
 

 

 

 

 

Effekter av e-procurement inom offentliga organisationer 

– En fallstudie av Växjö kommun 

 

Författare: Jonas Karlsson 

                   Tobias Elofsson 

Handledare: Maria Persdotter Isaksson 

Examinator: Åsa Gustavsson 

Termin: VT 14 

Ämne: Ämnesfördjupande arbete i 

logistik 

Nivå: Kandidat 

Kurskod: 2FE02E 



 

 

 

1 
 

Tack 

Vi vill rikta ett tack till samtliga personer som möjliggjort detta arbete. Tack till Växjö 

kommun och dess personal som deltog i rapporten och tillät oss studera deras 

verksamhet. Ett tack riktas även till vår handledare, Maria Persdotter Isaksson, för 

värdefull och konstruktiv kritik genom hela arbetet. Vi vill även tacka vår examinator, 

Åsa Gustavsson, som bidragit med värdefull och konstruktiv kritik vid 

seminarietillfällena. Slutligen vill vi även tacka våra opponenter för väl utförda 

opponeringar.  

 

2014-05-21 

 

 

 

 

____________________  ____________________ 

 

 

       Jonas Karlsson                             Tobias Elofsson  

  



 

 

 

2 

Sammanfattning 

  

Kurs: Ämnesfördjupande arbete i logistik, 2FE02E, VT 2014  

 

Författare: Jonas Karlsson och Tobias Elofsson 

 

Handledare: Maria Persdotter Isaksson 

 

Titel: Effekter av e-procurement inom offentliga organisationer – En fallstudie av Växjö 

kommun 

 

Bakgrund: Det har nu passerat 20 år sedan företag i allt större utsträckning började 

frångå synsättet på inköp som en renodlad stödfunktion av operativ karaktär. I en 

omgivning som ställer allt högre krav på korta ledtider, hög kvalitet och en hög grad av 

flexibilitet har synsättet på inköp och anskaffning av varor som en strategiskt viktig 

funktion och kostnadsdrivare fått stor utbredning inom de flesta branscher. 

 

I takt med att den teknologiska utvecklingen under de senaste två årtiondena har 

tillgängliggjort internetbaserade lösningar för att ta emot och lägga order och söka 

lämpliga leverantörer har intresset för e-procurement-system ökat allt mer. Även 

Sveriges offentliga organisationer har uppmärksammat de potentiella effekter som ett 

införande av ett dylikt system kan medföra. Forskningen på området är dock sparsam 

och den forskning som är tillgänglig berör främst privata företag i 

tillverkningsbranschen. 

 

Syfte: Att identifiera och beskriva effekterna av att implementera ett e-procurement-

system i en offentlig organisation samt jämföra om dessa överensstämmer med de 

effekter som presenteras i forskning utförd på privata organisationer. 

 

Metod: I arbetet har en kvalitativ fallstudie av Växjö kommun genomförts. Empirisk 

data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med dels inköpare ute på Växjö 
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kommuns enheter men också med en anställd centralt i kommunen som ansvarar för e-

handeln. Teoretisk data har samlats in genom litteraturstudie. 

 

Slutsats: Många av de effekter som finns presenterade i det teoretiska ramverket kunde 

även identifieras inom Växjö kommuns verksamhet. Resultaten visar att Växjö 

kommuns inköpare generellt spenderar mindre tid på inköpsrelaterade aktiviteter än vad 

de gjorde innan implementationen av e-procurement-systemet INES. Det 

uppmärksammades dock att tidsåtgången för dessa aktiviteter kunde reducerats 

ytterligare om integreringen av leverantörernas lagersaldo och prisinformation hade 

fungerat bättre. Från centralt håll har bättre kontroll och överblick över inköpen erhållits 

sedan implementeringen av INES och mängden administrativt arbete har reducerats 

kraftigt. 

 

Nyckelord: E-procurement, effekter, inköpsprocess, offentlig verksamhet 
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Abstract 

 

Course: Subject specific essay on logistics, 2FE02E, VT 2014  

 

Authors: Jonas Karlsson and Tobias Elofsson  

 

Mentor: Maria Persdotter Isaksson  

 

Title: The effects of e-procurement in the government sector – A case study of the 

municipality of Växjö 

 

Background: 20 years has passed since companies increasingly began to depart from 

the view of purchasing as a strictly operative support function. In an environment that 

places greater demands on short lead times, high quality and a high degree of flexibility, 

the approach to sourcing and procurement of goods as an important strategic function 

and cost driver have been widely spread in most industries 

 

The technological developments that have taken place over the past two decades have 

made internet based solutions for receiving and placing orders and finding suitable 

suppliers available and the interest in e-procurement systems has therefor increased. 

Sweden's public organizations have noticed the potential impact that the implementation 

of such a system can bring. However, research in this area is sparse, and the research 

that is available primarily focuses on private companies in the manufacturing industry. 

 

Purpose: To identify and describe the impact of implementing an e-procurement 

system in a public organization and compare their concordance with the effects 

presented in the research conducted in private organizations. 

 

Method: This paper consists of a qualitative case study of Växjö Municipality. 

Empirical data were collected through semi-structured interviews with both buyers of 

Växjö municipality’s units but also with the employee in charge over Växjö 

municipality’s e-procurement. Theoretical data were collected through literature review. 
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Conclusion: Many of the effects that are presented in the theoretical framework could 

also be identified within the Municipality of Växjö. The results show that the 

Municipality of Växjös buyers generally spend less time on purchasing-related activities 

than they did before the implementation of the e-procurement system INES. It was 

recognized, however, that the time spent on these activities could be reduced further if 

the integration of suppliers’ stock availability and pricing information would have 

worked better. The municipality has obtained better control and visibility over 

purchases since the implementation of INES and the amount of administrative work has 

been greatly reduced. 

Keywords: E-procurement, impact, purchasing process, government sector.  
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1 Inledning 

Inledningskapitlet består av en beskrivning av den organisation som fallstudien har 

genomförts på, Växjö kommun, samt bakgrundsinformation till implementeringen av 

deras e-procurement-system, INES. Därefter följer en bakgrundspresentation till 

problemet samt problemdiskussion som resulterar i arbetets syfte och frågeställning. 

Kapitlet avslutas med en tänkt disposition över arbetet. 

 

1.1 Bakgrundsbeskrivning av Växjö kommun och INES 

I dagens samhälle blir klimatproblemen allt mer uppmärksammade och konsumenter 

sätter allt högre press på företag vad det gäller att kunna tillgodose artiklar och tjänster 

som är miljövänliga. Klimatproblemen har även uppmärksammats av riksdagen som har 

satt upp miljömål med syfte att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där 

de flesta av de stora miljöproblemen är lösta. Riksdagens förväntningar på kommunerna 

gällande miljömålen är stora vilket har resulterat i att många kommuner har valt att 

investera i åtgärder som minskar klimatpåverkan (www.skl.se, 2014-04-08). 

Växjö kommun har sedan 2007 statuerat sig som ”Europas grönaste stad” och arbetar 

ideligen för att ligga i framkanten bland Sveriges kommuner när det gäller miljöarbete 

för att uppehålla detta epitet. Ett av deras initiativ är att införa samordnad 

varudistribution. Detta innebär att offentliga inköp som görs av Växjö kommun 

konsolideras via en distributionscentral innan leverans sker ut till enheterna. Syftet med 

detta är främst att öka trafiksäkerheten ute på enheterna men även att minska 

klimatpåverkan från kommunens verksamhet. Parallellt med införandet av samordnad 

varudistribution påbörjade Växjö kommun ytterligare ett projekt med syfte att 

effektivisera arbetet med inköp inom organisationen. Inköpsstödet var enligt Växjö 

kommuns projektbeskrivning en förutsättning för samordnad varudistribution. Ett av 

målen för inköpsstödet var att möjliggöra elektronisk handel och elektronisk 

fakturering, det beslutades om införande av ett e-procurement-system. Efter att ha testat 

ett antal olika e-procurement-system bestämde sig Växjö kommun för att införa e-

procurement-systemet Visma Procedo som internt kom att kallas för INES (INköp och 

E-handels System) (Morin, 2013). 
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I början av 2011 började Växjö kommun att använda det nya e-procurement-systemet. 

INES är ett katalogsystem som samlar Växjö kommuns olika leverantörer i en och 

samma internetportal. I samband med införandet av INES utbildades cirka 900 av Växjö 

kommuns dåvarande 7000 anställda och blev certifierade inköpare och därmed behöriga 

att lägga orders hos leverantörerna. Tidigare kunde teoretiskt sett alla anställda inom 

kommunen lägga orders för kommunens räkning, efter införandet av INES kan bara de 

certifierade inköparna lägga orders hos leverantörerna. Implementationen av INES 

tillsammans med ett samarbete med Alwex har möjliggjort samordnad varudistribution 

från en distributionscentral ut till kommunens enheter. Detta i sin tur har resulterat i 93 

procent mindre koldioxidutsläpp per transporterat ton gods och 80 procent färre stopp 

(Morin, 2013). 

Införandet av INES skapade en del förändringar i inköpsrutinerna för de olika 

enheterna, skolor, äldreboende, sjukhus etc., inom Växjö kommun. Inköpen som sker 

via INES består främst utav standardvaror såsom livsmedel, kontorsmaterial och 

städartiklar. Innan införandet av INES beställde enheterna dessa varor direkt hos 

leverantörerna via telefon, e-mail eller via leverantörens egna beställningssystem. 

Leverantören ombesörjde sedan leveransen ut till den enskilda enheten. Ur 

miljösynpunkt var detta inte alltid optimalt då det kunde resultera i att de mindre 

leverantörerna fick levererara låga godsvolymer till enheterna vilket resulterade i låga 

fyllnadsgrader samtidigt som antalet leveranser per enhet och dag blev högt. Detta 

innebar i sin tur merarbete för personalen och en säkerhetsrisk, framförallt på skolor och 

förskolor, i form av högre mängd trafik (Morin, 2013). 

 

1.2 Problembakgrund 

Det har nu passerat 20 år sedan företag i allt större utsträckning började frångå synsättet 

på inköp som en renodlad stödfunktion av operativ karaktär. I en omgivning som ställer 

allt högre krav på korta ledtider, hög kvalitet och en hög grad av flexibilitet har synsättet 

på inköp och anskaffning av varor som en strategiskt viktig funktion och 

kostnadsdrivare fått stor utbredning inom de flesta branscher (Kalakota & Robinson, 

2001). Nelson et al. (2001) beskriver inköpsrelaterade aktiviteter som en av de största 

kostnadsdrivarna som företag har. Inköpsrelaterade kostnader står normalt för mellan 50 

och 60 procent utav ett företags totala omsättning (Hawking et al, 2004). Att 
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inköpsfunktionen idag står för en stor del utav den totala verksamheten kan enligt van 

Weele (2005) bero på att företag idag fokuserar allt mer på kärnkompetens och väljer att 

outsourca icke-kritiska aktiviteter. Detta lämnar inköpsfunktionen med ett allt större 

ansvar över verksamhetens totala kostnad och medför att ansträngningar för att 

strömlinjeforma och kostnadseffektivisera denna har blivit en viktig faktor för att 

bibehålla konkurrenskraft. 

 

Van Weele (2005) diskuterar vidare betydelsen av begreppet inköp. Inköp är ett brett 

begrepp vars innebörd har en tendens att variera och saknar den exakthet som kan 

återfinnas i de engelska motsvarigheterna av begreppet inköp. Van Weele (2005) 

beskriver bland annat begreppen purchasing och procurement. Hans definition av 

purchasing omfattar kontroll av ett företags externa resurser och de aktiviteter som 

säkerställer den tillgång av gods, service, kunskap och kapacitet som krävs för att möta 

både primäraktiviteter och stödaktiviteters efterfrågan. Procurement definieras som alla 

aktiviteter som är nödvändiga för att få en produkt från tillverkare till beställare och 

omfattar utöver de aktiviteter som faller under begreppet purchasing även sysslor som 

trafikplanering, kvalitetskontroll och försäkringsfrågor. 

 

Tai et al. (2006) beskriver procurement som en bredare term än purchasing som 

omfattar aktiviter av strategisk karaktär såsom sourcing, förhandling och koordinering 

med produktutvecklare medan purchasing omfattar aktiviteter av mer operativt slag. 

Vidare lägger författarna tonvikt på att procurement handlar om mer än bara att lägga 

order hos leverantörer. Viktiga aktiviteter som möjliggör till exempel samarbete mellan 

säljare och köpare samt utveckling av interorganisatoriska processer omfattas också av 

begreppet procurement.  

 

I takt med att den teknologiska utvecklingen under de senaste två årtiondena har 

tillgängliggjort internetbaserade lösningar för att ta emot och lägga order och söka 

lämpliga leverantörer har intresset för e-procurement-system ökat allt mer. E-

procurement innebär att elektroniska lösningar används genom hela inköpsprocessen 

och kan omfatta e-lösningar för allt från kravspecificering till slutande av avtal (Aman 

och Kasimin, 2011). Inköpsprocessen består enligt van Weele (2005) av sex steg som 
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presenteras i figur 1. En närmare förklaring av dessa steg återfinns under rubrik 3.1 – 

Inköpsprocessen. 

 

Figur 1 – Inköpsprocessen enligt van Weele (2005). Egen illustration. 

Denna teknologiska utveckling avspeglas i ett ökat antal undersökningar och läroböcker 

som behandlar ämnen relaterade till e-procurement och business to business-lösningar 

för avrop och fakturering. Mycket av den forskning som finns tillgänglig har fokuserat 

på implementering av dessa system och de problem som kan uppstå vid övergången från 

hantering av mer manuell karaktär till e-procurement-system (Aman och Kasimin, 2011, 

Kalakota & Robinson, 2001, Panda & Sahu, 2012). Däremot är forskningen kring de 

effekter som implementationen av e-procurement-system medför mindre utbredd 

(Croom & Brandon-Jones, 2007).  

 

1.3 Problemdiskussion 

Även om ämnesområden som är relaterade till e-procurement under de senaste åren har 

fått mer uppmärksamhet från forskare och författare kan det konstateras att mängden 

publikationer och litteratur är relativt liten i förhållande till områdets utspridning inom 

företagsvärlden (Hawking et al., 2004). En undersökning som gjordes 2006 visade att 

över hälften av de tillfrågade företagen planerade att i framtiden införa e-procurement i 

någon form (Tai et al., 2008). Trots en uttalad välvilja gentemot e-procurement som 

fenomomen och en allt större användning av detta finns få detaljerade undersökningar 

som beskriver de effekter som en implementering av e-procurement-system har (Aman 

och Kasimin, 2011). 

 

Specifikation leverantörsval 
Upprättande 

av avtal 
Orderläggande 
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bevakning 

Uppföljning 
och 
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De studier som finns tillgängliga fokuserar främst på den privata sektorn, snarare än den 

offentliga, och tonvikten läggs ofta på de barriärer som finns för en lyckad 

implementation snarare än på de effekter som följt implementeringen (Tatsis et al., 

2006, Panda och Sahu, 2012). Den forskning som faktiskt berör effekterna av e-

procurement-system gör det främst ur ett supply chain-perspektiv och är oftast inriktat 

på effekterna som upplevs inom tillverkningsindustrin. (Chang et al., 2013, Croom, 

2001, Presutti och William 2003).  

 

Då implementering av e-procurement-system har kommit att bli en viktig fråga i många 

av Sveriges kommuner ser författarna stor mening med att fylla ovanstående tomrum i 

forskningen kring effekterna av e-procurement inom offentlig sektor. Detta arbete 

kommer därför fokusera på att jämföra huruvida den forskning som finns angående e-

procurement-systems effekter på inköpsprocessen överensstämmer med de effekter som 

upplevs inom offentliga organisationer. 

 

1.4 Problemformulering 

- Vilka effekter har införandet av ett e-procurement-system på inköpsprocessen i 

en offentlig organisation? 

 

1.5 Syfte 

Att identifiera och beskriva effekterna av att implementera ett e-procurement-system i 

en offentlig organisation samt jämföra om dessa överensstämmer med de effekter som 

presenteras i forskning utförd på privata organisationer. 

 

1.6 Begränsningar 

Det finns en rad olika typer av system som alla faller in under begreppet e-procurement-

system. I detta arbete kommer den variant som benämns katalog-system att undersökas. 

När termen e-procurement-system används syftas det således på katalogsystem om inte 

annat specifikt uppges. 
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1.7 Arbetets disposition 

I figur 2 ges en genomgång av arbetets disposition och en överblick av kapitlens 

innehåll. 

 

 

Figur 2 - Arbetets disposition. Egen illustration.  

Inledning 

• I inledningskapitlet kommer vi beskriva bakgrunden till 
problemet och diskutera anledning för och syftet med den 
valda problemformuleringen.  

Metod 

• I metodavsnittet kommer vi beskriva och motivera de 
angreppssätt vi har valt för denna undersökning, vidare 
kommer vi beskriva hur vi har hämtat information.   

Teori 

• I teorikapitlet kommer gällande forskning som berör vår 
problemformulering presenteras.  

Empiri 

• I empirikapitlet kommer de semistrukturerade intervjuerna 
med Växjö kommuns inköpare att sammanställas. 

Analys 

• I analyskapitlet kommer den teoretiska bakgrunden jämföras 
med det empiriska materialet som har samlats in. De 
effekter som beskrivs i teorin, upplevs de i verkligheten. 

Slutsatser 

• I slutsatskapitlet kommer resultatet av projektet att 
presenteras, även projektets användbarhet och författarnas 
egna reflektioner kommer även att beskrivas här. 
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2  Metod 

I följande kapitel presenteras teori om synsätt, angreppssätt, metodik, datainsamling, 

urval, kvalitetsmått och etik. Kapitlet innehåller dessutom diskussioner angående de 

överväganden som har gjorts i samband med detta arbete.  

