång procedur som både tar ekonomiska och 
mänskliga resurser i anspråk. Målen och direktiven från toppnivå i offentlig sektor når inte 
alltid ut i organisationen eller så är dessa oklara, samtidigt som resurser för att på rätt sätt 
införa dessa lösningar inte frigörs på grund av andra prioriteringar.  
 
Införandet av EDI är en initialt kostsam procedur och offentlig sektor har inte alltid de 
ekonomiska förutsättningarna för att själva införa lösningarna. I intervjuerna framkommer 
även att vissa kommuner/landsting själva är sena med införandet av lösningarna, vilket till 
viss del kan bero på de kostnader som uppkommer. En annan aspekt som togs upp av en 
leverantör var att det i den offentliga sektorn ofta finns en eldsjäl som jobbar hårt och 
intensivt för att införa lösningarna, när denne sedan flyttar på sig eller byter arbetsplats 
avstannar projektet helt eller delvis. Några av leverantörerna belyste också något längre 
beslutsvägar och en något trögare beslutsprocess i offentlig sektor som signifikanta faktorer 
för att införandet dröjer.  
 
Leverantörer som har flera kommuner eller landsting som kunder identifierar en avsaknad av 
standarder som medför ytterligare anpassningar och som således höjer kostnaderna för 
införandet av e-handel. Den främsta anledningen till att leverantörer inte ansluter sig hela 
vägen i e-processen och även skickar en e-faktura till offentlig sektor anses vara just 
förekommandet av många olika lösningar. Ovilligheten att investera i just denna del i 
processen tycks grundas på att leverantörer inte vill ”låsa upp sig” genom att investera i ett 
system som inte används av alla aktörer inom offentlig sektor. Som en leverantör utryckte 
det ”det får inte bara handla om besparingar för offentlig sektor utan även för leverantörer” 
(Bilaga 15).  
 
En enhetlig lösning från offentlig sektor efterfrågas från leverantörernas sida. I nuläget finns 
det många olika lösningar och företag som handlar med flera förvaltningar får ökade 
kostnader för anpassning till dessa. En annan anledning till varför införandet av e-faktura 
dröjer är att företagen redan har affärssystem som fungerar tillfredsställande och därmed är 
viljan att investera i ytterligare moduler ganska begränsad. Den omfattande anpassningen av 
systemen till de olika lösningarna som finns på marknaden är också en bromsande faktor. En 
leverantör påpekade att företag skulle behöva upplysas om vilka besparingar företag kan göra 
vid införandet av e-faktura. 
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Informationsflödet kring vad som krävs för att bedriva e-handel med offentlig sektor 
varierar kraftigt. Bland våra intervjuade företag fanns det representanter för 
beredningsgrupper för e-handelsstandarder, vilket naturligt medför att personen i fråga är 
mycket väl insatt i vilka standarder och krav som gäller. Andra leverantörer får information 
vid kontakt med inköpsavdelningar samt vid offertförfrågan. Informationen anses vara 
ganska lättförstålig och med tillfredsställande innehåll, dock poängterades att det är viktigt att 
innehållet utformas med tanke på användarvänlighet och inte alltför tekniskt. 
 
Det faktum att olika offentliga aktörer har olika lösningar, tillsammans med lagen om 
offentlig upphandling (www.nou.se/lou.html ) upphandling slår hårt mot mindre företag 
eftersom dessa inte får möjlighet att delta i upphandlingar om skall kraven inte uppfylls, 
påpekade en stor leverantör. Detta medför att konkurrensen i vissa fall minskar snarare än 
ökar.  
 
Alla intervjuade leverantörer är väl medvetna om att e-handel ligger i tiden och att företag 
måste hänga med i utvecklingen för att inte tappa konkurrenskraft. Leverantörerna anser 
också att vissa aktörer i offentlig sektor trycker på för att snabba upp utvecklingen, 
anpassningen från leverantörernas sida är således nödvändig eftersom offentlig sektor är en 
stor aktör på marknaden. Införandet av e-handelslösningar är beroende på vilka personer 
som har hand om processen inom företagen, ”vissa tycker att det var bättre förr och 
bromsar utvecklingen” säger en leverantör (Bilaga 10). Det handlar om en mognad inom 
företaget, det är också så att företaget uppnår en högre status efter införandet och i 
framtiden kommer det att vara en förutsättning att ha e-handelslösningar för att göra affärer. 
 
Många leverantörer är klara för att köra igång EDI uppkopplingar mot offentlig sektor, och 
efterfrågar att landstinget driver på utvecklingen. Det finns också exempel på att aktörer i 
offentlig sektor inte själva har infört de system som efterfrågades i skall-kraven. Vissa 
landsting avråder/förbjuder användning av externa kanaler såsom webbshoppar för 
beställning, användare uppmanas att använda landstingets interna affärssystem för 
beställningar. 
 
Kundkrav och förändringar i omvärlden är den dominerande anledningen till att införandet 
sker, de interna effektiviseringsvinsterna utpekas inte som ett motiv för införande, dessa är 
snarare positiva effekter av införandet. Samtidigt som de flesta leverantörer anser att 
branscherna de verkar i har kommit långt i införandet av e-handel och att användningen är 
omfattande, väntar de flesta  på ”ketchupeffekten” då e-handeln skall  komma igång 
ordentligt. 
 
Skillnaderna i att göra affärer med offentlig sektor gentemot privat sektor via e-handel 
anses vara utbredningen av EDI och införandet av projekten. EDI sägs vara mindre 
utbrett i B2B inom privat sektor, medan offentlig sektor efterfrågar detta i stor 
omfattning. Vid införande av e-handel i offentlig sektor nämns längre beslutsvägar och 
längre projekttider som en faktor. Offentlig sektor är också mindre affärsdrivande och 
drivs inte av att generera vinst. Eftersom e-handel inte tillhör den offentliga sektorns 
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kärnverksamhet prioriteras inte avsättandet av resurser för utveckling av detta enligt 
leverantörer.  
 
EDI avtalen utpekas av vissa leverantörer som komplicerade och som alldeles för 
omfattande. Detta är också den troliga anledningen till att inte många aktörer skriver sådana 
avtal med varandra. För att gardera sig mot eventuella tvister har några av leverantörerna 
upprättat egna ömsesidiga avtal enklare karaktär. Eventuella skattemässiga och rättsliga 
problem med e-faktura har enligt leverantörer upphört i och med införandet av EU:s 
Fakturadirektiv som specificerar innehållet i fakturan och lagringsförfarandet för e-fakturor. 
 
Alla tillfrågade har en tillit för e-handelssystem och säkerhetsmässiga problem anses inte vara 
ett hinder eller problem. Det traditionella sättet att skicka en faktura kan till och med vara 
mer osäkert än att skicka densamma med EDI.  
 
Implementeringen av e-lösningar möter inget motstånd internt bland de tillfrågade företagen, 
dock är det så att kostnaderna som uppkommer leder till en viss försiktighet. Detta grundas i 
att företagen måste införa en hel del olika lösningar för att motsvara alla affärspartners 
behov och krav. De allra flesta av de tillfrågade leverantörerna anser att kostnaderna som 
krävs för att implementera ett väl fungerande e-handelssystem kan vara omfattande speciellt 
för mindre och medelstora företag. Detta ses dock inte som ett hinder om det finns någon 
form av merförsäljning i framtiden som företagen kan försäkra sig om. Ökade 
försäljningsvolymer via e-handel täcker upp investeringarna på längre sikt. Det påpekas ofta 
att företag måste kunna se en potentiell volym i transaktionerna för att investeringar ska vara 
berättigade. 
 
Den vinst som företagen nämner främst vid införandet av e-handelslösningar är frigörande 
av resurser från order- och fakturahantering samt större kontroll. Dessa resurser kan istället 
användas till kundvård och pro-aktivt agerande gentemot kunderna. Ingen personal har 
således blivit överflödig bland intervjuade företag på grund av ökad automatisering utan 
resurser har istället lagts på att öka omsättningen och ta marknadsandelar.  
 
Leverantörerna har kunnat knyta kunderna fastare till sig på grund av ömsesidiga 
investeringar i system, ”dessa relationer gör det mindre intressant för kunden att byta 
leverantör” påpekade en leverantör (Bilaga 17). De ändrade arbetsprocesserna har varit 
föremål för kritik från kunder, den sociala delen i en affärsrelation har påtagligt minskat. 
Kunderna vill ringa in sina beställningar och prata med säljaren, vilket ger en sorts trygghet 
och vetskap om  vad kunden beställer. Den sociala aspekten togs upp av mestadels mindre 
företag i undersökningen medan säkrandet av affärsvolymer via en viss upplåsning av kunder 
togs upp av större företag. 
 