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

2.2 Positivism och hermeneutik 

Epistemologi är teori om vad som anses som godtagbar kunskap inom ett ämnesområde. 

Inom epistemologin finns två synsätt som skiljer sig åt, dessa är positivism och 

hermeneutik. Positivism som ståndpunkt förespråkar användandet av naturvetenskapliga 

metoder vid studier av sociala fenomen och menar att kunskap är oberoende av vem 

som tolkar den, det vill säga kunskap är objektivt och ska hållas fri från personliga 

värderingar. Detta medför att det lämnas lite eller inget utrymme för forskaren att själv 

tolka de resultat som uppnås. Hermeneutiken förespråkar ett mer tolkande angreppssätt 

och ger forskaren utrymme att själv utvärdera och formulera betydelsen av sina resultat. 

Hermeneutiken som synsätt menar att kunskap uppstår i interaktion mellan individer 

och fokuserar på förståelse för hur dessa individer tolkar olika situationer (Bryman och 

Bell, 2005).  

 

2.2.1 Arbetets synsätt 

Detta arbete har intagit ett positivistiskt synsätt då det ger en objektiv bild av de effekter 

som har uppstått inom Växjö kommun efter införandet av e-procurement-system. Egna 

värderingar och åsikter har uteslutits för att inte påverka resultatet.  

 

2.3 Vetenskapligt angreppssätt 

2.3.1 Deduktion och induktion 

Inom forskningsvärlden diskuteras främst två angreppssätt, deduktion och induktion. 

Deduktion innebär att forskningen utgår från befintliga teorier inom ämnesområdet för 

att sedan samla in empiriskt data. Den empiriska data analyseras sedan för att dra 
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slutsatser om huruvida de befintliga teorierna stämmer eller ej. Stegen i den deduktiva 

forskningsprocessen enligt Bryman & Bell (2005) framgår i figur 3. 

 

Figur 3 - Den deduktiva processen enligt Bryman och Bell (2005). Egen illustration. 

Vid ett induktivt angreppssätt utgår forskningen istället från empirisk data och slutsatser 

dras utifrån denna. Dessa slutsatser ligger sedan till grund för skapandet av teori 

(Bryman och Bell, 2005). Dubois och Gibbert (2010) beskriver ett angreppsätt som 

blandar både induktion och deduktion, nämligen abduktion. En abduktiv process 

innebär att det teoretiska ramverket och de empiriska observationerna utvecklas 

samtidigt och inte under olika perioder och induktion och deduktion används växelvis 

mellan olika stadier av en undersökning. Enligt Dubois och Gadde (2002) är det 

abduktiva angreppssättet vanligt förekommande vid fallstudier och ett användbart 

angreppsätt för att upptäcka nya fenomen inom ett område. 

 

2.3.2 Arbetets angreppssätt 

I detta arbete har problemet angripits med hjälp av ett deduktivt angreppssätt. Rådande 

forskning och teori har legat till grund för utformningen av intervjumanus och 

fokusområdet, detta går i linje med deduktion.  

 

2.4 Forskningsmetodik 

2.4.1 Kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod 

Företagsekonomiska forskningsstudier kan delas in i två olika segment, kvantitativ och 

kvalitativ metod. Inom den kvantitativa metoden ligger fokus på kvantifiering när det 

gäller insamling och analys av data. En kvantitativ forskningsstudie utgår från det 

Teori Hypoteser Datainsamling Resultat 
Hypoteserna 

bekräftas eller 
förkastas 

Teorin 
revideras 
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deduktiva synsättet och tyngdpunkten ligger på att pröva olika teorier. I huvudsak 

lägger kvantitativa forskare tonvikten på fyra olika områden: mätning, kausalitet, 

generalisering och replikation. Mätning gör att forskaren kan beskriva små och hårfina 

skillnader mellan människor för att åtskilja dessa. Kausalitet har ett förklarande fokus 

och gör det möjligt för forskaren att säga något om de bakomliggande orsakerna till en 

företeelse. Generaliserbarheten berör frågor om huruvida resultatet som presenteras är 

giltigt även vid andra situationer än den i den specifika studien, målet är att få fram 

resultat som är generella och sträcker sig utanför den aktuella situationens kontext. 

Slutligen handlar replikation om att forskaren på ett klart och tydligt sätt dokumenterar 

hur studien har utförts steg för steg för att göra det möjligt för andra forskare att 

replikera studien och granska resultatet. De vanligaste undersökningsdesignerna inom 

kvantitativ forskning är surveyundersökningar och experiment (Bryman & Bell, 2005). 

Kvalitativ forskningsstrategi lägger vanligtvis fokus på ord och inte kvantifiering vid 

insamling och analys av data. Den kvalitativa forskaren utgår, till skillnad från den 

kvantitativa, från ett induktivt synsätt på sambandet mellan teori och forskning och 

tonvikten ligger på att generera teorier. Den kvalitativa forskaren tar även avstånd från 

den naturvetenskapliga modellen som den kvantitativa forskaren använder och 

fokuserar istället på hur individer tolkar och uppfattar sin sociala verklighet. Tonvikten 

inom den kvalitativa forskningen ligger oftast på förståelse snarare än förklaring. Den 

vanligaste undersökningsdesignen inom kvalitativ forskning är fallstudier där forskaren 

vanligtvis använder sig av intervjuer och observationer för att få en bättre bild och större 

förståelse för organisationen (Bryman & Bell, 2005). 

 

2.4.2 Arbetets forskningsmetod 

Arbetet har använt sig av en kvalitativ forskningsmetod. Arbetet ämnade att undersöka 

effekterna av implementering av e-procurement-system inom offentlig verksamhet 

genom att utför en fallstudie på Växjö kommun. Att göra en kvantitativ undersökning 

hade kunnat vara ett realistiskt alternativ. På de olika enheterna finns ett stort antal 

operativa inköpare, cirka 900 stycken, som är lättillgängliga genom exempelvis e-post. 

Det fanns med andra ord ett stort antal lättillgängliga individer som hade kunnat 

tillfrågas att delta i till exempel en enkätundersökning. Arbetets problemformulering har 

dock fokuserat på en djupare förståelse för de effekter implementeringen av ett e-
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procurement-system har haft på Växjö kommun. En kvantitativ forskningsmetodik 

valdes därför bort till förmån av en kvalitativ metod.  

 

2.5 Undersökningsdesign 

Bryman och Bell (2010) beskriver en rad olika typer av undersökningsdesigner, dessa är 

tvärsnittsdesign, experimentell design, longitudinella undersökningar, komparativa 

undersökningar och fallstudier. Vid en tvärsnittsdesign samlas data in från en rad fall 

vid en specifik tidpunkt som sedan analyseras för att hitta samband mellan dessa. Vid 

experimentell design använder forskaren sig av två grupper, en experimentgrupp som 

utsätts för något och en kotrollgrupp som inte utsätts för detta något. Grupperna jämförs 

sedan för att se vilken effekt variabeln hade på experimentgruppen. Vid en longitudinell 

design studeras ett och samma urval vid olika tidpunkter för att identifiera förändringar 

som sker. En komparativ design innebär att två oberoende fall studeras med samma 

metoder för att sedan jämföras. 

 

Enligt Bryman och Bell (2010) är en fallstudie en definierad och intensiv analys av ett 

eller flera fall. Fall som begrepp förknippas oftast med en viss plats eller lokal, 

exempelvis en avgränsad organisation eller arbetsplats. Fallstudier förknippas oftast 

med kvalitativa forskningsmetoder då de anses passa bra för att göra intensiva och mer 

detaljerade granskningar av ett fall. Det är dock även möjligt att genomföra fallstudier 

med kvantitativa forskningsmetoder. Oftast förespråkas studie av ett enskilt fall om 

fenomenet som studeras är unikt eller kritiskt i förhållande till gällande teori och 

forskning (Bryman och Bell, 2010).  Enligt Yin (2014) passar fallstudier som metod väl 

in på problemområden som involverar frågor om ”hur” och ”varför”. Kritiker av 

användning av fallstudie som metod menar ofta att det inte går att dra generella 

vetenskapliga slutsatser genom att studera enbart ett objekt. Genom att studera flera fall 

ges möjlighet till komparation och eventuellt möjlighet att stärka trovärdigheten i 

resultaten.  

 

2.5.1 Arbetets undersökningsdesign 

I detta arbete har författarna gjort en fallstudie på Växjö kommun. Det empiriska 

underlaget har samlats in genom intervjuer med både inköpare och e-handelsansvarig 

inom kommunen. 
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2.6 Datainsamling 

2.6.1 Primär- och sekundärdata 

I forskningssammanhang görs det ofta skillnad på två olika typer av data, primär- och 

sekundärdata. Primärdata är data som inhämtas av forskaren själv med hjälp av till 

exempel observationer eller intervjuer. Sekundärdata är data som redan tillgängliggjorts 

av andra forskare. Att använda sig av sekundärdata har både sina fördelar och 

begränsningar. Att ta fram primärdata är i många fall en lång och kostsam process, att 

använda sekundärdata kan därför innebära stora besparingar i både tid och pengar. Det 

kan också innebära att tillgång ges till data av högre kvalitet än den forskaren själv har 

möjlighet att producera. Riskerna med att använda sig av sekundärdata är bland annat 

att forskaren inte är bekant med materialet. Kännedom om de variabler som används, 

hur de har kodats och hur det insamlade materialet organiserats måste uppnås, en 

process som kan vara tidskrävande. Den forskare som tar del av det insamlade 

materialet saknar dessutom kontroll över kvaliteten på datan, något som kan vara 

problematiskt när information söks utanför erkända källor. En annan risk med att 

använda sekundärdata är det faktum att datamaterialet med stor sannorlikhet är insamlat 

i ett annat syfte än det forskaren ämnar använda materialet till och därmed kan variabler 

som är viktiga för denne forskares arbete saknas (Bryman och Bell, 2010). 

 

2.6.2 Datainsamlingsmetoder 

Några av de vanligaste datainsamlingsmetoderna vid en fallstudie är enligt Yin (2012) 

dokumentation, arkivmaterial, intervjuer, direkta observationer samt deltagande 

observationer. De olika datakällorna kompletterar varandra väl och för att göra en så bra 

fallstudie som möjligt bör forskaren använda sig av så många olika datakällor som 

möjligt.  

 

Information som har sitt ursprung från dokumentation är enligt Yin (2014) ofta relevant 

i fallstudier. Informationen från dokumentation kan exempelvis komma från brev, e-

mail och personliga dokument men också från publiceringar i tidningar som är 

relaterade till det ämnet som ska undersökas. Dokumentation är användbar även fast den 

inte alltid är precis eller opartisk. Det är dock viktigt att forskaren är medveten om detta 

och använder dokumentation med en viss försiktighet. Dokumentation bidrar främst till 

en fallstudie genom att bekräfta eller öka trovärdigheten från andra källor. Den största 
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nackdelen med dokumentation är att den skrevs med ett visst syfte för en viss målgrupp 

och det är osannolikt att syftet och målgruppen stämmer överens med den egna 

fallstudiens ändamål. 

 

Arkivmaterial i form av datafiler och inspelningar kan enligt Yin (2014) vara en annan 

relevant informationskälla vid fallstudier. Några vanliga arkivmaterial är offentlig data 

som framställts av exempelvis staten eller kommuner, kartor och diagram som beskriver 

var de olika enheterna är placerade rent geografiskt samt surveydata som har blivit 

framtagen av andra men som handlar om deltagare i forskarens studie. Även fast 

arkivmaterialet har verifierats måste forskaren vara noga med att ta reda på under vilka 

förutsättningar som materialet har tagits fram samt göra en bedömning av dess riktighet. 

 

Yin (2014) menar att en av de viktigaste källorna vid en fallstudie är intervjuer. Oftast 

förknippas intervjuer med surveyundersökningar men intervjuer används även flitigt vid 

fallstudier. Skillnaden är att vid surveyundersökningar är frågorna strukturerade och 

styrda medan de i fallstudier är mer öppna och flexibla. Bryman och Bell (2010) 

beskriver i huvudsak två typer av intervjuer vid kvalitativ forskning, ostrukturerade och 

semistrukturerade. 

 

Vid ostrukturerade intervjuer använder sig forskaren av lösa minnesanteckningar som 

stöd för att ge en genomgång av intervjuns tema eller teman för intervjupersonen. Själva 

intervjun kan snarare liknas vid ett vanligt samtal där intervjuaren ställer en eller ett 

begränsat antal frågor där intervjupersonen sen tillåts associera fritt. Intervjuaren 

reagerar sen på de punkter som denne anser intressanta och kommer med 

uppföljningsfrågor (Bryman och Bell, 2010). 

 

Vid semistrukturerade intervjuer finns ett antal teman som ska diskuteras och på 

förhand mer eller mindre specificerade frågeställningar. Oftast använder sig intervjuaren 

av en intervjuguide där dessa frågeställningar finns presenterade. Intervjuaren behöver 

inte följa denna intervjuguide slaviskt, utan frågor kan ställas i den ordningsföljd som 

känns naturlig utifrån hur samtalet utspelar sig. Frågor som inte finns med i 

intervjuguiden kan också ställas om intervjuaren vill knyta an till något ämne som 

berörts i intervjupersonens svar, i huvudsak bör dock den ursprungliga guiden följas. 
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Även om intervjuns ämne och frågor till stor del är på förhand bestämda lämnas stort 

utrymme för intervjupersonen att utforma sina svar på dennes egna vis (Bryman och 

Bell, 2010). 

 

2.6.3 Arbetets teoretiska datainsamling 

Det teoretiska underlaget för detta arbete har inhämtats från sekundärdata, främst från 

tidigare gjorde studier som behandlar ämnet e-procurement. Dessa studier har funnits 

tillgängliga i form av vetenskapliga artiklar som publicerats i en rad olika fackjournaler. 

Databaser som har använts för sökning av artiklar är business source premiere och 

emerald. Sökord som har använts för systematisk sökning är bland annat e-procurement, 

purchasing, e-commerce och web procurement. Narrativ litteraturstudie har även 

använts då intressanta referenser som hittats har följts upp, proceduren har sedan 

upprepats med de nya artiklarna. Även facklitteratur och läroböcker inom ämnen som 

forskningsmetodik, fallstudier och inköp har använts. 

 

2.6.4 Arbetets empiriska datainsamling 

Det empiriska underlaget för detta arbete har hämtats från primär- och sekundärdata. 

Primärdata har inhämtats genom intervjuer med Växjö kommuns inköpare samt med e-

handelsansvarig på Växjö kommun. Det sekundära materialet har hämtats från 

powerpointpresentationer som Växjö kommun visade i samband med ett studiebesök.  

 

2.7 Urval 

Inom forskning finns det två huvudsakliga urvalsmetoder, sannolikhetsurval och icke-

sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval är vanligt förekommande inom surveyforskning, 

detta då informationen som samlas in vid ett slumpmässigt urval kan användas för att 

dra generella slutsatser om den population som stickprovet dragits från. De vanligaste 

metoderna för sannolikhetsurval är obundet slumpmässigt-, stratifierat slumpmässigt- 

samt klusterurval. Vid obundet slumpmässigt urval har varje individ i populationen 

samma möjlighet att komma med i urvalet. Detta skapar större trovärdighet i 

forskningen och gör det möjligt för forskaren att generalisera resultatet av studien till 

populationen i dess helhet. I ett stratifierat slumpmässigt urval tas hänsyn till 

populationens representation, till exempel hur många anställda en avdelning har. Här 

skapas en urvalsfraktion som gör att varje grupp har procentuellt samma representation 
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sett till gruppens storlek. Slutligen vid klusterurval delas populationen in i olika 

grupper, eller kluster, och urvalet sker sedan bland dessa. Klusterurval används ofta om 

populationen är geografiskt spridd då forskaren på ett snabbare och mindre kostsamt 

sätt kan samla in information. Dock finns det ingen garanti för att de utvalda ger en 

rättvis bild av den mångfald som befolkningen som helhet påvisar (Bryman och Bell, 

2005). 

Icke-sannolikhetsurval karakteriseras enligt Bryman och Bell (2005) av att alla i en 

population inte har samma chans att bli utvalda, detta gör det svårare för forskaren att 

generalisera resultatet av studien till populationen i sin helhet. Vanligt förekommande 

urvalsmetoder vid icke-sannolikhetsurval är bekvämlighets-, snöbolls-, och kvoturval. 

Bekvämlighetsurval innebär att forskaren använder sig av personer som för tillfället 

råkar finnas tillgängliga. Problemet vid bekvämlighetsurval är att de är svåra att 

generalisera då forskaren inte vet vilken population som stickprovet är representativt 

för. Metoden används ofta när forskaren genom en slump får möjlighet att samla in data 

från personer med stor inverkan på studien, detta kan i sin tur skapa en språngbräda för 

fortsatt forskning. Vid snöbollsurval tar forskaren initialt kontakt med ett mindre antal 

människor som anses relevanta för studien, forskaren använder sedan dessa för att få 

kontakt med ytterligare respondenter. Snöbollsurval används nästan bara inom 

kvalitativ forskning och problemet med metoden är, i jämlikhet med 

bekvämlighetsurval, att resultaten är svåra att generalisera då det är osannolikt att 

urvalet kommer vara representativt för befolkningen. Kvoturval är en metod som är 

förhållandevis ovanlig inom akademisk forskning men används flitigt i till exempel 

kommersiella marknadsundersökningar. Syftet med kvoturval är att skapa ett urval som 

avspeglar en befolknings relativa fördelning av individer i olika kategorier. Exempel på 

kategorier är kön, etnisk bakgrund och ålder. Här är det, till skillnad från ett stratifierat 

urval, forskaren själv som bestämmer vilka som ska vara med i undersökningen och 

urvalet är därmed icke-slumpmässigt (Bryman och Bell, 2005). 