Enligt Fredholm (2002) är e-handel en överlevnadsfråga för många företag, i enlighet med 
detta identifierades den teknologiska utvecklingen som ett starkt bidragande motiv för 
införandet av e-handel bland de intervjuade företagen. Den framgångsrika organisationen 
idag är oberoende av storlek, det är istället viktigt att vara flexibel, kompetent och reagera 
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snabbt på förändringar i omvärlden (Askhenas 1997). I stort sett alla intervjuade identifierade 
nödvändigheten att anpassa sig till kundernas och marknadens krav.  
 
Leverantörerna anser att den offentliga sektorns största utmaning i dagens läge är att snabbt 
anpassa sig till förändringar i omvärlden. Jacobson och Thorsviks (2002) tolkar teorier kring 
skillnader mellan offentlig och privat sektor när det gäller verksamhetsmål, dessa skillnader 
identifierades av några av de intervjuade leverantörerna. Främst var det oklara och diffusa 
mål och ovilja att frigöra resurser för införandet som påpekades. Problemet med att tilldela 
resurser på ett sätt som tillvaratar medborgarnas intressen (Jacobsen, Thorsvik, 2002) och 
samtidigt investera i infrastruktur som på sikt kan effektivisera verksamheten poängterades 
av en leverantör som en bromsande faktor. 
 
Fredholm (2002) identifierar att större aktörer sitter i en maktposition när det gäller 
möjligheten att utöva påtryckningar gentemot leverantörer att införa e-lösningar. Offentlig 
sektor är förvisso en stor aktör som köper in stora volymer, men har en speciell relation till 
individer och företag i samhället och kan därför bli begränsade att utöva påtryckningar i 
större skala. Långa beslutsvägar och omplaceringar av eldsjälar som har hand om införandet 
drar ut på tiden för införandet. Även om en del offentliga förvaltningar har kommit långt 
med införandet av e-handel och anslutit många leverantörer efterfrågas en mer pådrivande 
roll från offentlig sektor av leverantörer.  
 
I artikeln ”Tvinga leverantörerna att börja med e-handel” (Inköp & Logistik, 2/03, Bilaga 18) 
skriven av Kerstin Lundell poängteras hur viktigt påtryckningar är för att införa e-handel i 
större utsträckning i näringslivet. Europeiska företag hamnar på efterkälken gentemot 
asiatiska företag som är något av föregångare inom detta område, säger Michael von Otter 
från Gemenskapen för Elektriska Affärer i artikeln. Det är väldigt viktigt att offentliga 
upphandlare sätter press på leverantörer och att dessa hakar på så snabbt som möjligt även 
om företagen inte ser några direkta behov i nuläget fortsätter von Otter. 
 
Rationaliseringen och det förändrade arbetssättet som e-handel genererar innebär att vissa 
rutiner försvinner inom företaget (Fredholm 2002) dessa effekter kan vara förknippade med 
internt motstånd eftersom personal kan bli överflödig (Jacobsen och Thorsvik 2002). Inga av 
de intervjuade leverantörerna har dock märkt av så omfattande effektiviseringar i 
arbetsprocesserna att friställningar har varit aktuella. Den frigjorda tiden har istället används 
för kundvård i form av pro-aktivt arbete gentemot kunder för att öka omsättning och 
marknadsandelar.  
 
Enligt Jacobsson och Thorsvik (2002) innebär automatiseringsfasen en stor osäkerhet för 
enskilda individer som i värsta fall kan bli överflödiga i organisationen. Denna teori stöds 
inte av intervjuresultaten då resurser som frigjorts hos leverantörerna alltså används för 
andra arbetsuppgifter.  
 
Relationerna till kunder kan via e-handel förbättras via ökat informationsutbyte och ökad 
tillgänglighet (Fredholm 2002) detta identifieras av leverantörer genom att kunderna knyts 
fastare till dem. En negativ effekt som e-handel medför är att den sociala interaktionen 
mellan köpare och säljare helt eller delvis bortfaller. Den sociala interaktionen anses vara 
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mycket värdefull för att skapa och upprätthålla långsiktiga affärsrelationer. Effekten som e-
handel har på relationer med kunder är således beroende på vilken nivå i organisationen som 
undersöks och företagens affärsmodell.  
 
För mindre företag som lägger stor vikt vid personlig kundservice och nära kotakt med sina 
kunder kan det bli det svårt att motivera införandet av e-lösningar. Detta beror på att kunden 
sätter stort värde på den personliga servicen som företaget erbjuder och hellre använder sig 
av den kanalen för beställningar. En inköpschef för ett stort svenskt företag uttalar sig i en 
artikel om att de största vinsterna vid e-handel kommer från affärer med stora företag och 
stora volymer. Vid mindre volymer går det lika bra att ringa eller skicka brev med beställning 
påpekar inköpschefen (Lundell 2003 Bilaga 18). 
 
Ett informationssystem som innebär en hel del investeringar och utbildning av personal 
måste i dagens läge vara användbart för mer än en affärsrelation. Kelly (1998) beskriver hur 
överflöd av kopplingar höjer värdet och lockar fler användare till nätverket. Detta skapar i 
sin tur nya möjligheter som väntar på att utnyttjas, i detta fall kan möjligheterna främst vara 
uppkopplingen av nya användare och nya affärsrelationer. Flera leverantörer påpekade 
således att det är viktigt att säkerställa att systemen som implementeras genererar extra 
affärsvolymer för att motivera en investering.  
 
Avsaknaden av genomgående standarder, icke kompatibla mjuk/hårdvaror och 
integrationsproblem med operativsystem eller andra komponenter anses av Turban (2000) 
vara de främsta nackdelarna vid införandet av e-handel. Ur leverantörernas perspektiv är det 
således ytterst viktigt att säkerställa ett optimalt val av system. Detta skall vara kompatibelt 
med så många som möjligt och redan ha en stor plattform av användare. De olika lösningar 
som finns bland olika offentliga förvaltningar innebär att leverantörer strävar efter ett så 
öppet system som möjligt för att använda detta i ett längre perspektiv. En inköpare från ett 
företag i Karlskrona uttalar sig om att det är viktigt att systemen fungerar rent praktiskt, som 
det är nu innebär e-handel dubbelarbete för företaget (Lundell 2003, se bilaga). Det som 
beställs över Internet måste också matas in en gång till i företagets interna affärssystem. Ett 
krav från kunder om e-handel anses nödvändig för att utvecklingen ska påskyndas. 
 
En investering i ett informationssystem är oftast kostsam, kräver utbildning och en 
inkörningsperiod. Kostnaderna och de mänskliga resurserna som krävs för 
implementeringen bidrar till en ”lock in” (Shapiro och Varian 1999), det är således ytterst 
viktigt speciellt för mindre företag att införa en lösning som är accepterad som standard och 
som kommer att finnas kvar en längre tid framöver.  
 
Anledningarna till att elektronisk faktura inte är mer utbrett bland leverantörer är generellt en 
fråga om de olika systemen och anpassningarna som krävs. Många av leverantörerna har ett 
fungerande affärssystem som används där det inte finns en modul för e-faktura. 
Investeringar i nya affärssystem eller tilläggsmoduler anses omotiverat av leverantörerna 
också på grund av att det finns många lösningar att anpassa sig till. Möjligheterna och 
resurserna att anpassa systemen beror mycket på företagets storlek och antalet kunder som 
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är knutna till företaget. För mindre företag anses även kostnaderna och avsättandet av 
mänskliga resurser till dessa projekt vara faktorer som hindrar utvecklingen. 
 
Trots en generell positiv inställning till e-handel bland intervjuade företag väntar många på 
en ”ketchupeffekt” då företag börjar ansluta sig i en snabbare takt. Leverantörer till offentlig 
sektor väntar på en brytpunkt då normer och standarder utarbetas, dessa minskar riskerna 
som är förenade med inlåsning och icke kompatibla lösningar.  
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Tilliten och säkerheten med e-handel anses vara grundläggande för att motivera användandet 
och investeringarna i systemen (Bandyo-padhyay 2002, Turban 2000). Säkerheten och tilliten 
till systemen är idag inget större problem bland användare enligt de intervjuade. En viss 
inkörningsperiod anses dock vara nödvändig då arbetet med användare och finjusteringar 
görs. Säkerheten vid utskick av faktura elektroniskt gentemot vanlig posthantering ansågs av 
en leverantör vara bättre och bidrar också till färre fel i hanteringen (Fredholm 2002).  
 
Eftersom utbredningen av EDI avtal bland leverantörer inte är genomgående och endast ett 
fåtal kunder som vill skriva dessa ger intrycket av att de inte är så nödvändiga som teorin 
poängterar (Lindberg, Westman 2000). Detta stärks av det faktum att systemleverantören tar 
ansvaret och skriver en passus i leverantörsavtalet eller att företag själva skriver enklare 
varianter för att gardera sig mot tvister. Trots en generellt positiv inställning till e-handel 
bland de intervjuade företagen så väntar många på att andra företag skall ansluta sig i 
snabbare takt. Leverantörerna till offentlig sektor väntar på en brytpunkt då normer och 
standarder utarbetats för att minska riskerna som är förenade med inlåsning av system och 
icke kompatibla lösningar. 
 