 

2.7.1 Arbetets urvalsmetod 

I detta arbete har en kvalitativ undersökning av Växjö kommun genomförts. Författarna 

har använt sig av ett icke-sannolikhetsurval. För att besvara arbetets forskningsfråga har 

personer med nödvändig kännedom inom ett specifikt område krävts, detta gjorde att 
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sannolikhetsurval kunde uteslutas. I arbetet har intervjupersonerna valts ut genom ett 

snöbollsurval. Efter kontakt med nyckelpersoner inom Växjö kommuns logistikenhet 

erhölls en rad förslag på personer som skulle kunna ses som lämpliga intervjupersoner. 

Fördelen med att ha arbetat med detta urvalssätt var att förslag kunde erhållas utifrån de 

kriterier som ställdes på intervjupersonerna från författarnas sida. 

 

2.8 Kvalitetsmått 

Yin (2014) listar ett antal bedömningskriterier för kvantitativ forskning. Kriterierna är 

begreppsvalditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet. Dessa kriterier 

beskrivs närmare nedan. 

Begreppsvaliditet: Detta kriterium handlar om att identifiera och operationalisera 

korrekta mått för det fenomen som ska studeras. Då kvalitativ forskning inte sällan 

berör ämnen av social och mer subjektiv karaktär är det ofta svårt att definiera klara 

begrepp som objektivt mäter just det som undersökningen utger sig studera. 

Medvetenhet om dessa begränsningar är en viktig del av den kvalitativa forskningen 

och vilken påverkan dessa begränsningar kan ha på resultatet bör tas i beaktning i 

samband med diskussion av resultatet. Begreppsvaliditeten kan stärkas genom att flera 

datakällor används och att nyckelpersoner som medverkat i studien tillåts granska 

materialet under studiens gång för att bekräfta att inga förvridningar av sanningen eller 

missuppfattningar finns (Yin, 2014). 

Intern validitet: Intern validitet i samband med fallstudier innebär att de samband som 

forskaren försöker förklara ska vara hållbara och inte tillfälliga eller slumpartade. Intern 

validitet som kvalitetsmått är främst användbart vid kausala och förklarande 

undersökningar.  Den interna kvaliteten kan precis som begreppskvaliteten stärkas 

genom att flera datakällor används. Att underbygga förklaringarna ordentligt och 

dessutom presentera och möta motförklaringar är andra metoder för att stärka den 

interna validiteten (Yin, 2014). 

Extern validitet: Den externa validiteten adresserar frågan om huruvida resultatet från 

en studie är generaliserbart bortom den miljö och situation som studerats. Den externa 

validiteten är som tidigare nämnt en av de största svårigheterna vid fallstudier. Det är 
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ofta svårt att generalisera resultaten på ett litet urval till en hel population. Enligt Yin 

(2014) kan den externa validiteten stärkas genom att befintlig teori används som grund 

för undersökningen eller att flerfallstudier görs där möjlighet till jämförelse finns. 

Reliabilitet: Syftet med det sista kriteriet är att säkerställa att om samma fallstudie 

gjordes på nytt skulle resultatet också bli detsamma. Yin (2014) poängterar att det inte 

går att anta att resultatet är detsamma om studie replikeras i en annan miljö, utan bara 

om samma förutsättningar och studieobjekt hade används. Kriteriet handlar således om 

att minimera felen och att forskningen utförts opartiskt. 

 

Bryman och Bell (2005) beskriver två alternativa kriterier som kan användas vid 

bedömning av kvalitativa undersökningar, trovärdighet och äkthet. Trovärdighet delas i 

sin tur in i följande fyra delkriterier: 

Tillförlitlighet: För att säkerställa att resultaten av ett arbete är tillförlitligt bör det 

säkerställas att forskningen utförts i enlighet med de regler och normer som finns för 

den aktuella typen av forskning. För att stärka tillförlitligheten av ett arbete bör 

resultatet presenteras för de personer som varit en del av studien och de fenomen som 

studerats. Detta säkerställer att forskaren har uppfattat de fenomen som studerats på ett 

korrekt sätt som överensstämmer med studieobjektens uppfattning (Bryman och Bell, 

2005). 

Överförbarhet: Kvalitativ forskning omfattar ofta intensiva studier av ett särskilt 

fenomen eller en grupp av individer. Dessa fenomen och grupper är ofta mer eller 

mindre unika och denna typ av forskning fokuserar i många fall på en djupare förståelse 

av dessa ting snarare än bredd och förklaring. Detta försvårar möjligheten att replikera 

det arbete som har gjorts med exakt samma förutsättning. Kvalitativa forskare bör 

därför lämna fylliga beskrivningar av de detaljer som påverkat resultatet för att 

underlätta bedömning för andra forskare av hur överförbara resultaten är till en annan 

miljö (Bryman och Bell, 2005). 

Pålitlighet: För att andra forskare ska kunna bedöma pålitligheten i de resultaten som 

presenterats menar Bryman och Bell (2005) att en fullständig redogörelse av alla faser i 

forskningsprocessen ska finnas tillgänglig. De val som har gjorts och de synsätt som 

intagits för problemformulering, urvalskriterier, metodval för dataanalys och så vidare 
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ska finnas presenterade. Med hjälp av dessa redogörelser kan andra forskare fungera 

som granskare av arbetet och bedöma kvaliteten på de procedurer och tillvägagångssätt 

som använts och därmed även kvaliteten på de resultat som presenteras. 

Möjlighet att styrka och konfirmera: Utifrån ståndpunkten att fullständig objektivitet 

sällan går att uppnå när forskningen berör sociala fenomen berör det sista 

tillförlitlighetskriteriet frågan om huruvida forskaren har agerat i god tro eller inte. Det 

måste säkerställas att forskaren inte har låtit personliga värderingar och åsikter färga de 

resultat som uppnåtts (Bryman och Bell, 2005). 

Det andra huvudkriteriet, äkthet, berör frågor om huruvida resultaten ger en rättvis bild 

utav de fenomenen som har studerats. Resultaten som presenteras ska stämma överens 

med de åsikter och uppfattningar som finns i den grupp som har studerats. För att 

resultaten ska anses äkta ska dessa dels bidra till en ökad förståelse hos studieobjekten 

för det fenomen som studerats, men även för hur andra individer uppfattar dessa 

fenomen (Bryman och Bell, 2005). 

 

2.8.1 Diskussion angående kvalitetsmått 

Den externa validiteten enlig Yin (2014) och överförbarheten enligt Bryman och Bell 

(2010) är nära besläktade. Författarna till detta arbete har varit medvetna om 

svårigheterna med att presentera generaliserbara resultat utifrån en fallstudie. För att 

stärka dessa kriterier har arbetet grundats i redan befintlig teori. Denna teori samlades in 

från en rad olika källor för att säkerställa att den teoretiska grund arbetet vilar på inte är 

partiskt eller snedvriden. Detaljerad information om intervjupersonerna samt deras 

arbetsförhållande har inkluderats i arbetet för att ge läsaren en komplett bild av 

situationen som har studerats. 

 

För att stärka tillförlitligheten i arbetet har författarna transkriberat de intervjuer som har 

genomförts. Dessa transkriberingar har sedan skickats till respektive intervjuperson för 

validering och möjlighet till att göra korrigeringar. Möjligheten för intervjupersonerna 

att läsa igenom författarnas transkriberingar har även ökat arbetets äkthet då det 

säkerställs att bilden som ges över intervjupersonernas uppfattningar och åsikter är 

sanningsenlig. 
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Författarna har givit redogörelser för vilket synsätt som har intagits i arbetet. Diskussion 

angående det vetenskapliga angreppssätt som valts, de forsknings- och 

datainsamlingsmetoder som används samt etiska övervägande har förts av författarna 

för att stärka pålitligheten i arbetet. Kriteriet möjlighet att styrka och konfirmera har 

uppnåtts genom att författarna inte har blandat in egna värderingar och åsikter i 

slutsatsen utan endast redovisat de upptäckter som gjorts. 

 

2.9 Etiska överväganden 

Vid en samhällsvetenskaplig undersökning kan det vid flera olika tillfällen uppstå etiska 

frågeställningar som forskaren måste ta hänsyn till. Det är bland annat myndigheter och 

professionella organisationer som utformat de etiska reglerna angående hur forskning 

ska bedrivas (Bryman och Bell, 2005). Bryman och Bell (2005) redogör för fem etiska 

principer som bland annat gäller för svensk forskning. Dessa fem är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet samt falska 

förespeglingar 

Forskaren ska ge information till de inblandade personerna angående undersökningens 

syfte. Enligt samtyckeskravet har personerna i undersökningen rätt att avbryta 

medverkandet då deltagandet är frivilligt. Samtliga deltagare i undersökningen har rätt 

att vara anonyma och personliga uppgifter ska vara oåtkomliga för obehöriga. Uppgifter 

som samlas in i samband med forskningen får enligt nyttjandekravet endast användas 

till forskningsändamålet. Avslutningsvis får forskaren inte ge ut falsk eller vilseledande 

information till undersökningspersonerna (Bryman och Bell, 2005). 

 

2.9.1 Diskussion om forskningsetiska övervägande 

I arbetet har samtliga etiska överväganden tagits hänsyn till, arbetets syfte och att 

intervjupersonernas medverkan är frivillig har förklarats för samtliga intervjupersoner. 

Uppgifterna som har samlats in under intervjuerna har behandlats konfidentiellt och 

varit oåtkomliga för obehöriga. Uppgifterna har inte använts i något annat syfte än 

forskningsändamålet. Intervjupersonerna har i samband med intervjuerna introducerats 

till arbetets syfte och slutligen har inga falska förespeglingar eller vilseledande 

information lämnats från författarnas sida. 
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2.10 Metodsammanfattning 

I figur 4 ges en sammanfattande bild av arbetets metodval. 

 

 

Figur 4 – Metodsammanfattning. Egen illustration. 
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3 Teoretisk bakgrund 

Teorikapitlet inleds med en beskrivning av inköpsprocessen med van Weeles litteratur 

som utgångspunkt. Sedan beskrivs de effekter som implementering av e-procurement-

system har på inköpsprocessen. Kapitlet avslutas med en genomgång av 

styrningsrelaterade samt kostnadsrelaterade effekter av en sådan implementering.  

 

3.1 Inköpsprocessen 

Axelsson and Wynstra (2002) lägger tonvikt på att inköpsaktiviteter och strategier 

relaterade till dessa är högst kontextuella och kan skilja sig åt beroende på i vilket 

sammanhang de återfinns i. En vanlig definition av inköp som begrepp är dock den van 

Weeles (2005) presenterar och som vidrördes i problembakgrunden. Denna definition 

lyder enligt följande:  

 

”Styrning av företagets externa resurser på ett sådant sätt att tillgången av alla varor 

och tjänster, all kompetens samt all kunskap som är nödvändigt för att driva, 

underhålla och styra företagets primära och stödjande aktiviteter säkerställs under de 

mest fördelaktiga förhållandena.” 

Van Weele bryter ner denna definition i sex distinkta steg som tillsammans utgör 

inköpsprocessen. Dessa steg utgörs av specifikation av artiklar, val av leverantör, 

förhandling och upprättande av avtal, orderläggning, orderbevakning samt utvärdering 

av leverantör. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av varje steg. 

3.1.1 Specifikation 

 

Figur 5 - Inköpsprocessen enligt van Weele (2005). Egen Illustration. 
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Det första steget i inköpsprocessen utgörs av specifikation, se figur 5. Specifikationer 

för en produkt kan delas in i funktionella respektive tekniska specifikationer. 

Funktionella specifikationer beskriver den funktionalitet som efterfrågas hos produkten 

medan en teknisk specifikation beskriver mer i detalj de egenskaper som produkten ska 

ha. Fördelen med att använda sig av funktionella specifikationer är bland annat att 

köparen kan dra större nytta av leverantörens expertis inom området genom att lämna 

större frihet åt denne när det kommer till att utarbeta en produkt som uppfyller de krav 

som ställts. Det kan tänkas att det finns teknologi och lösningar tillgängliga som är 

okända för kunden men som leverantören har god inblick i. Tekniska specifikationer 

utgörs ofta av detaljerade ritningar och scheman som med exakthet beskriver en produkt 

och hur processen för tillverkningen ska utformas. Risken med en teknisk specificering 

är att det ställs allt för detaljerade krav på produkten som driver upp kostnaden utan att 

tillföra någon funktionalitet. Ofta krävs utöver en teknisk eller funktionell specifikation 

en rad andra specifikationer som berör områden som kvalitet, logistik, underhåll, juridik 

och budget (van Weele, 2005). 

 

3.1.2 Leverantörsval 

 

Figur 6 - Inköpsprocessen enligt van Weele (2005). Egen Illustration. 

Nästa steg, eller delprocess, i inköpsprocessen är val av leverantör, se figur 6. Innan det 

kan fastställas vilken leverantör som är bäst lämpad för den aktuella situationen finns 

det en rad faktorer att ta hänsyn till. Van Weele (2005) skiljer mellan två typer av 

kontraktering, de går under de engelska begreppen turnkey och partial subcontracting. 

Turnkey subcontracting innebär som namnet antyder att kunden lägger över hela 

ansvaret för ett uppdrag på leverantören, från design till leverans. Detta alternativ kräver 

en liten insats och erfarenhet av liknande projekt från kundens sida. Att använda sig av 

turnkey subcontracting lämnas dock kunden utan insikt i uppdragets kostnader och 
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begränsar kundens inflytande över till exempel kvalitet och materials som används. Vid 

partial subcontracting delas projektet upp i mindre delar som i sin tur kontrakteras till en 

rad olika leverantörer. Detta tillvägagångssätt ger en större möjlighet för kunden att 

påverka kostnaden och slutresultatet för projektet. Det ställer dock högre krav på att 

kunden har kunskap och erfarenhet inom området och ansvaret för koordination av de 

olika delarna vilar på kunden.  

En annan fråga som är förknippad med detta steg av inköpsprocessen är hur uppdraget 

ska prissättas. Genom att sätta ett fast pris får leverantören incitament till att slutföra 

uppdraget och uppfylla avtalet så snabbt som möjligt men det kräver att kunden har stor 

insikt i de kostnader som är förknippade med projektet för att ha möjlighet att förhandla 

fram ett rättvist pris. Ett annat alternativ är att använda sig av en kostnadsbaserad 

prissättning där leverantören får betalt för den tid och de resurser som används vilket i 

sin tur betyder att det inte ligger i leverantörens direkta intresse att slutföra projektet på 

kortast möjligast tid. 

Slutligen sätts en så kallad ”bidders long list” ihop. Denna lista består utav leverantörer 

som är tänkbara kandidater för uppdraget. Kunden kan undersöka referenser till 

leverantörerna och genomföra leverantörsbesök för att bilda sig en uppfattning om 

kapaciteten hos de olika leverantörerna. Av dessa leverantörer väljs sedan ett par av de 

mest lovande ut vilka ges möjlighet till att lämna in anbud varefter en slutgiltig 

leverantör väljs ut (van Weele, 2005). 

 

3.1.3 Upprättande av avtal 

 

Figur 7 - Inköpsprocessen enligt van Weele (2005). Egen Illustration. 

Nästa steg i inköpsprocessen som beskrivs i figur 7 berör förhandling och upprättandet 

av ett avtal. Utformningen av avtalet kan variera stort beroende på till exempel vilken 
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bransch företagen verkar i, de båda parternas företagskultur och vilken 

marknadssituation som råder. Nedan listas några viktiga aspekter som bör tas i 

beaktning vid förhandling och upprättande av avtal. 

Pris- och leveransvillkor: Dessa villkor berör priset som ska betalas för uppdraget 

samt omständigheter och tidpunkt för leverans eller fullföljande av avtal. Generellt sett 

är ett fast pris som avtalats efter budgivning med flera olika leverantörer att föredra för 

kunden. Att avtala om priser och tillgänglighet för framtida service, reservdelar och 

dylikt vid maskinköp är en punkt som kan vara av vikt i vissa situationer. Vid affärer 

med utländska företag måste risken förknippad med förändringar i valutakurser tas i 

beaktning. Med andra ord så finns det många delar som är viktiga att tänka över då 

villkor för pris och leverans ska förhandlas fram. 

Betalningsvillkor: Vid större uppdrag är det vanligt att betalningen för ett uppdrag 

delas upp då leverantören måste göra investeringar för att fullfölja avtalet. Vanligvis 

sker betalning stegvis i takt med att arbetet utförs och att kunden säkerställer att arbetet 

motsvarar det som avtalats i kontraktet. 

Vitesklausuler och garantivillkor: De flesta stora företag kräver att leverantörer 

lämnar garantier för att produkterna som levererats håller god kvalitet och i övrigt 

uppfyller alla avtalade villkor samt är lämpade för deras ändamål. Vilka åtgärder som 

ska tas och vilka bestraffningar som ska utfärdas om dessa villkor inte uppfylls bör 

också finnas preciserade i avtalet (van Weele, 2005) 
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3.1.4 Orderläggande 

 

Figur 8 - Inköpsprocessen enligt van Weele (2005). Egen Illustration. 

I nästa steg i inköpsprocessen, se figur 8, kan kunden börja lägga order hos 

leverantören. I vissa fall kan en inköpsorder i sig utgöra ett avtal men i fall där 

transaktionerna är återkommande är det vanligt att avtal som täcker samtliga order 

under en längre tidsperiod upprättas. Vanligtvis används materialplaneringssystem som 

elektroniskt initierar en order genom att skapa en inköpsrekvisition för aktuell artikel då 

lagernivån sjunker under en förbestämd nivå. När sen ordern läggs hos leverantören är 

det viktigt att informationen till leverantören är tydlig. Vanligvis består en order av 

ordernummer, önskad kvantitet, en detaljerad beskrivning av produkten, förväntad tid 

och plats för leverans samt en faktureringsadress. 