Offentlig sektors uppbyggnad och styrning skiljer sig väsentligt ifrån näringslivets och vi drar 
av denna undersökning slutsatsen att organisatoriska problemområden är en av 
anledningarna till att anslutningen till e-handel, både från offentlig sektors och från 
näringslivets sida tar lång tid. Offentlig sektor består av såväl kommuner som landsting vilka 
alla är organiserade i olika fristående enheter med olika resurser och politisk styrning. 
Införandet av e-handel inom denna organisatoriska struktur har inte gjorts som en helhet i 
ett verksamhetsprojekt vilket skulle ha skapat en homogen infrastruktur för näringslivets 
anslutning. 
 
Arbetet med införandet sker nu på olika premisser runt om i landet och genomförs många 
gånger utan en organisatorisk projektförankring. Detta grundar sig på att offentlig sektor har 
en hierarkisk organisatorisk uppbyggnad bestående av många olika 
enheter/verksamhetsområden vilket i sin tur bidrar till att beslutsprocesser och 
informationsvägar blir oflexibla och tunga. Sammanfattningsvis finns det inom offentlig 
sektor en organisatorisk uppbyggnad som gör att införandet av e-handel tar lång tid och står 
olika långt i utvecklingen av e-handel. Denna långsamma process påverkar i sin tur 
näringslivets förutsättningar att kunna ansluta sig eftersom e-handel bygger på partnerskap 
och utbyte av system som kommunicerar med varandra. 
 
En annan av anledningarna till att anslutningen försvåras är att den tekniska infrastrukturen 
ser olika ut inom offentlig sektor och näringslivet. Offentlig sektor använder sig av olika 
beställningssystem och har inte alltid resurser till den hårdvara som krävs för att kunna nyttja 
systemen fullt ut. Vad det gäller faktureringsprocessen så är detta den sista transaktionen 
som leverantörerna ansluter sig till just beroende på att affärssystemen inte kan integreras 
med EDI anslutningen utan att dra på sig stora kostnader. En viss saknad av tillit samt 
datorvana gör även att den tillgängliga tekniska infrastrukturen tar längre tid för offentlig 
sektors personal att använda in. Detta beror på att deras verksamhetsmål och vissa delar av 
personalens kompetens ligger utanför de tekniska ramarna och istället är koncentrerad till 
vård. 
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Det faktum att själva anslutningsprocessen kan ta från ett par månader upp till ett par år är 
ytterligare en av anledningarna till att införandet av e-handel inte sker i den takt som 
förväntades. Införandet av nya affärsprocesser och system vilka måste anpassas efter de 
bägge parternas nya affärsmodeller bygger på en lång arbetsprocess bestående av 
processkartläggning, systemval och införande vilket fördelaktigast görs i samarbetsprojekt 
mellan leverantör, offentlig sektor och systemleverantör. Vi drar slutsatsen att långa 
anslutningsprocesser grundas på att förutsättningarna för e-handel skiljer sig mycket åt 
mellan de bägge parterna. Den långa anslutningsprocessen stoppar i sin tur upp andra 
leverantörers anslutning eftersom de många gånger väntar på ett ”föregångsexempel” inom 
sin bransch som banar vägen för en enklare anslutningsprocess för dem själva. På detta sätt 
skapas den så kallade ”ketchupeffekten” som ännu låter dröja på sig. 
 
De lösningar som används idag av offentlig sektor skiljer sig från varandra, eftersom 
anpassningarna till olika system är både kostnadskrävande och kan ta tid drar vi slutsatsen att 
utvecklingen har bromsats på grund av detta. Standarden SFTI lämpar sig för större volymer 
och när många artiklar är inblandade, således har mindre företag som levererar små volymer 
till offentlig sektor mindre incitament att införa EDI lösningar istället för webbhandel. I 
många fall där EDI uppkopplingar förekommer är EDI avtalen forfarande sällsynta och 
bedöms av leverantörer som komplexa och alldeles för omfattande. Utifrån dessa fakta drar 
vi också slutsatsen att det är svårt, speciellt för mindre företag att frigöra tillräckliga resurser 
till anpassning och införande av EDI lösningar. 
 