Straight rebuys utgör den vanligaste typen av orders och kännetecknas av köp från 

kända leverantörer av befintliga artiklar. Nivån av osäkerhet och risk är liten då 

omständigheterna kring leverantören och produkten är kända och avtal som reglerar 

transaktionen finns redan. Vid denna typ av inköp används oftast elektroniska 

ordersystem där användaren kan lägga order som i realtid kan godkännas av en 

inköpsavdelning eller skickas direkt till leverantör. Straight rebuys behandlar bara de 

sista tre stegen av inköpsprocessen och kan användas för alla typer av rutinprodukter 

(van Weele, 2005). Polonsky et al. (1998) menar att straight rebuys tar liten tid i 

anspråk, involverar få beslutsfattare och ofta berör artiklar med mindre komplexitet. De 

beskriver vidare att den operativa personalen lägre ner i organisationens hierarki har 

stort inflytande vid beslutsfattande gällande inköpsrelaterade frågor vid straight rebuy-

situationer. 
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3.1.5 Leveransbevakning 

 

Figur 9 - Inköpsprocessen enligt van Weele (2005). Egen Illustration. 

Leveransbevakning är det näst sista steget i van Weeles (2005) inköpsprocess, se figur 

9. Genom att övervaka leveransen av en produkt kan köparen minska osäkerheten kring 

huruvida det leveransdatumet som avtalats kommer hållas eller ej och därmed undviks 

överraskningar i sista minuten. Det finns olika typer av leveransbevakning. En vanlig 

metod är att köparen några dagar innan förväntad leverans kontaktar leverantören för att 

bekräfta leveransdatumet. Vid viktiga order kan köparen besluta sig för att kontakta 

leverantören med jämna mellanrum för att bekräfta att arbetet följer den avtalade 

tidsplanen. Vid större uppdrag av stor vikt kan köparen vilja placera ut en inspektör hos 

leverantören som kontinuerligt övervakar arbetets framskridande. 

 

3.1.6 Uppföljning och utvärdering 

 

Figur 10 - Inköpsprocessen enligt van Weele (2005). Egen Illustration. 

Det sista steget i inköpsprocessen berör uppföljning och utvärdering av de tidigare 

stegen, se figur 10. Saker som kan kräva uppföljning är till exempel garantiärenden eller 

om det finns avtalsbrott och vitesförligganden som behöver hanteras. Leverantörens 

prestation är en faktor som är viktig för köparen att noga utvärdera. Genom att 

dokumentera till exempel kvaliteten på de artiklar leverantören levererar och deras 

leveransprecision kan leverantören betygsättas. Denna information är av stor vikt för 
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företaget då de i framtiden ska göra nya val av leverantörer. Genom att fortsätta göra 

affärer med de leverantörer som presterat bäst tidigare kan antalet leverantörer minskas 

och köparen kan koncentrera sina affärer till de leverantörer som presterat bäst historiskt 

sett. 

Det är viktigt att vara medveten om att alla de olika stegen i inköpsprocessen är nära 

sammankopplade och bristande kvalitet på resultatet i ett steg kommer med stor 

sannorlikhet påverka resultatet i nästkommande steg. Bristande kvalitet i slutprodukten 

uppmärksammas oftast inte förens i slutet av inköpsprocessen men kan inte sällan 

hänföras till bristfällig specificering eller att en leverantör som inte besitter tillräcklig 

kunskap inom området har anlitats.  

En annan faktor som påverkar hur väl inköpsprocessen fungerar är den kunskap och 

expertis som finns tillgänglig för att utföra de aktiviteter som inköpsprocessen består av. 

Olika aktiviteter kräver olika kunskaper, det är därför av stor vikt att en organisation 

lyckas kombinera olika typer av kunskap på rätt sätt för att få en inköpsfunktion som 

arbetar på ett, för organisationen, optimalt sätt. 

 

3.2 E-procurement-systems effekter på inköpsprocessen 

Enligt Presutti och William (2003) har e-procurement-system effekter på samtliga delar 

av inköpsprocessen förutom leveransbevakning. De effekter som beskrivs nedan har  

identifierats vid studier av tillverkningsföretag. Forskning som berör effekter av e-

procurement-system inom offentlig sektor är bristfällig och därför ses Prusettis och 

Williams text kunna bidra med ett teoretiskt ramverk även i detta arbete. 

 

3.2.1 Specifikation 

E-procurement-system har gjort det möjligt för organisationer att redan i början av 

specifikationsfasen integrera leverantörer. Genom detta kan organisationen utnyttja 

leverantörens expertis och låta leverantören utveckla en produkt efter de specifikationer 

som organisationen har ställt. Detta kan leda till lägre kostnader för kunden då 

leverantören kan ha kännedom om nyare teknologier och billigare material som kunden 

inte har kunskap om. Utbyte av information i realtid blir allt mer kritiskt för företag då 
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produktlivscyklarna blir allt kortare och organisationer får allt större konkurrensfördel 

ju kortare time-to-market artiklarna har. E-procurement-system gör att organisationer 

kan utbyta information i realtid och bidrar således till att skapa konkurrensfördelar som 

är kritiska för företagets fortsatta överlevnad. Utbytet av information i realtid har även 

möjliggjort en bättre kommunikation mellan köpare och säljare som tillsammans har 

kunnat skapa bättre produktspecifikationer som ger mervärde till slutprodukten. E-

procurement-system underlättar samarbetet mellan organisationens interna avdelningar 

och till leverantörerna. Detta gör att fel i produktionen och inköpsprocessen som ofta 

uppstår i den traditionella manuella inköpsprocessen som inte har utbyte av information 

i realtid, och därmed försvårar effektiv kommunikation, kan förhindras (Presutti och 

William, 2003). 

 

3.2.2 Leverantörsval 

Användningen av e-procurement-system hjälper även organisationer i valet av 

leverantör, från att hitta förkvalificerade leverantörer till att välja den slutliga 

leverantören. Tillämpningen av e-procurement-system för detta steg i inköpsprocessen 

är känt som e-sourcing. Inom e-sourcing ingår elektroniska marknadsplatser, elektronisk 

auktion och elektroniska katalog- och ordersystem. Kortfattat har de som funktion att 

föra samman intressenter från hela världen och på så sätt kan organisationen komma i 

kontakt med leverantörer som de tidigare inte visste fanns. På detta sätt ökar 

konkurrensen bland budgivarna och kunden kan få ett bättre avtal (Presutti och William, 

2003). 

 

3.2.3 Upprättande av avtal 

Genom e-procurement-system kan kunden komma i kontakt med ett större antal 

leverantörer samtidigt som den lätt kan jämföra de olika leverantörernas priser och 

service. Detta skapar större konkurrens bland leverantörerna och sannolikheten är stor 

att kunden kommer kunna få ett lägre pris än om den inte hade haft ett e-procurement-

system (Presutti och William, 2003). 
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3.2.4 Orderläggande 

En av de fördelarna med e-procurement-system som upptäcktes först var de reducerade 

transaktionskostnaderna som uppkommer tack vare att beställningsrutinerna kan 

förenklas. Störst påverkan har e-procurement-system haft på inköp av MRO-produkter 

(underhåll, reparation och driftsförnödenheter). Dessa produkter står ofta för en liten del 

av företagets totala kostnad men i förhållande till vad det kostar att beställa dem, främst 

med hänsyn till det administrativa arbetet, är de kostsamma. Genom e-procurement-

systemet automatiseras processen från förfrågan till betalning vilket gör att det 

administrativa arbetet minimeras. Förfrågningar skapas genom systemet när lagersaldot 

når en viss gräns, godkännandet av förfrågningen sker elektroniskt, en elektronisk 

inköpsorder skapas och ordern skickas direkt till leverantören, det krävs med andra ord 

ingen handpåläggning. Den enda inköpsaktiviteten som måste vara upprättad för att 

möjliggöra elektroniska transaktioner är förhandlingen med leverantören angående 

kontraktets utformande (Presutti och William, 2003). 

 

3.2.5 Uppföljning och utvärdering 

Det sista steget i inköpsprocessen är uppföljning och utvärdering. Denna process kräver 

omfattande och riktiga uppgifter om leverantörernas leveransservice för att kunna göra 

korrekta uppföljningar och utvärderingar av leverantörerna. I det traditionella pappers-

baserade systemet är det svårt att fånga och hämta dessa data och det krävs mycket 

administrativt arbete för att genomföra en korrekt leverantörsbedömning. Genom e-

procurement-system lagras data angående leverantörernas leveransservice elektroniskt. 

Detta gör att organisationen snabbt kan få ut information angående leverantörens 

leveransservice utan något större administrativt arbete (Presutti och William, 2003). 
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3.2.6 Sammanfattning för inköpsprocessen 

I tabell 1 görs en sammanställning av de effekter som e-procurement-system har enligt 

teorin i kapitel 3.2 och vilket steg av van Weeles inköpsprocess som berörs av dessa 

effekter. 

 

Inköpsprocess Effekt Författare 

Specificering Lägre kostnad 

Snabbare informationsutbyte 

Förenklar tidig integrering av 

leverantörer 

 

van Weele (2005)  

Presutti och William (2003) 

Val av leverantör Större utbud av leverantörer van Weele (2005)  

Presutti och William (2003)  

Upprättande av avtal Bättre jämförbarhet 

Bättre pris 

van Weele (2005)  

Presutti och William (2003) 

Orderläggande Lägre transaktionskostnad 

Mindre administration 

 

van Weele (2005)  

Presutti och William (2003) 

Leveransbevakning - van Weele (2005) 

Uppföljning/utvärdering Snabbare uppföljning 

Mindre administration 

van Weele (2005)  

Presutti och William (2003) 

Tabell 1- Sammanfattning av effekter på inköpsprocessen. Egen illustration. 

 

3.3 Styrningsrelaterade effekter till följd av e-procurement 

Möjligheten till att förbättra och underlätta flödet av information mellan olika aktörer är 

en effekt som upplevs då implementering av e-procurement-system görs. Dessa 

möjligheter kan ibland vara så stora att hela strukturen för ett företags värdekedja kan 

komma att förändras (Brandon och Jones, 2007). Croom (2001) visar att en 

bakomliggande orsak till implementering av e-procurement-system ofta är viljan att i 

högre grad centralisera inköpsprocessen. Subramaniam och Shaw (2002) bekräftar att 

införandet av webbaserade procurement-system möjliggör just detta. Croom (2001) 
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menar vidare att en av de faktorer som ofta föregår beslutet att implementera dessa 

system är att organisationen har en stor leverantörsbas. Den transparens och överblick 

som införandet av ett e-procurement-system medför leder ofta till att en organisation 

kan reducera antalet leverantörer. Detta kan i sin tur kan ge effekter i form av 

kostnadsreducering genom större möjligheter till konsolidering och mindre 

administration. E-procurement som fenomen är i de flesta organisationer förknippat 

med införandet och användandet av katalogsystem. Den naturliga effekten av dessa 

katalogsystem blir att köparen binder sig till att enbart göra transaktioner med de företag 

som finns presenterade i den tillgängliga katalogen. Detta utgör således barriärer för att 

göra affärer med nya leverantörer och minskar flexibiliteten och valmöjligheten för 

användaren av systemet. Det ska dock nämnas att det finns kategorier där effekten har 

varit den motsatta. Med hjälp av internetbaserade kataloger har organisationer idag ett 

enormt utbud av till exempel resor och hotell (Croom, 2001).  

 

Genom att använda sig av katalogsystem reduceras andelen inköp där avtalsvillkoren 

inte är centralt förhandlade. Van Weele (2005) använder sig av begreppet maverick 

buying för denna typ av transaktioner. Genom att uppmuntra inköparna till att hålla sig 

till kontrakterade leverantörer där avtal upprättats och undvika ”maverick buying” kan 

de totala inköpskostnaderna reduceras. Subramaniam och Shaw (2002) använder sig av 

begreppet premium buys och beskriver hur dessa kan undvikas genom införande av 

katalogsystem. Även här handlar det om möjligheten att styra inköparna bort från de 

ofta dyrare artiklar som de personligen föredrar till mer förmånliga artiklar. Eskilstuna 

kommun beskriver på sin hemsida hur de har ökat andelen köp från avtalsleverantörer 

med 20 procent sedan de implementerade sitt e-procurement-system 

(www.eskilstuna.se, 2014-05-09). 
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3.3.1 Sammanfattning styrningsrelaterade effekter 

I tabell 2 sammanfattas de styrningsrelaterade effekterna som tas upp i teorin och dessa 

sorteras sedan in i de steg där de har som störst påverkan inom inköpsprocessen enligt 

författarna till detta arbete. 

 

Effekt Steg i inköpsprocessen Författare 

Möjliggör centralisering Orderläggande Croom (2001) 

Subramaniam och Shaw (2002) 

Möjliggör reducering av antal 

leverantörer 

Leverantörsval Croom (2001) 

Ökad barriär för leverantör Leverantörsval Croom (2001) 

Ökad avtalstroheten Orderläggande van Weele (2005)  

Subramaniam och Shaw (2002) 

Eskilstuna kommun (2014) 

Tabell 2 - Sammanfattning styrningsrelaterade effekter. Egen illustration. 

 

3.4 Grundläggande förutsättningar för att uppnå effekter av e-

procurement 

För att införandet av e-procurement ska generera fördelar för en organisation beskrivs 

i forskningen ett antal faktorer vara av betydande karaktär. Stycket nedan ger en bild av 

hur dessa faktorer påverkar användandet och välviljan gentemot e-procurement-

systemet och därmed potentiella fördelar som kan utvinnas från detta. 

 

Införandet av e-procurement-system påverkar organisationen på många olika plan. E-

procurement-system kommer bland annat ha stor påverkan inom och utanför 

organisationen med avseende på beteende och relationsmässiga förändringar som 

uppstår inom företaget samt i leveranskedjorna. Kennedy och Deeter-Schmelz (2001) 

menar att organisationens egenskaper och de organisatoriska influenserna har stor 
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påverkan på hur inköpare ställer sig till e-procurement-system. Hur ett e-procurement-

system används och utvecklas inom en organisation är starkt påverkad av den allmänna 

dispositionen av organisationen som helhet. Om organisationen lägger ner tid och 

pengar på interna tjänster, som att träna, utbilda och stödja användarna av e-

procurement-systemet och ser till att de använder systemet korrekt och att eventuella 

problem löses snabbt kommer motivationen bland inköparna till att använda e-

procurement-systemet att öka. Det är inte bara Kennedy och Deeter-Schmelz som har 

uppmärksammat detta förhållande, även de Boer (2002) och Croom och Johnston 

(2003) kan bekräfta att inköparnas motivation till att använda systemet ökar om de 

tidigare nämnda kriterierna är uppfyllda. 

 

3.5 Kostnadsrelaterade effekter till följd av e-procurement 

I takt med att allt fler organisationer väljer att outsourca icke värdeadderande aktiviteter 

har inköpsrelaterade kostnaders andel av organisationers totala kostnader ökat. Detta har 

skapat ett ökat intresse för inköpsfunktionen och synen på denna har skiftat från att vara 

en operativ aktivitet till strategisk aktivitet (van Weele, 2010). Webbaserade e-

procurement-system har med hjälp av teknikens utveckling blivit allt vanligare och 

Croom (2000) beskriver dessa innovationers stora potential när det gäller att sänka 

inköpsrelaterade kostnader. Sriram (2000) menar att en av de största direkta fördelarna 

vid införandet av e-procurement-system är reducering av transaktionskostnaderna. 

Transaktionskostnader definieras som de kostnader som uppkommer utöver själva priset 

på varan eller tjänsten i samband med köp och försäljning (ne.se, 2014-04-15). De lägre 

transaktionskostnaderna uppstår enligt Davila et al. (2003) främst genom mindre 

administrativt arbete som i sin tur leder till färre misstag och en effektivare 

inköpsprocess. Subramaniam och Shaw (2004) beskriver fyra aktiviteter närmare vars 

kostnader påverkas av införandet av e-procurement-system vilka presenteras nedan. 

 

3.5.1 Sökkostnader 

Inköpare spenderar generellt sett mycket tid på att leta efter produktspecifikationer hos 

leverantörer som överensstämmer med de behov som finns. Genom att använda e-

procurement-system kan inköparen snabbt söka bland leverantörer som erbjuder en 

mängd olika produktkategorier. Genom att samla en stor mängd leverantörer och deras 
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artiklar och tjänster i samma system kan tidsåtgången för att hitta rätt leverantör 

reduceras och därmed även personalkostnaderna för denna aktivitet (Subramaniam och 

Shaw, 2004). 

 

3.5.2 Orderhantering 

Då e-procurement-system arbetar genom elektroniska flöden av dokument och annan 

information reduceras tidsåtgången för hanteringen av denna information. Processen 

automatiseras och rätt information sänds till rätt mottagare utan handpåläggning och 

mänskligt ingripande. Detta reducerar inte bara personalkostnaderna utan minskar 

dessutom risken för att fel ska uppstå i samband med transaktionen och därmed också 

tidsåtgången för korrigeringar och felsökning. Den högre graden av automatisering 

leder dessutom till att inköpsprocessens cykel kan kortas ner i termer av antal aktiviteter 

och nödvändig tidsåtgång vilket i sin tur ytterligare minskar risken för att ovan nämnda 

fel ska uppstå. (Subramaniam och Shaw, 2004). 

 

3.5.3 Överblick och kontroll 

E-procurement-system möjliggör en högre grad av centralisering då det förenklar 

kontroll och övervakning av transaktioner vilket bidrar till att organisationer kan dra 

nytta av de skalfördelar som uppstår då inköpsprocessen centraliseras. En annan fördel 

som är förknippad med kontroll är den tillgänglighet som användaren upplever då en 

större mängd artiklar och tjänster från olika leverantörer samlas inom samma system. 