Utvecklingen och utbredningen av e-handel är en reaktion på kundkrav, därför drar vi 
slutsatsen att offentlig sektor bör intensifiera sina initiativ. Det viktigaste är inte i detta fall att 
utöva starka påtryckningar och tvinga leverantörer att införa e-lösningarna, det är snarare en 
fråga om att driva en enhetlig och central linje i frågan. På så sätt minskar osäkerhetsfaktorn 
för företag som inget hellre vill än att ansluta sig och följa med i utvecklingen. Ett enhetligt 
initiativ från offentlig sektors sida innebär också att initialkostnaden för anslutning också blir 
en initialkostnad som bara uppkommer en gång. 
 
För att främja och införa EDI-lösningar krävs det ett engagemang och inte minst en mognad 
inom företagen. De företag som har individer avsatta för att driva dessa förändringsprojekt 
framåt och sätta sig in i processerna har också kommit långt i utvecklingen, samtidigt har 
dessa företag i mindre grad identifierat problem eller hinder med e-handel. Baserat på detta 
drar vi slutsatsen att det inom företaget är ytterst viktigt att förankra projektet i 
organisationen, tillsätta kompetent personal och avsätta resurser för att dessa skall kunna 
följa utvecklingen. På så sätt identifieras verkliga problem och lösningar kan utarbetas genom 
en dialog med alla inblandade parter. Företag som är långt framme i e-handelsutvecklingen 
och är öppna för förändringar uppnår en status som i framtiden kommer att vara av stor 
betydelse för konkurrenskraften.  
  
Dialogen mellan de tre parterna offentlig sektor, systemleverantörer och leverantörer till 
offentlig sektor är en annan viktig aspekt i utvecklingen. De företag som är representerade i 
beredningsgrupper och deltar i workshops och andra möten för främjandet av e-handel får 
också ett försprång. Det är ytterst viktigt att få med ett allt bredare spektra av företag i 
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dialogen och utvecklingen av standarder och lösningar, denna slutsats baserar vi på resultaten 
av våra intervjuer. Eftersom offentlig sektor är uppdelat i mindre enheter som köper in var 
för sig kan det vara svårt att för enskilda användare att förstå och uppskatta de vinster som 
EDI medför på koncernnivå. Informationen kring detta bör således delges användare för att 
få dessa att utnyttja systemet på ett mer omfattande sätt.  

5. SLUTSATS 
Efter denna genomförda undersökning kan vi konstatera att de problemområden som är 
orsak till att införandet av e-handel mot offentlig sektor inte fått förväntad genomslagskraft 
kan identifieras som följande punkter; 
 

• Organisatorisk struktur inom offentlig sektor 
• Teknisk infrastruktur inom både den offentliga sektorn och den 

privata 
• Anslutningstiden 
• Avsaknaden av standarder 
• Avsaknad av kundkrav från offentlig sektors sida 
• Brist på mognad för ett införande både inom den offentliga sektorn 

och den privata 
• Informationsspridning inom samt mellan de tre aktörerna 

 
Denna studie påvisar även att det krävs ett samarbete och informationsutbyte mellan de 
tre aktörerna. Den teori vi har studerat tar inte upp det faktum att även 
systemleverantören spelar en centrall roll i själva införandet och även som informations 
överförare mellan de bägge partner som skall ingå avtal om e-handel. 
Informationsspridningen och kommunikationen de tre aktörerna emellan är en mycket 
viktig del av e-handels utvecklingen och går snabbast fram hos de företag vars personal 
själva är involverade i detta  samarbete.  

5.1. Diskussion 
När ett arbete genomförs utifrån en sökande process, utvecklas teori och empiri parallellt 
under arbetets gång. Detta gör att vi arbetat i en iterativ process som leder till att 
undersökningsfrågor och nya teorier även kan uppkomma under den senare delen av arbetet. 
Eftersom arbetet måste avslutas i tid innebär detta att vi inte kunnat gå tillbaka och fråga 
eller kartlägga allt som vi funnit av intresse utan har fått koncentrera oss på de faktorer som i 
högsta grad varit relevanta för vår frågeställning. Det finns dock alltid en strävan efter att 
analysera alla de områden som teori och empiri tar upp men detta har visat sig vara omöjligt 
under ett 10-poängs arbete.  
 