Användaren ges därmed större möjligheter att jämföra olika erbjudande och välja det 

som är mest förmånligt för denne. E-procurement-system kan således dels ge bättre 

utgångsläge vid förhandling då det möjliggör centraliserade inköp samtidigt som det ger 

användaren en bättre överblick över de alternativ som finns tillgängliga (Subramaniam 

och Shaw, 2004). 

 

3.5.4 Koordination 

En annan stor fördel som kan utvinnas vid användandet av e-procurement-system i 

jämförelse med mer traditionella manuella system är förmågan att bättre koordinera 

olika parter inblandade i en inköpsprocess. Under den tid som går från det att en order 

läggs tills dess att den är levererad behöver de olika parterna utbyta information. Till 
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skillnad från traditionella system där information utbyts genom pappersdokument och 

telefonkontakt kan e-procurement-system förmedla information i realtid och till precis 

rätt mottagare. Den låga kostnaden för att utbyta information mellan både interna och 

externa intressenter samt den reducering av tid som krävs för detta resulterar i en 

reducerad transaktionskostnad (Subramaniam och Shaw, 2004). 

 

3.5.5 Sammanfattning kostnadsrelaterade effekter 

Tabell 3 sammanfattar de kostnadsrelaterade effekter som har identifierats i teorikapitel 

3.5. 

 

Kostnadsområden Effekter av e-procurement enligt 

teorin 

Författare 

Sökkostnader  Reducerad sökkostnad Subrimaniam och Shaw (2004) 

Croom (2000) 

Orderhantering  Mindre handpåläggning 

 Reducering av antalet fel 

 Kortare inköpsprocess 

 Reducerad tidsåtgång 

Subrimaniam och Shaw (2004) 

Davila et al. (2003) 

Sriram (2000) 

Överblick och kontroll  Ökad jämförbarhet 

 Möjliggör centralisering  

Subrimaniam och Shaw (2004) 

Koordination  Mindre transaktionskostnader 

 Snabbare informationsutbyte 

Subrimaniam och Shaw (2004) 

Tabell 3 - Sammanfattning kostnadsrelaterade effekter. Egen illustration. 

 

 

 

 



 

 

 

44 

4 Empiri 

I detta kapitel kommer det empiriska material som samlats in under intervjuerna 

presenteras. En beskrivning av intervjupersonerna och deras arbetsplats kommer 

inkluderas för att ge en tydlig bild av de individer som intervjuats och i vilka 

sammanhang de verkar. 

 

4.1 E-procurement-systems effekter på Växjö kommuns 

inköpsprocess 

För att undersöka de effekter som införandet av INES har haft på Växjö kommuns 

inköpsprocess sett ur ett strategiskt och taktiskt perspektiv har en intervju med Anneli 

Morin som är e-handelsansvarig på Växjö Kommun ägt rum. Det empiriska materialet 

presenteras enligt stegen i van Weeles inköpsprocess. Författarna beskriver hur dessa 

steg ser ut i Växjö kommuns inköpsprocess samt vilka eventuella effekter 

implementeringen av INES har haft på dessa steg enligt Anneli Morin. 

 

4.1.1 Specifikation 

 

Figur 11 - Inköpsprocessen enligt van Weele (2005). Egen Illustration. 

De artiklar som Växjö kommun köper in genom INES kommer främst från 

leverantörernas existerande sortiment och utgör rutinartiklar och dagligvaror såsom 

livsmedel, städartiklar och kontorsmaterial. Några produktspecifikationer för denna typ 

av artiklar görs därmed inte. Det finns dock en grundmall med ett antal generella krav 

som Växjö kommun ställer angående till exempel etiska och sociala aspekter. Beroende 

på inom vilket område upphandlingen sker på kan det sedan tillkomma specifika krav 

som Växjö kommun ställer på leverantören. 

Specifikation leverantörsval 
Upprättande 

av avtal 
Orderläggande 

Leverans-
bevakning 

Uppföljning 
och 

utvärdering 
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Förutom att Växjö kommun numera skriver i specifikationerna att de vill använda sig av 

e-handel och samordnad varudistribution så har inte specifikationerna och de 

grundläggande krav som ställs på leverantörerna ändrats sedan införandet av INES. E-

procurement-systemet har därmed inte haft någon effekt på specifikationsfasen i Växjö 

kommuns fall. 

 

4.1.2 Leverantörsval 

 

Figur 12 - Inköpsprocessen enligt van Weele (2005). Egen Illustration. 

Beslut angående vilka leverantörer som det ska tecknas avtal med tas av 

upphandlingsenheten på Växjö kommun. Då det rör en offentlig verksamhet är 

upphandlingsenheten bunden att arbeta enligt de regelverk som finns i Lagen om 

offentlig upphandling. Morin (2014) beskriver hur Växjö kommun i samband med 

införandet av INES införde ett elektroniskt system för att ta emot och hantera anbud, 

vilket har fått effekter på Växjö kommuns urvalsprocess. Detta system är dock separerat 

från INES och ligger därmed utanför syftet med detta arbete. Fokus har på intervjun 

därför legat på hur just INES har påverkat storleken på Växjö kommuns leverantörsbas 

och huruvida fördelningen av inköp mellan dessa har förrändrats sedan 

implementeringen av INES. 

 

Morin (2014) beskriver hur Växjö kommuns möjligheter att följa upp inköpsarbetet har 

blivit mycket större sedan införandet av INES. Detta har lett till att Växjö kommun från 

centralt håll har upptäckt områden där leverantörsbasen behöver breddas. Det 

uppmärksammades bland annat att stora mängder inköp av olika artiklar koncentrerades 

på få leverantörer. Tack vare detta har fler avtal upphandlats och produktkategorier där 

samtliga artiklar tidigare handlades från en och samma leverantör, till exempel 

Specifikation Leveranörsval 
Upprättande 

av avtal 
Orderläggande 

Leverans-
bevakning 

Uppföljning 
och 

utvärdering 
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mejeriprodukter, har delats upp. Nu finns avtal för enskilda artiklar med den leverantör 

som har det förmånligaste erbjudandet. 

 

”Det är väl snarare så att vi har upptäckt fler områden där vi behöver ha fler avtal. Så 

det har lett till att vi har breddat antalet leverantörer på flera områden” 

 

Morin (2014) menar också att införandet av distributionscentralen har gjort att Växjö 

kommun har fått in fler små leverantörer. Att leverera till Växjö kommun kan innebära 

leveranser av små kvantiteter till många adresser, något som mindre leverantörer 

tidigare inte hade kapacitet att göra. Nu behöver de endast leverera till en adress. Detta 

faktum beskrivs också som en orsak till att antalet leverantörer har ökat. Vidare 

beskriver Morin (2014) att INES har varit ett viktigt hjälpmedel för att hantera den 

ökande mängden leverantörer och avtal som beskrivs i texten ovan. 

 

”Det gör att vi har fått fler leverantörer att hålla reda på, vi har kanske mjölk på ett 

ställe och filmjölk på ett annat. Det blir snabbt många olika leverantörer att hålla reda 

på och det är inte så lätt för en inköpare att veta vilket avtal för vilken leverantör som 

gäller och för vilken produkt om man inte har systemet och går in och handlar tummen 

upp, för gör du det gör du alltid rätt” 

 

 

4.1.3 Upprättande av avtal 

 

Figur 13 - Inköpsprocessen enligt van Weele (2005). Egen Illustration. 

Morin (2014) börjar med att förklara om direktgränsen för upphandling som finns i 

lagen om offentlig upphandling. Innan INES implementerades var kontrollen över vad 

som köptes in och från vilka leverantörer bristfällig. Om summan för inköpen av en 

Specifikation leverantörsval 
Upprättande 

av avtal 
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specifik vara eller tjänst överstiger ett gränsvärde, för närvarande 287 000 SEK, riskerar 

kommunen att behöva betala ut skadestånd. Den överblick som INES har tillfört 

gällande vilka inköp som görs inom kommunen har lett till att upphandlingsenheten har 

tvingats att upphandla avtal med en mängd nya leverantörer då det uppdagats att avtal 

saknas med leverantörer som kommunen som helhet gör stora inköp hos. 

 

”Och det är sådana här saker som har blivit effekten av att vi har kunnat börjat styra 

upp inköpen, sådana saker uppdagas – det här köper både ni och ni och ni och då 

borde detta vara upphandlat. Då får vi lägga dessa saker på väntelista för att 

upphandlas. Det har skapat ett större tryck på upphandlingsenheten att göra flera 

upphandlingar nu för att vi har börjat märka att vi inte har avtal på det här och det här 

och det handlar vi väldigt ofta” 

 

Morin (2014) berättar att Växjö kommun använder sig av ramavtal som sträcker sig fyra 

år i taget. INES implementerades hösten 2010 vilket innebär att vid tidpunkten för 

denna undersökning så är Växjö kommun fortfarande kvar i många av de avtal som 

upprättades i samband med implementeringen av INES. Morin (2014) kan med 

anledning av detta inte med säkerhet svara på vilka effekter INES faktiskt har haft på 

förhandlingsläget för Växjö kommun. Morin (2014) menar dock att den statistik som 

INES har möjliggjort framtagandet av kommer vara av stor vikt när nya avtal ska 

upprättas. Möjligheten att få precisa uppgifter om inköpsvolymer av enskilda varor ger 

enligt Morin (2014) en bra grund vid förhandling. Att kunna ge underlag på vilka 

volymer som handlats tidigare avtalsperiod ger inte bara underlag för förhandling med 

leverantörer, det ger också upphandlingsenheten en bra vägvisare om vilka artiklar som 

driver stora volymer och kostnader och därmed vilka artiklar som det bör läggas ner mer 

arbete på vid upphandlandet. 

 

”Och det är först nu när vi har haft denna period som vi har märkt hur trogna vi är 

avtalsleverantörerna, kanske lite för trogna ibland, och köper sådana volymer som man 

kanske inte hade en aning om vi skulle handla innan. Och nu kan jag säga att ex 

kontorsmaterial, där perioden är avslutad och vi går in på ett nytt avtal med en ny 

leverantör, där har vi fått en jättebra statistik. Vi har sett precis vad vi har handlat 

under hela perioden och vad vi behöver lägga volymer på. Så när vi går till 
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leverantörer nu så har vi en mer reko uppgift på hur mycket vi kommer köpa för den 

statistiken är mer tydlig nu när vi har den så uppdelad. Tidigare kunde vi inte gå in lika 

djupt i statistiken på fakturor och se hur mycket vi hade köpt av olika produkter, nu ser 

vi det tydligt i INES” 

 

Tidigare skedde inhämtning av liknande statistik genom att gamla fakturor granskades. 

Genom att söka på förkonteringar och konteringar kunde viss information inhämtas. 

Problemet med detta var att innan INES skedde konteringarna manuellt och lämnade 

utrymme för att olika ekonomiassistenter konterade inköpen på olika sätt vilket medför 

en osäkerhet kring hur väl de siffrorna som gavs faktiskt stämde överens med 

verkligheten. Detta beskrivs efter implementeringen av INES inte längre som något 

problem. 

 

”Nu sköter vi det centralt så varje produkt i INES kopplas mot ett särskilt konto så vi 

vet att det här är en vara som ska gå som sjukvårdsmaterial och detta en vara som ska 

gå som inventarier. Det finns en standard för allting” 

 

4.1.4 Orderläggande 

 

Figur 14 - Inköpsprocessen enligt van Weele (2005). Egen Illustration. 

En effekt av att implementera INES var möjligheten att kontrollera vilken personal som 

hade tillgång till systemet och därmed hade möjlighet att lägga orders. Innan INES var 

kontrollen över vilka i personalen som la orders hos vilka leverantörer från centralt håll 

bristfällig. I samband med implementeringen av INES valde Växjö kommun att dra ner 

på antalet inköpare för att få bättre kontroll och överblick över inköpen. 

 

Ett resultat av detta blev att antalet anställda som var behöriga att lägga orders sjönk 

med cirka 85 procent, från 7000 till dagens 900. Dessa 900 inköpare fick genomgå en 
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utbildning för att lära sig dels hur INES fungerade, men även områden som Lagen om 

offentlig upphandling, bestickning och skadeståndsskyldighet behandlades varpå de 

efter utförd utbildning blev certifierade inköpare.  

 

-Så det är en direkt effekt av INES som har gjort att ni har fått den kontrollen? 

”Ja precis, och det har ju skapat gehör ute i förvaltningen för vi utbildar ju våra 

beställare, de som får använda systemet. Och detta är saker vi tar upp med dem, lär 

dom vad LOU innebär och varför vi måste ha avtal. Vad innebär 

direktupphandlingsgränsen och vad betyder det att de köper in USB från Clas Olsson 

istället för hos en avtalad leverantör. Kan det leda till skadestånd?” 

 

Implementeringen av INES ledde även till att alla leverantörer och artiklar samlades i 

ett gemensamt system. Detta förenklade orderläggandet då inköparna tidigare hade 

behövt ringa eller mejla till de olika leverantörerna och beställa varorna manuellt 

alternativt använda leverantörernas egna beställningssystem. Det var även svårt för 

inköparna att hålla reda på vilka leverantörer det fanns avtal med och vilka artiklar 

avtalen gällde. INES har gjort att allting har samlats och det framgår klart och tydligt 

vilka artiklar Växjö kommun har avtal för och med vilka leverantörer genom en 

markering i INES. Införandet av INES har även lett till ett minskat administrativt arbete 

med fakturahanteringen. Morin (2014) beskriver hur INES har bidragit med möjligheter 

för att attestera fakturorna innan det att de skickas till leverantören. Detta har inneburit 

att orders som på ett eller annat sätt är felaktiga upptäcks innan dess att leverantören får 

ordern till sig. Vidare har det faktum att fakturorna nu konteras automatiskt beroende på 

vilka artiklar som finns med på ordern har gett stor effekt på mängden administrativt 

arbete som är nödvändigt. 

 

”Den stora vinsten i det här är det administrativa arbetet. Innan har ekonomiassistenter 

suttit med fakturor och granskat i efterhand och suttit och konterat dem i efterhand, här 

har vi förhandskontering som är kopplat per automatik med den produkt du handlar och 

hur den ska betalas. Innan har de lagt upp det för varje faktura sen ska den i efterhand 

vidare till en chef för attestering innan den går till betalning. Bara de vändorna en 
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faktura tog innan och dem har en direkt matchning idag så är det en enorm 

administrativ besparing” 

 

”Den här varukorgen är då förkonterad, den ligger redan i systemet och det står hur vi 

ska betala den när den kommer in till oss som faktura. Det ligger med vilket konto vi 

ska använda, och vilken ansvar och verksamhet det är och vilken chef/attestant man har 

som måste godkänna köpet. Det står på alla varor vilket betalningssätt som gäller för 

dem. När inköparna trycker på skicka går inte beställningen till leverantören utan 

beställningen går till våran attestant som ska godkänna varukorgen innan beställningen 

görs” 

 

När attestanten godkänt ordern skickas den iväg till leverantören, detta kan ske på två 

sätt. Om leverantörerna har en avancerad integrering genom EDI kommer ordern direkt 

in i deras affärssystem, annars skickas den till leverantören via mejl. Fakturan från 

leverantören förses sedan till Växjö kommun i form av en e-faktura. Det finns 

fortfarande leverantörer som skickar pappersfakturor, men dessa tillhör en minoritet och 

allt fler leverantör inför idag system för e-fakturering.  

 

Morin (2014) beskriver hur implementeringen av INES har inneburit att 

informationsutbytet mellan Växjö kommun och leverantörer i hög grad är automatiserat. 

När väl ordern godkänns av attestanten går denna iväg till leverantören med en gång. 

Bara några ögonblick senare mottar Växjö kommun en faktura på ordern i fråga.  

 

”Allt detta går väldigt fort, det är precis som att systemet skapar en e-faktura när de får 

in en order och sen har vi den nästan här några sekunder efter att vi gjort 

beställningen” 
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4.1.5 Leveransbevakning 

 

Figur 15 - Inköpsprocessen enligt van Weele (2005). Egen Illustration. 

Leveransbevakning sker till viss del inom Växjö kommuns, men detta steg i van Weeles 

inköpsprocess utgör ingen större del i Växjö kommuns inköpsprocess. Leverantörerna 

leveransaviserar till distributionscentralen som drivs av Alwex. Ut mot enheterna sker 

dock ingen bevakning eller avisering av leverans då dessa har bestämda dagar då 

leverans sker. Förrändringarna i Växjö kommun som berör leveransbevakning är dock 

inte relaterade till införandet av INES utan har snarare med distributionscentralen och 

projektet ”Samordnad varudistribution” som omnämns i kapitel 1.1. Införandet av INES 

har såldes inte haft några direkta effekter på detta steg i inköpsprocessen. 

 

4.1.6 Uppföljning och utvärdering 

 

Figur 16 - Inköpsprocessen enligt van Weele (2005). Egen Illustration. 

Morin (2014) förklarar att potentiella leverantörer redan i leverantörsvalssteget av 

inköpsprocessen genomgår en grundlig utvärdering för att avgöra huruvida de är 

lämpliga som leverantörer till kommunen. När avtal väl har upprättats görs kontinuerlig 

uppföljning och utvärdering av leverantörernas prestationer. Den upphandlare som är 

ansvarig för ett avtal har två gånger per år avstämningsträff med leverantören för att få 

en övergripande bild av hur arbetet går och båda parter får tillfälle att ge åsikter och 

reflektioner över samarbetet. Vidare beskriver Morin (2014) att det kan tillkomma 

tillägg i avtalet som är specifika för varje leverantör. Ett exempel som ges krav är 
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sociala och etiska aspekter av leverantörens verksamhet. Uppföljning av denna typ av 

tillägg sker via en utomstående part som sedan rapporterar till Kommunen. 

 

”Innan vi ens gör ett avtal så gör vi rätt mycket uppföljning på leverantörer ex 

kreditupplysningar, djupanalyser. Sådana saker får vi reda på innan vi har tecknat 

avtal. Upphandlarna har avstämningsträffar med leverantörerna minst 2 gånger per år 

där de sitter och går igenom hur de sköter sig. Sen är det dem vi kanske har ställt krav 

på om att de ska uppnå sociala och etiska regler eller kanske Fairtrade men där har vi 

även upphandlat med kontrollanter som åker ut och gör besök hos leverantörer och 

underleverantörer och kontrollerar att de sköter sig” 

Uppföljning av leverantörerna sker även ute på enheterna. Inköparna har via INES 

möjligheter att rapportera in brister i leverantörernas arbete genom att skriva 

kommentarer förknippade med ett specifikt avtal. Dessa kommentarer sparas och är 

tillgängliga för den upphandlaren som är ansvarig för avtalet. Detta ger den ansvariga 

upphandlaren möjlighet att få en inblick i de brister i leverantörens arbete som 

uppmärksammas ute på enheterna. 

”Ja, de gör dom direkt i INES på avtalet till den ansvariga upphandlaren, och dem 

kommentarerna sparas och lagras hos ansvarig upphandlare på avtalet så man kan ta 

upp det med leverantören. Det kan vara allt möjligt, att de har tröttnat på leverantören, 

att kartongen alltid är trasig. Det är upp till beställaren att ta det ansvaret att göra det” 

Innan implementeringen av INES togs eventuella klagamål från inköparna och 

enheterna upp direkt med leverantören. Ingen information angående leveransrelaterade 

problem nådde upphandlarna. Avsaknaden på underlag gjorde uppföljningen av 

leverantörernas prestationer från centralt håll mycket svår. INES har enligt Morin 

(2014) gett inköparna och upphandlarna en smidig informationskanal där rätt 

upphandlare enkelt ges tillgång till rätt information. 

- Hur skedde avvikelsehanteringen innan INES? 

”De skötte det direkt med leverantören, och då visste inte upphandlarna hur mycket 

avtalet sköttes eller inte sköttes. De som handlade tror jag knappt visste vad de skulle 

betala för köttbullarna utan de bara betalade” 
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4.1.7 Sammanfattning 

Tabell 4 sammanfattar de effekter som implementeringen av INES har haft på Växjö 

kommuns inköpsprocess. 

 

Steg i inköpsprocess Effekt av INES 

Specifikation  Ingen effekt 

 

Leverantöresval  Bredare leverantörsbas 

Upprättande av avtal  Bättre förhandlingsläge 

Orderläggande  Mindre administration 

 Ökad kontroll över vem som beställer 

 Ökad möjlighet att styra inköpen 

 Ökad avtalstrohet 

Leveransbevakning  Ingen effekt 

Uppföljning & utvärdering  Bättre informationsflöde mellan ledning och inköpare 

 Rätt information kan ges till rätt person 

 Större precision tack vare standardisering 

 Inget administrativ arbete krävs 

Tabell 4 - Sammanfattning av empiriskt material för inköpsprocessen. Egen illustration. 

 

4.2 E-procurement-systems effekter för Växjö kommuns operativa 

inköpare 

Samtliga intervjupersoner är av Växjö kommun utbildade och certifierade inköpare som 

arbetar ute på någon av kommunens enheter. Intervjupersonernas arbetsuppgifter skiljer 

sig åt men inköpsrelaterade arbetsuppgifter är sekundära och står i samtliga 

intervjupersoners fall för mellan två och fyra timmars arbete per vecka. I följande 

avsnitt presenteras det empiriska material som insamlat från dessa intervjuer. 

 

4.2.1 Intervju 1 

Den första intervjun som genomfördes var ute på en skolrestaurang på en låg- och 

mellanstadieskola. Intervjupersonen har titeln ansvarig kökschef och har tillsammans 
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med en annan anställd ansvaret för att köpa in artiklar till köket. Köket producerar 

ungefär 700 portioner mat om dagen och lagar även mat till ett antal omkringliggande 

dagis och förskolor. Inköpen består främst utav livsmedel som ska användas i 

tillagningen av skolmat men även en del städutrustning och kontorsmaterial beställs till 

arbetsplatsen. 

 

Intervjuperson 1, hädanefter refererad till som P1, upplevs av intervjuledarna som en 

engagerad person som brinner för sitt arbete. P1 beskriver hur denne i sitt arbete till stor 

del är ute i köket och är delaktig i matlagning men också i att testa nya produkter och ta 

fram nya recept som används i verksamheten. Tiden som spenderas inne på kontoret och 

med inköp är tid som stjäls från kärnverksamheten, nämligen att laga mat. P1 upplever 

ingen tydlig minskning av tidsåtgången för inköp sedan införandet av INES, utan 

känner snarare att denne lägger mer tid inne på kontoret nu. En bidragande orsak till 

detta uppges vara leverantörens orderbekräftande. Leverantören skickar orderbekräftelse 

via mail och P1 beskriver hur denne efter att ha lagt en order inte kan veta när denna 

fås. Detta leder till fler besök på kontoret för att kolla av inkorgen och se om 

bekräftelsen har kommit ännu. Tidigare så fick P1 orderbekräftelse via telefon av de 

olika leverantörerna. När orderbekräftelsen mottogs kunde eventuella ändringar tas 

direkt med säljaren i fråga. Nu kräver ändringar fler arbetsmoment och måste göras 

manuellt i INES, varpå P1 sedan måste vänta in en ny orderbekräftelse. 

 

”Innan så fanns det en säljare, jag gick in och la en beställning på till exempel Serveras 

hemsida, sedan ringde en säljare dagen efter och sa du får inte kycklingen – Nehe, har 

du någon annan? Ja då tar vi den, tack och hej. Det behövdes ingen ytterligare 

orderbekräftelse eller kvittering.” 

P1 menar att det är smidigt att ha allt samlat i ett och samma system och att det är bra 

att denne nu beställer allt samtidigt istället för att hålla kontakt med flera olika 

leverantörer. Dock upplever P1 att det är en större process när de varor som har beställts 

inte finns tillgängliga. 
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– Så det var förre steg innan så att säga? 

”Ja på så sätt var det ju smidigare. Men å andra sidan, då ringde ju och beställde köttet 

för sig osv, nu gör jag ju allt på en gång. Men det är ju just det där om jag inte får allt 

så blir det ju mera arbete” 

P1 beskriver ett av denne upplevt problem som grundar sig i att leverantörernas 

lagersaldo inte visas i INES. Beställer P1 större kvantitet av en artikel än vad 

leverantören har på lager stryks hela orderraden och beställningen måste skickas på nytt 

för att sedan åter bekräftas.  

– Så du får antingen allt eller inget? 

”Ja precis, och då hade jag kanske velat ha de 10 som fanns hemma och sen ta en 

kartong av en annan som då kanske ligger lite dyrare i pris, men det ser inte jag. Detta 

kunde man se på Servera eller så sa han det som ringde upp då. Så på det viset var det 

ju lättare om det var något som det var problem med” 

P1 berättar sedan om ett problem som också berör informationen från leverantören i 

INES. P1 beskriver hur leverantörerna ofta har kampanjer på olika artiklar där priset på 

dessa tillfälligt sänks. Informationen om dessa kampanjer och tillfälliga 

prisnedsättningar visas inte i INES. Om en order görs på en kampanjvara köps denna till 

det billiga priset trots att det i INES står det avtalade priset eller ordinarie pris. P1 menar 

att det kan skilja sig mycket mellan kampanjpriser och ordinarie priser och genom att 

köpa kampanjvaror kan de servera dyrare produkter med bättre kvalitet i högre 

utsträckning. För att ta del av kampanjerna måste P1 arbeta med dubbla system. Dels 

med leverantörens egna beställningssystem där priserna är uppdaterade, dels med INES 

där beställningen sen måste läggas. Andra inköpare känner att detta tar för lång tid och 

missar därmed chansen att välja mer förmånliga varor. 

– Men du kan beställa från INES till kampanjpriser bara det att det inte visar rätt pris? 

”Ja precis, men jag ser inte priset, utan måste först kolla Serveras sida och är det dyra 

grejer som fisk och kyckling, då vill man ju se om det finns några kampanjer på det nu 

så kanske jag sparar lite pengar. Det syns inte i INES utan nu måste jag vara inne på 

två sidor, innan behövde jag bara vara inne på till exempel Serveras sida. Det har jag 
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hört från andra kollegor att dom inte har den tiden, dom sitter inte med två sidor och 

tar det som är på INES och det kan ju vara att man förlorar ganska mycket pengar” 

Det faktum att P1 inte ser den egentliga totalsumman på en order där kampanjvaror 

köpts förens på följesedeln som kommer i samband med leveransen upplevs som ett 

orosmoment då det kan handla om prisskillnader på över 50 %. 

”När jag beställer kampanjvaror genom INES då kommer det ju en summa på elva 

tusen någonting fast egentligen kostar den ju tre! Och då blir man ju lite uppstressad 

när man ser det, kan jag lita på att jag får det till kampanjpriset?” 

När själva implementeringen av INES kommer på tal beskriver P1 att denne upplevde 

det som att inkörningsperioden var relativt lång och kantad av problem även om det nu 

är mycket bättre. Något som P1 fortfarande ser som ett problem är INES sökfunktion 

och avsaknad på ett lättöverskådligt kategorisystem. P1 menar att det inte är något 

problem när man vet vad man vill ha och vet vilka sökord som ska användas men ska 

denne beställa nya artiklar är det oftast lättare att använda sig av leverantörens 

beställningssystem för att hitta rätt artikel.  

På frågan om P1 har förändrat sitt inköpsmönster något till följd av implementeringen 

av INES menar denne att det är en viss skillnad. P1 upplever det som lättare att blanda 

varor från olika leverantörer och säger att INES har bidragit till att öka friheten och 

valmöjligheterna gällande val av leverantörer och artiklar. 

”Ja nu är det ju så att om jag vill handla frukt och grönt till exempel så kan jag köpa 

mycket från Växjö parti, men sen kan det vara så att Halmstad frukt och grönt har 

något bra där och kan jag ju beställa det mesta jag vill ha från Växjö parti och bara 

någon grej som jag vill ha från Halmstad, det kunde man ju inte innan. Så där kan man 

säga att jag har fått lite mer frihet och valmöjlighet” 

P1 upplever däremot inte att denne i större utsträckning handlar av avtalsleverantörer 

idag gentemot tiden innan INES. Martin & Servera är en av de stora leverantörerna till 

verksamheten och i deras system fanns det markerat att den som handlade var en 

avtalskund, så medvetenheten om avtal har funnits där även tidigare. 
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4.2.2 Intervju 2 

Den andra intervjun hölls ute på ett äldreboende inom kommunen. Verksamheten 

tillhandahåller boende och en träffpunkt samt aktiviteter för äldre. Personen som 

medverkade i intervjun hade arbetstiteln chefsstöd och var ensam ansvarig för inköpen 

som gjordes till verksamheten. Ytterligare en person var certifierad att göra inköp i 

INES om intervjupersonen skulle bli sjuk eller dylikt. Inköpen består främst av 

livsmedel och städartiklar. Verksamheten lagar inte mat i eget kök utan får detta från en 

annan enhet. 

 

Intervjuperson 2, hädanefter refererad till som P2, upplevs som en trygg person med 

många års erfarenhet av verksamheten. P2 arbetsuppgifter har sedan implementeringen 

av INES förändrats något och P2 beställer idag mer artiklar till verksamheten än vad 

denne gjorde innan och på grund av detta läggs mer tid på inköp nu än innan INES 

implementerades. När personen ombeds tänka på den tid som skulle krävas att beställa 

samma mängd artiklar idag genom INES som denne gjorde tidigare svarar P2 att det 

idag hade gått mycket snabbare. 

”Det går mycket snabbare nu, tidsåtgången är mindre. I början var det dock mycket 

letande, man skulle hitta rätt produkt till rätt pris”  

P2 beskriver den första tiden efter övergången till INES som något tumult. Det var 

mycket att ta till sig på väldigt kort tid och trots den utbildning som Växjö Kommun 

gav var det svårt att navigera i systemet och hitta rätt varor och rätt pris. P2 menar dock 

att utbildningen i sig var bra, bara att övergången skedde mycket plötsligt och det var 

mycket att till sig under kort tid. 

På frågan om det finns något problem med INES som P2 inte upplevde innan 

implementeringen av systemet svarar denne med att beskriva ett problem som uppstår 

emellanåt. Fakturor som borde hanteras i INES ”trillar över” i ett annat system som 

används parallellt vilket orsakar osäkerhet när fakturan sedan ska konteras och 

merarbete går åt till att ringa runt och få klarhet i problemet. P2 tar upp andra 

småproblem som dyker upp och menar likt P1 att det är skönt att ha allt samlat och det 

är först som när något går fel och behöver åtgärdas som det i vissa fall är besvärligare 

nu efter implementationen av INES 
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”Det är självklart mycket bättre att det kommer en bil och inte tio. Det är skönt att veta 

att leveransen kommer en gång i veckan. Men man får hålla på och ringa om olika 

saker som inte fungerar men jag tycker inte att man kan räkna med att allt ska fungera 

till perfektion. Ibland glömmer de att ta med sig tompallar och det är en brandfara och 

då får jag ringa till Alwex och säga till dem. Det gäller tomburar med, de glömmer att 

ta med dem, det brister i kommunikationen någonstans. Det tar rätt mycket av min tid 

när det väl händer” 

P2 beskriver vidare att INES har bidragit till fler valmöjligheter i inköpsarbetet genom 

att denne nu lätt kan jämföra olika leverantörers artiklar och vilka pris som erbjuds. 

Möjligheten att jämföra framförallt priser har enligt P2 gjort att denne nu mer medvetet 

tänker på priset som en faktor när beställningar görs. En annan fördel som beskrivs är 

medvetenheten kring olika märkningar på artiklarna, såsom krav. I INES finns dessa 

märkningar presenterade och även här har detta lett till en ökad medvetenhet om vilka 

artiklar som beställs samt de prisskillnader som finns mellan de artiklar som har dylika 

märkningar och de som inte har det. 

”Nu har man ganska stor valmöjlighet. Jag har blivit mer prismedveten och jämför 

priser samt att jag nu verkligen försöker prioritera att handla mer ekologisk där det 

går” 

4.2.3 Intervju 3 

Den tredje intervjun tog plats på ytterligare en låg- och mellanstadieskola. 

Intervjupersonen innehar titeln intraprenadschef och ansvarar för kostdelen av 

skolverksamheten. Verksamheten levererar dessutom mat till andra skolor och förskolor 

i närområdet. Totalt tillreds ungefär 1000 portioner per dag. Även här står livsmedel 

som används i matlagningen för den största delen av inköp men även städ och 

kontorsmaterial beställs. 

 

Intervjuperson 3, hädanefter refererad till som P3, har lång erfarenhet av kockyrket och 

upplevs som en person som gillar att ha kontroll över sitt eget arbete. Verksamheten får 

ses som den största av de vars anställda som intervjuats i detta arbete. När P3 tillfrågas 

om den tiden som denne lägger på inköpsrelaterade aktiviter och hur denna har 

förändrats sedan implementeringen av INES är svaret utan tvekan att denne nu lägger 

mindre tid på inköp än innan INES implementerades. Tillgängligheten som systemet 
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tillför och det faktum att P3 inte längre behöver hålla kontakten med en rad olika 

människor hos olika leverantörer beskrivs som de bidragande faktorerna. 

 

Vad är det som går snabbare nu skulle du säga? 

 

”Tillgängligheten, att allting är samlat på ett och samma ställe. Sen slipper du ringa 

också, innan var du tvungen att ringa runt till massa olika människor” 

Ett problem som P3 upplever med INES är det problem som P1 upplevde med 

avsaknaden av information angående lagersaldo hos några av de leverantörer som 

används mest, P3 tar upp Martin & Servera specifikt. Resultatet av denna avsaknad blir 

att orders måste ändras och läggas på nytt efter det att orderbekräftelsen har kommit om 

P3 beställer större kvantitet av en artikel än vad leverantören har i lager. Ett moment 

som tar upp dyrbar arbetstid då P3 dessutom tvingas gå in i leverantörens 

beställningssystem för att se aktuellt lagersaldo. 

”När du beställer något och det är slut så får du bara upp att det är slut och att det är 

nollat. Du kanske vill ha 20 av något och dom bara har 19 hemma. Då måste man gå in 

på serveras sida och se hur många dom har sen får man gå in i INES igen och lägga in 

det igen” 

P3 menar vidare att INES inte har påverkat dennes inköpsmönster märkvärt. Denne 

menar att valmöjligheterna alltid har funnits där även om P3 idag har lite större 

variation i sitt inköp. Detta har dock snarare med upphandlingsenhetens arbete med att 

få fler avtal till stånd med fler leverantörer än med INES i sig att göra. Senare i 

intervjun beskriver dock P3 att det är mer svart på vitt nu vilka leverantörer som har 

vilket avtal, men då P3 upplevde att denne hade koll på detta även innan INES så har 

det inte fått någon direkt påverkan på vilka leverantörer som denne handlar av. 

P3 tar också upp att det finns vissa problem med sökfunktionen. Det kan enligt P3 vara 

svårt att hitta varor om inte exakt vet vilken vara det handlar om och har beställt den 

innan. Överlag är dock P3 positivt inställd till INES. P3 upplevde inga problem med att 

komma in i arbetet med INES och tycker att utbildning som gavs var tillräckligt för att 

börja arbeta i INES direkt undan hinder. Implementationen av systemet har underlättat 

arbetet med inköp som idag tar betydligt mindre tid i anspråk. Att ha alla artiklar och 
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leverantörer samlat under ett och samma system ger enligt P3 inköparen en mycket 

bättre överblick över dels tillgängliga varor men också vilka inköp som görs. 