Utifrån den kunskap och erfarenhet vi har i dag så är det mycket troligt att vi valt att gå 
djupare in på vissa frågeställningar om vi skulle göra om arbetet. Vad det gäller själva 
genomförandet av undersökningen så är även resultatet förknippat med vem/vilka vi valt att 
intervjua. Om vi därför hade haft mer tid till förfogande hade vi kunnat göra ett annorlunda 
eller bredare urval av intervjuer för att på detta sätt stärka resultatet. Det är även ett faktum 
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att många av de personer som arbetar på hög nivå med detta ämnesområde har mer 
begränsat med tid för denna sortens undersökningar. Vi anser dock att våra slutsatser på ett 
tillförlitligt sett speglar verkligheten hos de intervjuade med tanke på det enormt stora 
intresse och engagemang som visades när vi presenterade vårt undersökningsområde för de 
utvalda intervjupersonerna. 

5.2. Framtida forskning 
Fortsatta studier kring den organisatoriska problematiken inom offentlig sektor samt vidare 
utredningar om hur förändringsprojekt genomförs kan vara av intresse för utvecklingen av e-
handel mot offentlig sektor. En vidare undersökning av hur Internetbaserad EDI kan 
bidraga till sänkta initialkostnader och ett ökat införande kan vara av stor praktisk nytta. 
Ytterligare ett intressant område att fördjupa sig i är frågan om vilken av de tre aktörerna i 
denna studie som driver på utvecklingen i dagsläget och om motiven bakom de olika 
aktörers agerande ligger i linje med varandra eller fördröjer utvecklingen. 

5.3. Källkritik 
De böcker vi utgått ifrån är främst studentlitteratur och vi är medvetna om att författarnas 
åsikter kan färgas i litteraturen. Vi har gått igenom en hel del litteratur men är väl medvetna 
om att vi inte har fått med allt som kan vara väsentligt, därför gör vi inga anspråk på att 
denna uppsats ger en absolut sanning över hur förhållandena är. Detta är snarare en 
beskrivande uppsats som försöker belysa tre olika perspektiv.  
 
Vi anser även att en diskussion av våra källor till det empiriska materialet bör belysa det 
faktum att de tre intervjuade kategorierna har olika intressen i denna fråga vilket kan färga 
deras svar och därför inte bör beaktas som helt neutrala eller opartiska. Vid intervjuerna är 
det också personliga åsikter som förmedlas och dessa är beroende på vilken situation det 
enskilda företaget eller offentliga förvaltningen befinner sig i, därför är det viktigt att 
poängtera att resultatet inte kan generaliseras.  
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9. BILAGOR 
Bilaga 1 
Här följer ett urval av frågor som ställdes till leverantörer, offentlig sektor och 
systemleverantörer. Frågorna som ställdes till dessa ändrades under arbetets gång 
allteftersom nya faktorer identifierades och dess inverkan skulle utredas.  
 
 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? 
 
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? 
 
3. Anser du att det finns specifika svårigheter/faktorer i e-handel mot offentlig sektor som 
inte finns mot privat sektor? Om ja; Vilka? 
 
 
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? 
 
5. 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? 
 
6. 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? 
 
7. Anser du att den tids och kostnadsmässiga investeringen som krävs vid införandet av e-
handel kan utgöra ett hinder för företag? 
 
8. Vilka faktorer anser du är avgörande för att införandet av e-handel ska bli framgångsrikt? 
 
9. Anser du att företag idag har en tillräcklig intern kompetens för att hantera införandet och 
driften av e-handelslösningar?  
 
10. Vilken nytta och vilka vinster anser du är förknippade med e-handel? 
 
11. Vad tror du är anledningen/anledningar till att många av offentlig sektors leverantörer 
väljer att inte ansluta sig till e-handel? 
12.  Vad anser du är anledningen till att olika kommuner kommit olika långt i steget mot e-
handel? 
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13. Hur bedömer du förutsättningarna för att bedriva e-handel är i näringslivet gentemot 
offentlig sektor? Vilka faktorer är bra och vad bör förbättras? 
 
14. Tror du att SFTI standarden kan ge upphov till problem med e-handel? 
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Bilaga 2 
(Artikeln läggs som bilaga i avskrivet format pga. att dess storlek inte gick att skanna in i 
arbetet) 
 
Artikel ur tidskriften Inköp & Logistik, 2/03. 
 
Tvinga leverantörerna att börja med e-handel. 
 
Det är dags att sätta press på sina leverantörer att ställa upp på e-handel, - Kanske måste de 
tvingas lära sig möjligheterna med elektroniska affärer, säger Mikael von Otter på GEA, 
Gemenskapen för Elektroniska Affärer. 
 