 

4.2.4 Intervju 4 

Den fjärde intervjun ägde rum ute på en verksamhet som arbetar med att stödja och 

utbilda ungdomar i syfte att hjälpa dessa ut på arbetsmarknaden. Intervjupersonen 

arbetar som handläggare och är en av två personer som har ansvar för inköp och budget 

inom verksamheten. Mycket av inköpen består av kontorsmaterial men även en del 

livsmedel såsom mjölk, bröd och pålägg samt städmaterial. Intervjupersonen har inte 

varit anställd tillräckligt länge för att ha erfarenheter från inköp innan INES 

implementerades men har arbetat med andra system. Vissa frågor fick strykas från 

intervjun med anledning av detta men intervjupersonen kunde trots detta ge intressanta 

svar som går att relatera till arbetets syfte. 

 

Intervjuperson 4, hädanefter refererad till som P4, har inte arbetat inom kommunen 

tillräckligt länge för att ha gjort inköp utanför INES. P4 har däremot erfarenheter från 

andra arbeten där orderläggning och fakturering skedde enligt liknande rutiner som 

inköparna på Växjö kommun arbetade efter innan dess att INES implementerades. P4 

uppger dessutom att denne inte enbart lägger orders inom INES, utan även utanför, 

vilket gör att P4 har en god uppfattning om de effekter användandet av INES får jämfört 

med att inte använda systemet. 

 

P4 är den av intervjupersonerna som lägger minst tid på inköpsrelaterade aktiviteter. P4 

beskriver INES som ett enkelt system som tack vare sina funktioner gör att denne inte 

behöver lägga särskilt mycket tid på att inköpen.  

 

”Det är väldigt enkelt system, jag behöver inte jobba med konteringar. Kan kolla på 

tidigare beställningar och sen fylla i om man vill göra samma beställningar igen eller 

om man bara vill beställa en viss produkt. Det är ett väldigt enkelt system” 

 

På frågan om vilka främsta skillnader denne upplever genom att beställa via INES 

gentemot att beställa utanför INES lyfts det minskade administrativa arbetet fram som 
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den viktigaste effekten av att använda INES. Då inköparna beställer en artikel utanför 

INES måste fakturan konteras manuellt för att sedan skickas vidare till 

ekonomiavdelningen på Växjö kommun. INES konterar fakturorna automatiskt och 

skickas automatiskt vidare till rätt avdelning. P4 menar också att priser för en artikel 

framgår tydligare när ordern läggs genom INES gentemot när den läggs utanför.  

 

”När jag beställer utanför INES, då kommer det en faktura till en ekonom vilket innebär 

mer administrativt arbete. Det problemet uppstår inte i INES. Beställer jag genom INES 

hamnar det i rätt inkorg direkt, färdigkonterat och klart. Ett annat problem är om man 

beställer utanför är priserna, det är inte alltid tydligt på leverantörens egna sida eller i 

dennes beställningssystem om det är inklusive eller exklusive moms till exempel” 

Ytterligare en fördel som omnämns med att beställa genom INES är det faktum att alla 

avtal är samlade på ett och samma ställe. 

”Vi har våra avtal i INES så vi behöver inte springa och kolla i alla reklamblad” 

P4 förklarar att denne inte fått så mycket utbildning men att denne inte heller anser att 

det skulle vara nödvändigt med mer. P4, som är något yngre än dom övriga 

intervjupersonerna, förklarar dock att denne har hört från kollegor att dom upplever 

systemet som krångligt. 

”Jag känner inte att jag har fått så mycket utbildning, jag är ganska lättlärd, rätt 

generation för denna sortens teknik. Jag vet andra som tycker det är väldigt krångligt 

med avtal i INES, jag tycker inte det, har läst ekonomi och jobbat mycket med det” 

Det faktum att kollegor till P4 inte känner samma trygghet med systemet och har svårt 

att hitta rätt artiklar kan leda till att utomstående leverantörer används. 

– Just den tekniska biten att förstå saker och ting? 

”Ja, hur de ska hitta saker, sen tänker dom att vi inte har avtal på detta och går och 

köper det på city gross” 

Intervjuledaren frågar om denne tror att ytterligare utbildning av dessa personer skulle 

få dem att uppleva mer effekter av INES. P4 beskriver att denne tror att dels bättre 

utbildning men framför allt uppföljning och återkoppling på det arbetet som utförs 
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skulle kunna ge gynnsamma effekter i form av kostnadsreducering för Växjö kommun 

som helhet.  

”Uppföljning och återkoppling på det arbetet man gör. Det är jätteviktigt, tänk på hur 

många som beställer i en så här stor organisation”  

”Tänk om man kunde spara fem kr vid varje transaktion så hade man kunnat spara 

väldigt mycket pengar. Tänk på arbetstid med, om jag ex skulle åka runt och köpa 

toapapper. Man hör fortfarande hur andra åker iväg och köper de material de behöver, 

vilket är ett slöseri med tid” 

P4 får frågan om denne tycker de är enkelt att jämföra leverantörer och priser i INES 

och det tycker denne. P4 tror dock att det finns potential till att dra större nytta av den 

överskådligheten som INES tillför genom att ge inköparna ute på kommunens enheter 

en bättre ekonomisk grund att stå på i termer av utbildning och medvetenhet. 

– Du tycker det är lätt att jämföra produkter och leverantörer med varandra i INES? 

”Ja det tycker jag, sen har jag gått en intern ekonomiutbildning med så jag har ett 

ganska bra hum vad det gäller budgetering och dylikt. Om man har ett helhetstänk 

kanske man har ett annat tänk. Om man ska köpa pennor och den ena paketen kostar 

dubbelt så mycket, varför ska jag då välja det? Den ekonomiska hushållningen är 

jätteviktig. Det är där man kan spara mycket pengar. Jag tror att man kan spara mycket 

pengar genom att lära ut grunderna i ekonomisk hushållning” 
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4.2.5 Sammanfattning 

I tabell 5 sammanfattas de effekter som de operativa inköparna på Växjö kommun har 

upplevt av implementeringen av INES. 

 

 Upplevda effekter 

P1  Ökad tidsåtgång för inköpsrelaterade uppgifter 

 Problem: Orderbekräftelse, leverantörernas lagersaldo, kampanjpriser visas 

inte samt bristfälligt kategorisystem 

 Ökad frihet och valmöjlighet gällande val av artiklar och leverantörer 

 Bättre koordination med leverantörer 

P2  Mindre tidsåtgång för inköpsrelaterade uppgifter 

 Enklare att jämföra olika artiklar och leverantörer 

 Problem: Fakturor försvinner 

 Ökad medvetenhet angående ex pris och märkningar 

 Högre avtalstrohet 

P3  Mindre tidsåtgång för inköpsrelaterade uppgifter 

 Problem: Leverantörernas lagersaldo och bristfälligt kategorissystem 

 Enklare att jämföra olika artiklar och leverantörer 

 Bättre koordination med leverantörer 

 Bättre överblick över tillgängliga varor och vad som köps in 

P4  Mindre tidsåtgång för inköpsrelaterade uppgifter 

 Bättre överblick på priser 

 Enklare att jämföra olika artiklar och leverantörer 

Tabell 5 - Sammanfattning av empiriskt material för operativa inköpare. Egen illustration. 
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5 Analys 

I kapitelet kommer det empiriska materialet tolkas och jämföras med det teoretiska 

underlaget varpå ett svar på arbetets frågeställning, ”Vilka effekter har införandet av 

ett e-procurement-system på inköpsprocessen i en offentlig organisation?”, besvaras. 

 

5.1 E-procurement-systems effekter på Växjö kommuns 

inköpsprocess 

5.1.1 Specifikation 

 

Figur 17 - Inköpsprocessen enligt van Weele (2005). Egen Illustration. 

I detta arbetets teoretiska underlag beskrivs hur e-procurement-system underlättar 

integrationen av leverantörer tidigt i specificeringsstadiet. Möjligheterna till snabbt och 

billigt informationsutbyte kan innebära kostnadsbesparingar under detta steg i 

inköpsprocessen (Presutti och William 2003). De artiklar som idag handlas via INES är 

främst artiklar ur leverantörernas standardsortiment och därmed görs inga 

specifikationer av teknisk eller funktionell karaktär. Av det empiriska materialet i 

kapitel 4.1.1 framgår att inga övriga specifikationer i termer av förutsättningar hos 

potentiella leverantörer som ska finnas har tillkommit sedan implementeringen av INES 

utöver att Växjö kommun numera skriver in i sina specifikationer att de vill använda sig 

av e-handel.  

 

Det går således inte att urskilja några effekter som implementeringen av INES har haft 

på detta steg i inköpsprocessen. 
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5.1.2 Leverantörsval 

 

Figur 18 - Inköpsprocessen enligt van Weele (2005). Egen Illustration. 

Presutti och William (2003) beskriver hur implementering av e-procurement-system 

bidrar till att organisationen får tillgång till fler potentiella leverantörer. Det utbud av 

leverantörer som Växjö kommun har möjlighet att upphandla med från centralt håll har 

dock inte påverkats av implementeringen av INES.  

 

Croom (2001) menar att införandet av e-procurement-system ger ökad transparens och 

kontroll över transaktionerna inom en organisation. Genom att bättre kunna kartlägga de 

inköp som görs beskriver Croom att införandet av e-procurement-system ger 

möjligheter att reducera antalet leverantörer och genom att koncentrera inköpen hos 

färre leverantörer kan den egna organisationen erhålla ett förbättrat förhandlingsläge 

vilket i sin tur leder till prisreduceringar.  

 

Ur det empiriska materialet i kapitel 4.1.2 framgår dock att implementeringen av INES 

har medfört att Växjö kommun har upphandlat avtal med fler leverantörer sedan 

övergången till INES. Detta är en effekt av den ökade översynen och kontrollen från 

centralt håll över kommunens inköp som INES bidrar till. Mängden transaktioner till 

varje leverantör synliggjordes vilket ledde till att Växjö kommun valde att sprida ut 

artiklar från samma produktkategori, till exempel mejerivaror, till olika leverantörer. 

Genom att upprätta olika avtal med olika leverantörer för varje artikel i respektive 

produktkategori har förmånligare avtalsvillkor erhållits. Vidare framgår det från 

materialet i kapitel 4.1.2 att införandet av den samordnade varudistributionen också har 

bidragit till den större leverantörsbasen, det är dock utifrån detta arbetets undersökning 

omöjligt att hänföra hur stor del av ökningen av leverantörsbasen som är en effekt av 

implementeringen av INES och hur stor del som är relaterad till införandet av den 

samordnade varudistributionen. Ur ovan nämnda empiriska material framgår dock 

Specifikation leverantörsval 
Upprättande 

av avtal 
Orderläggande 

Leverans-
bevakning 

Uppföljning 
och 

utvärdering 



 

 

 

66 

tydligt att INES har varit en förutsättning för att kunna hantera den nya mängden avtal 

som upprättats. 

 

Det står klart att införandet av INES har gett Växjö kommun bättre förutsättningar att 

kartlägga de inköpen som görs. Möjligheten att reducera leverantörsbasen utifrån dessa 

kartläggningar uppstod således även i Växjö kommuns fall, dock var bedömningen i 

deras fall att en utökning av leverantörsbasen skulle vara mer gynnsam än en 

reducering. 

 

Croom (2001) menar även att införandet av e-procurement-system kan innebära att 

barriärerna för att ta sig in som ny leverantör stärks. Så är det dock inte i Växjö 

kommuns fall. Olika typer av lösningar med varierad komplexitet finns tillgängliga för 

att även mindre leverantörer som saknar egna e-lösningar ska kunna ta emot orders via 

INES. 

 

5.1.3 Upprättande av avtal 

 

Figur 19 - Inköpsprocessen enligt van Weele (2005). Egen Illustration. 

Presutti och William (2003) beskriver hur implementeringen av e-procurement-system 

utöver det större utbud av leverantörer som beskrivs i kapitel 3.2.3 också ökar 

jämförbarheten mellan dessa. Genom att enkelt kunna jämföra olika leverantörers 

erbjudande menar Presutti och Williams (2003) att det skapas förutsättningar för att 

välja den leverantör som har det bästa erbjudandet och därmed reducera den egna 

organisationens kostnader.  INES har inte bidragit till större jämförbarhet av 

leverantörer för den centrala upphandlingsenheten när ramavtal ska upprättas. För de 

operativa inköparna ute på Växjö kommuns enheter har däremot jämförbarheten mellan 

de olika avtalsleverantörerna ökat. Detta diskuteras vidare i kapitel 5.2.3. 
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I det empiriska materialet i kapitel 4.1.3 framgår det att implementeringen av INES har 

haft en annan effekt på Växjö kommuns förhandlingsläge då avtal ska upprättas från 

centralt håll. Den transparens och överskådlighet som införandet av ett e-procurement-

system enligt Croom (2001) innebär har enligt Morin (2014) lett till att Växjö kommun 

nu har lättare att förhandla med sina leverantörer. INES har bidragit till att Växjö 

kommun kan ta fram detaljerad statistik om tidigare inköp. Denna statistik fungerar som 

underlag vid förhandlingar där Växjö kommun med god precision kan redogöra för de 

volymer som har handlats av en viss typ av artikel under tidigare avtalsperiod, något 

som ger goda förutsättning för att förhandla om avtalsvillkor jämfört med de 

uppskattningar och osäkra underlag som användes innan INES implementerades.  

 

5.1.4 Orderläggande 

 

Figur 20 - Inköpsprocessen enligt van Weele (2005). Egen Illustration. 

En av de fördelarna med e-procurement-system som först konstaterades är enligt 

Presutti och Williams (2003) de minskade transaktionskostnaderna till följd av 

förenklade beställningsrutiner. Presutti och Williams (2003)  menar vidare att e-

procurement-system automatiserar orderläggningsprocessen från förfrågan till betalning 

vilket gör att det administrativa arbetet minskar då lite eller ingen handpåläggning 

behövs.  

 

Subramaniam och Shaw (2004) beskriver hur införandet av ett e-procurement-system 

ökar ledningens överblick och kontroll över inköpen i organisationen, detta gör att de på 

ett enklare och mer överskådligt sätt kan se vilka som köper vad och när samt bestämma 

vilka som får göra inköpen. Vidare säger Subramaniam och Shaw (2004) att 

implementeringen av ett e-procurement-system samlar alla leverantörer i ett och samma 

system. Detta gör det enklare för inköparna att hitta de mest förmånliga artiklar då de 

lätt kan jämföra flera olika leverantörer och artiklar samtidigt.  
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Implementeringen av e-procurement-system skapar enligt Subramaniam och Shaw 

(2002) en större avtalstrohet gentemot leverantörerna, något som styrks utav Eskilstuna 

kommun (2014). E-procurement-system gör det enklare att styra inköpen mot de artiklar 

som är det finns avtal för och som är mer förmånliga (Subramaniam och Shaw 2002). 

 

Det empiriska materialet från kapitel 4.1.4 bekräftar det Subramaniam och Shaw (2004) 

beskriver. En effekt av implementeringen av INES är att Växjö kommun har bättre 

översikt och kontroll över vad som köps in och att det köps in från rätt leverantör. 

Implementeringen av INES bidrog även till att Växjö kommun kunde kontrollera vilka 

som gavs behörighet till systemet och därmed behörighet att lägga order. Genom att 

skära ner på antalet behöriga inköpare kunde insatser i form av utbildning läggas på de 

anställda som valdes att ansvara för inköpen. Ungefär 900 inköpare utbildades inom 

områden som LOU och jäv vilket har gjort dessa, numera certifierade inköparna, mer 

medvetna angående vilka leverantörer de bör köpa från och vilka konsekvenser som kan 

uppstå genom att köpa från utomstående leverantörer.  

 

Den ökade avtalstroheten som Subramaniam och Shaw (2002) talar om är en effekt som 

Växjö kommun upplevt efter införandet av INES. Detta kan delvis hänföras till det 

faktum att de valde att ge utbildning till de certifierade inköparna. INES har dock 

bidragit med en tydlighet över med vilka leverantörer och för vilket sortiment Växjö 

kommun har avtal. Tidigare behövde inköparna själva hålla reda på detta vilket bidrog 

till att många inköp gjordes från leverantörer och sortiment som Växjö kommun inte 

hade avtal med. Växjö kommun kan efter implementeringen i större utsträckning styra 

inköpen från centralt håll genom att ge vissa leverantörer och artiklar en märkning i 

INES som betyder att denna produkt eller leverantör är att föredra.  

 

En annan effekt som Växjö kommun upplevt som kan hänföras till Subramaniam och 

Shaws (2004) teorier är det förenklade orderläggandet som uppstår till följd av det 

samlade utbudet. Numera behöver inköparna inte ringa runt till flera leverantörer utan 

nu gör de alla inköp på ett och samma ställe. 

 

De administrativa besparingar som Presutti och Williams (2003) talar om är ytterligare 

effekt som Växjö kommun har upplevt. Morin (2014) beskriver hur INES har bidragit 
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med möjligheten att attestera fakturorna innan de skickas till leverantören vilket gör att 

fel upptäcks innan beställningen nått leverantören och kan rättas till. Den automatiska 

fakturakonteringen som INES bidragit med har också varit en faktor till att det 

administrativa arbetet har minskat. Efter införandet av INES kommer även majoriteten 

av fakturorna in via nätet. Detta har inneburit att arbetstid har frigjorts för Växjö 

kommuns ekonomiavdelning som nu kan lägga fokus på andra områden tack vare den 

minskade mängden administrativt arbete.  