Av Kerstin Lundell 
 
I norra Europa sköts bara hälften av småföretagens inköp elektroniskt och i södra Europa 
halkar siffrorna ner mot 10 procent, med ett genomsnitt för hela EU på 25 procent. Andelen 
som säljer elektroniskt är ännu lägre, med ett EU-snitt på 10 procent. Och detta anses vara 
ett bekymmer.  
– När nästan alla storföretag sköter fler och fler affärer med e-handel, så halkar många 
mindre och medelstora företag efter, säger Mikael von Otter på GEA, Gemenskapen för 
Elektroniska Affärer. 
– Kanske tar det decennier, men det vi ser nu är en stor förändring av näringslivet. Att säga 
sig inte behöva e-handel kommer att bli som  att säga att man inte behöver motorfordon för 
transporter, säger Mikael von Otter. 
De som litar på att deras lokala leverantörer räcker, kommer att möta ökande konkurrens av 
e-handlande företag som utökar sina revir och de företag som e-handlar blir oftast 
effektivare. 
 
Sätt press på leverantörerna 
Därför tycker Mikael von Otter att småföretagen borde börja med e-handel redan nu, även 
om de inte upplever några omedelbara behov. Han tycker också att offentliga upphandlare 
borde sätta press på dem och kräva elektroniska affärer. 
– Kanske måste de tvingas lära sig möjligheterna med elektroniska affärer, säger Mikael von 
Otter. 
De som inte satsar nu, riskerar annars att hamna på efterkälken den dag det blir nödvändigt 
att erbjuda elektronisk kontakt mellan säljare och inköpare. 
– Nu när stora företag har fått allt på plats och inser hur mycket de tjänar på elektroniska 
affärer kommer de inköpsansvariga att välja leverantörer som klarar e-handel, säger Jonas 
Bygdeson på Exportrådet. 
Han menar också att europeiska företag håller på att hamna på efterkälken gentemot 
sydostasiatiska företag, som har en helt annan inställning och satsar stort och intensivt för att 
ligga i täten in i kunskapssamhället: 
– De är väldigt aktiva i Sydostasien. Taiwan har ett forskningscentrum för e-handel med 200 
anställda till exempel. Det är bekymmersamt att man inte ser betydelsen av effektivisering 
här i Sverige. 

 50 



Blekinge Tekniska Högskola 
   Managementhögskolan Ronneby  

Tove Mantzakanis och David Malesa, VT-04 
   

 
Brist på förtroende 
Tony Meurke på NUTEK är svensk representant i EU-projektet, ”European e-Business 
Support for SME: s”, som ska skapa europeiska nätverk och uppmuntra företagen med goda 
exempel. Ett av hindren för ökande e-handel anses vara brist på förtroende för systemen. 
Företagarna vill se att det fungerar innan de provar själva. Men för dem som verkligen satsar, 
så lär vinsten bli väl så stor som för stora företag. I själva verket så handlar småföretagen 
mer via elektroniska nät än de stora företagen när de väl kopplat upp sig. 
– Andelen av omsättningen via Internet och EDI är större hos de små som kopplat upp sig 
än för de stora, säger Tony Meurke. 
 
”Internethandel ger merarbete” 
Men hindren för e-handel handlar inte bara om kompetens och förtroende, utan också om 
vad som fungerar rent praktiskt. Marianne Svensson, inköpare på Auralight AB i Karlskrona, 
med ca 100 anställda som tillverkar och marknadsför lysrör, menar att nog är företaget 
medvetet om e-handel, men… 
– Vi har inte mycket e-handel, nej. Det beror på hu vårt system är uppbyggt. Som det är nu 
blir det dubbelt arbete när vi beställer via Internet, för de uppgifter som vi matar in där, 
måste vi ju sedan mata in i vårt eget system. 
– Med normala pappersaffärer räcker det med att skriva in beställningen en enda gång i det 
egna systemet, och sedan printa eller faxa till leverantören. 
  
På storföretaget NCC menar ställföreträdande inköpschefen Sören Sundström att de största 
vinsterna vid elektroniska inköp ändå görs vid affärer med andra stora företag och när det 
handlar om väldigt många olika varor. 
– Från små företag beställer NCC för det mesta i få enheter, och då går det lika bra att ringa 
och skicka brev. 
Möjligtvis är det alltså inte teknisk mognad och medvetenhet som göra att små företag dröjer 
med att satsa. För om kunderna inte kräver elektroniska affärer, varför satsa när det bara blir 
mer krångel och kostnader? Elektroniska affärer kräver att datorsystem, lagar och standarder 
stödjer e-handel. Så är det ofta inte i dagsläget. 
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