 

Morin (2014) beskriver även hur implementeringen av e-procurement-system har skapat 

ett effektivare informationsflöde mellan Växjö kommun och leverantörerna. I de fall 

leverantören är avancerat integrerad via EDI till Växjö kommun kommer beställningen 

direkt in i deras affärssystem och en faktura skapas och skickas omedelbart till Växjö 

kommun. Detta är en effekt som överensstämmer med det som Subramaniam och Shaw 

(2004) beskriver i teorikapitel 3.4.4 och som handlar om hur e-procurement-system 

effektiviserar informationsutbytet mellan både interna och externa parter. 

 

5.1.5 Uppföljning och utvärdering 

 

Figur 21 - Inköpsprocessen enligt van Weele (2005). Egen Illustration. 

Implementeringen av e-procurement-system förenklar enligt Presutti och Williams 

(2003) uppföljnings och utvärderingsarbetet av leverantörer och deras prestationer. 

Detta då systemet möjliggör elektronisk informationsinsamling angående 

leverantörernas prestationer. Detta ger organisationen möjlighet att snabbt få ut 

information angående leverantörernas prestationer och det kräver minimalt 

administrativt arbete.  

 

I empirin beskriver Morin (2014) att implementeringen av INES har förenklat och 

förbättrat uppföljnings- och utvärderingsarbete för upphandlingsenheten. Inköparna 
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hanterar fel och brister i leveransen genom direkt kommunikation med leverantör och 

utan inblandning från upphandlingsenheten på Växjö kommun. Innan  

implementeringen av INES saknades effektiva informationsvägar från enheterna till 

upphandlingsenheten för detta ändamål vilket resulterade i  att upphandlingsenheten på 

Växjö kommun inte fick information om eventuella brister i leverantörernas 

prestationer. Numera lägger inköparna in kommentarer direkt i INES vid avvikelser, 

dessa kommentarer är även synliga för upphandlingsenheten. Dessa kommentarer finns 

tillgängliga för den upphandlare som är ansvarig för avtalet utan att extra administrativt 

arbete krävs.  Implementeringen har gjort att upphandlingsenheten har ett bättre 

informationsunderlag när de ska utvärdera leverantörerna. Dessa effekter stämmer väl 

överens med de som tas upp i Presutti och Williams (2003) artikel. 

 

5.1.6 Sammanfattning. 

Tabell 6 ger en överblick av de effekter på inköpsprocessen som tas upp i det teoretiska 

underlaget samt de effekter som identifierats i arbetets empiriska undersökning. 
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Steg i inköpsprocess Effekt av enligt teorin Effekt av INES  

Specifikation  Lägre kostnad 

 Förenklar tidig integrering 

av leverantörer 

 Snabbare 

informationsutbyte 

 

 Ingen effekt 

Leverantöresval  Större utbud av leverantörer 

 Möjliggör reducering av 

antal leverantörer 

 Stärker inträdesbarriären för 

nya leverantörer 

 Bredare leverantörsbas 

Upprättande av avtal  Bättre jämförbarhet 

 Bättre pris 

 Bättre förhandlingsläge 

Orderläggande  Lägre transaktionskostnad 

 Mindre administration 

 Överblick och kontroll 

 Ökad avtalstrohet 

 Bättre informationsutbyte 

 Mindre administration 

 Ökad kontroll över vem som 

beställer 

 Ökad möjlighet att styra 

inköpen 

 Ökad avtalstrohet 

 Bättre informationsutbyte 

Leveransbevakning -  Ingen effekt 

Uppföljning & utvärdering  Snabbare uppföljning 

 Mindre administration 

 Bättre informationsflöde 

mellan ledning och inköpare 

 Rätt information ges till rätt 

person 

 Större precision tack vare 

standardisering 

 Inget administrativt arbete 

krävs 

Tabell 6 - Sammanfattning av empiri och teori för inköpsprocessen. Egen illustration. 
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Arbetes problemformulering lyder ”Vilka effekter har införandet av ett e-procurement-

system på inköpsprocessen i en offentlig organisation?”. Syftet med arbetet är att 

identifiera de effekter som införandet av ett e-procurement-system har på offentliga 

organisationer och jämföra om dessa överensstämmer med de effekter som finns 

beskrivet i forskning som studerat tillverkningsindustrin. De effekter på 

inköpsprocessen som införandet av ett e-procurement-system har enligt arbetets 

teoretiska underlag stämmer till största del överens med de effekter som identifierats 

inom Växjö kommun. Effekterna som beskrivs på specificeringssteget går dock inte att 

identifiera inom Växjö kommun. Detta främst på grund av den typ av artiklar som 

handlas via INES. Vidare beskrivs i teorin att e-procurement-system bidrar med 

möjligheter att reducera leverantörsbasen. I Växjö kommun har en ökad översyn och 

kontroll av hur köpmönstrena ser ut gett denna möjlighet. Dock ansågs detta inte som 

gynnsamt i Växjö kommuns fall som istället valde att utöka leverantörsbasen. Teorin 

beskriver även hur användare av e-procurement-system förbinder sig att handla enbart 

av de leverantörer som finns i systemet som således fungerar som barriär för nya 

leverantörer. Det stämmer förvisso att inköpare inom Växjö kommun i stor utsträckning 

handlar från de leverantörer som finns i INES. Det finns dock möjlighet att lägga orders 

hos externa leverantörer. Dessutom har Växjö kommun lösningar anpassade för de 

flesta typer av företag, stora som små. INES kan därför inte anses fungera som en 

barriär för nya leverantörer. Möjligheten för till exempel små företag att teckna avtal 

med Växjö kommun har inte påverkats av implementeringen av INES. 

 

5.2 E-procurement-systems effekter på Växjö kommuns operativa 
inköpare 
 

5.2.1 Grundläggande förutsättningar 

Utöver de effekter som beskrivs nedan tillfrågades intervjupersonerna huruvida de 

upplevde att de fått grundläggande förutsättningar för att nyttja INES till fullo i form av 

utbildning, stöd och information från centralt håll. Dessa grundläggande förutsättningar 

beskrivs som viktiga för att en organisation ska uppnå positiva effekter från en 

implementering av e-procurement av bland annat Kennedy och Deeter-Schmelz (2001).  

Tre av de fyra intervjuade personerna upplevde att de fått tillräcklig utbildning för att 
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börja arbeta med systemet direkt. P1 beskrev att utbildningen som gavs till en början 

inte var tillräcklig för denne, men att kommunen var snabb med att ge extra stöd till de 

som behövde detta. Alla intervjupersonen angav att de var väl insatta i de faktorer som 

föregick beslutet att införa INES. Det finns således inget som talar för att 

förutsättningarna som gavs de intervjuade var bristfälliga och att eventuella effekter av 

implementeringen av INES skulle utebli på grund av detta. 

 

5.2.2 Sökkostnader 

Subramaniam och Shaw (2004) beskriver hur implementeringen av ett e-procurement-

system hjälper organisationer att samla en stor mängd leverantörer och deras artiklar 

och tjänster i samma system. Detta gör enligt Subramaniam och Shaw (2004) att 

inköparna snabbt kan söka bland många leverantörer på en och samma plattform vilket 

minskar tidsåtgången för att hitta rätt leverantör och inköparna kan lägga större fokus på 

respektives kärnaktivitet.  

Det empiriska materialet från kapitel 4.2.2 bekräftar det Subramaniam och Shaw (2004) 

beskriver. Ur intervjuerna med de operativa inköparna kom det i samtliga fall fram att 

tidsåtgången till att söka efter leverantörer har minskat efter implementeringen av INES. 

I det empiriska materialet framgår det att detta främst är tack vare att alla leverantörer 

och artiklar är samlade i ett och samma system, detta stämmer väl överens med det 

Subramaniam och Shaw (2004) talar om i teorin.  

Två av fyra intervjupersoner beskriver dock ett problem med sökfunktionen som finns i 

INES. De beskriver att INES sökfunktion när det gäller artiklar är bristfällig, även det 

kategorisystem INES använder sig av upplever de som dåligt. De beskriver vidare att 

sökkostnaderna, som i detta fallet utgörs av arbetstid, hade kunnat minska ännu mer 

genom att förbättra sökfunktionen i INES och införa en tydligare kategorisering av 

artiklarna. 

 

5.2.3 Orderhantering 

Subramaniam och Shaw (2004) beskriver vidare hur implementeringen av e-

procurement-system även har effekter på orderhanteringen. Orderhanteringen 

automatiseras enligt Subramaniam och Shaw (2004) vilket minskar tidsåtgången för 
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aktiviteten. Automatiseringen gör även att inköpsprocessens cykel kortas ner i termer av 

antalet aktiviteter. 

Ur det empiriska materialet från kapitel 4.2.2 visar det sig att det teoretiska material som 

Subramaniam och Shaw (2004) presenterar till viss del stämmer. Tre av de intervjuade 

angav att de lägger mindre tid vid själva orderläggandet då allt finns i ett och samma 

system och de slipper ringa runt till flera leverantörer. P1 och P3 menar dock att 

processen vid orderläggandet blir längre efter implementeringen av INES vid de 

tillfällena då leverantörerna inte har de beställda varorna i lager. Tidigare hade en 

leverantör ringt upp inköparna och bekräftat eller nekat ordern, om ordern nekades 

kunde leverantörerna välja att beställa andra varor direkt i telefonen då leverantören 

kunde tala om vad som fanns i lager. Om ordern efter införandet av INES nekas blir 

inköparna tvungna att lägga en ny order och vänta in en ny bekräftelse. Detta gör i 

motsats till vad Subramaniam och Shaw (2004) påstår att inköpsprocessens steg blir 

fler, detta gäller dock endast när de beställda varorna inte finns i lager. 

Det främsta problemet som upplevs är att leverantörernas lagersaldo inte visas i INES. 

För att få reda på leverantörernas lagersaldo måste de gå in på leverantörernas hemsida 

vilket innebär merarbete. När leverantören tidigare ringde upp kunde de välja att 

beställa den kvantitet som fanns kvar i lager och sen beställa resterande ur ett annat 

sortiment. Numera får de antingen gå in på leverantörernas hemsida och kolla 

lagersaldot eller välja att beställa en annan artikel. Detta kan innebära att de får betala 

mer om den alternativa artikeln är dyrare vilket påverkar Växjö kommun negativt. Det 

medför även att mer arbetstid går åt då inköparna måste arbeta i två system istället för 

ett. 

Denna bristfälliga integrering av leverantörernas informationssystem visar sig också 

genom att kampanjpriser inte uppdateras i INES. Det går dock att handla varor till det 

av leverantören satta kampanjpriset trots att det i INES visas ett annat pris för den 

aktuella produkten. Även här löser de inköpare som noterat fenomenet problemet 

genom att arbeta med dubbla system, dels i INES och dels i leverantörens 

beställningssystem. P1 menar att trots att INES har reducerat söktiden för leverantörer 

och artiklar så har merarbetet med att dubbelkolla priser i leverantörens system 

tillsammans med den längre orderprocess som kan uppkomma och det faktum att P1 

inte vet när orderbekräftelsen kommer och därmed måste gå in på kontoret med jämna 
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mellanrum för att kolla sin e-post har bidragit till att den totala tiden för orderhantering 

är oförrändrad eller till och med högre efter införandet av INES. Att P2 och P4 inte 

upplevde detta som något problem kan rimligen förklaras av att deras orders främst 

består av rutinartiklar såsom kontorsmaterial och fika i relativt små kvantiteter medan 

P1s orders består av större mängder livsmedel, där dyra artiklar såsom kött och kyckling 

är stora kostnadsdrivare, det är även på dessa artiklar som kampanjpriserna kan ha stor 

inverkan på totalkostnaden för verksamheten. Dock uppgav P3 som arbetar efter 

liknande förutsättning att detta inte är något problem och att denne lägger en betydligt 

mindre mängd tid på inköpsrelaterade aktiviter idag jämfört med innan INES 

implementerades. 

 

5.2.4 Överblick och kontroll 

I arbetets teoretiska underlag beskriver Subramaniam och Shaw (2004) att 

implementeringen av ett e-procurement-system leder till större överblick och kontroll 

för inköparna. Detta då den upplevda tillgängligheten på artiklar och tjänster ökar i och 

med att allt samlas i ett och samma system. Inköparna får större möjlighet att jämföra 

olika artiklar och erbjudande vilket gör att inköparen lättare kan välja det mest 

förmånliga för denne.  

 

I arbetets empiriska material beskriver samtliga intervjupersoner att implementeringen 

av INES har underlättat  jämförelse mellan artiklar och leverantörer vilket stämmer 

överens med vad Subramaniam och Shaw (2004) säger. P2 beskriver att INES har gjort 

denne mer prismedveten då det har blivit enklare att jämföra priser. Det har även gjort 

personen mer medveten angående märkningar som till exempel KRAV och Fairtrade då 

denne numera lätt och överskådligt kan se vilka artiklar som har vilka märkningar. Den 

ökade överblicken är något P3 beskriver specifikt och hänvisar framförallt till att det är 

lätt att se vilka varor som är tillgängliga och vilka inköp som görs.  

 

5.2.5 Koordination 

Koordinationen av olika parter är enligt Subramaniam och Shaw (2004) något som 

förbättras vid införandet av e-procurement-system. Genom e-procurement-system kan 

information utbytas mellan olika parter i realtid och till precis rätt mottagare. Inköparna 
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slipper då ringa runt till de olika leverantörerna. Detta, tillsammans med att 

informationen numera flödar elektroniskt leder till mindre administrativt arbete för 

inköparna som i sin tur resulterar i minskade transaktionskostnader. 

 

Ur intervjuerna från det empiriska materialet beskriver P1 och P3 specifikt hur 

implementeringen av INES har förbättrat koordinationen mellan de själva och 

leverantörerna. De beskriver hur de numera slipper ringa runt till olika leverantörer och 

att INES per automatik förmedlar rätt information till rätt leverantör och att detta har 

underlättat arbetet med inköp. Denna effekt överensstämmer med vad som beskrivs av 

Subramaniam och Shaw (2004). 

 

5.2.6 Sammanfattning 

Tabell 7 sammanfattar de kostnadsrelaterade effekter som beskrivs i teorin samt de 

kostnadsrelaterade effekter som har identifierats i arbetets empiriska undersökning. 

 

Effekt Teori Empiri 

Sökkostnad  Reducerad sökkostnad  Reducerad sökkostnad 

Orderhantering  Mindre handpåläggning  

 Reducering av antalet fel 

 Kortare inköpsprocess 

 Reducerad tidsåtgång 

 Mindre handpåläggning 

 Kortare inköpsprocess 

 Reducerad tidsåtgång 

Överblick och kontroll  Ökad jämförbarhet 

 Möjliggör centralisering 

 Ökad jämförbarhet 

 Ökad medvetenhet  

Koordination  Mindre transaktionskostnader 

 Snabbare informationsutbyte 

 Snabbare informationsutbyte 

 Färre kontaktpunkter 

Tabell 7 - Sammanfattning av empiri och teori för kostnadsrelaterade effekter. Egen illustration.  

Av de kostnadsrelaterade effekter av implementeringen av INES som har identifierats i 

detta arbete finns nästan samtliga beskrivna i det teoretiska underlaget. Effekter som 

sticker ut är den ökade medvetenheten kring val av artiklar. I det empiriska materialet 

framgår att inköpare inom Växjö kommun som en direkt effekt av INES har blivit mer 

medvetna om, och köper in mer artiklar som är ekologiska eller kravmärkta Denna 

effekt finns inte beskriven i det teoretiska materialet. I det teoretiska underlaget beskrivs 
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hur ordercykeln i termer av antal nödvändiga moment kan kortas ner då ett e-

procurement-system implementeras. Denna effekt upplevs även i Växjö kommun, dock 

har bristande integrering av leverantörernas lagersaldo och prisinformation lett till att 

ordercykeln i undantagssituationer har blivit längre. 

 

6 Slutsats och reflektion 

Kapitlet börjar med en presentation av arbetets slutsats för problemfrågan samt 

övergripande slutsatser. Därefter presenteras författarnas egna reflektioner och kritik 

till arbetet. Slutligen presenteras samhällsekonomiska aspekter och förslag till vidare 

forskning.  

 

6.1 Slutsats 

6.1.1 E-procurement-systems effekter på Växjö kommuns inköpsprocess 

Med utgångspunkt i van Weeles (2010) inköpsmodell beskrevs de effekter som Presutti 

och Williams (2003)  menar att implementeringen av e-procurement-system har på 

organisationers inköpsprocess. De steg i van Weeles inköpsmodell som påverkas av en 

implementering av ett e-procurement-system är enligt Presutti och Williams (2003) 

specifikation, val av leverantör, upprättande av avtal, orderläggande samt uppföljning 

och utvärdering.  I kapitel 5.1.6 beskrivs hur väl de effekter som följt implementeringen 

av ett e-procurement-system inom Växjö kommun stämmer överens med de effekter 

som Presutti och Williams (2003) beskriver. Då Växjö kommun främst köper in artiklar 

från leverantörernas standardsortiment är specifikationer av teknisk eller funktionell 

karaktär inte nödvändig. Antalet leverantörer som Växjö kommun har avtal med har 

ökat sedan implementeringen av INES, dock infördes samordnad varudistribution i 

samband med implementeringen av INES och det är svårt att avgöra hur stor effekt 

respektive implementering har haft på leverantörsbasen. Det kan ändå fastslås att 

implementeringen av INES ledde till en bättre överblick av inköpen som gjordes varpå 

det fattades beslut om att upprätta avtal med fler leverantörer. INES har även varit en 

förutsättning för att det ska vara möjligt att hantera den nya mängden avtal för 

inköparna. 
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Den förbättrade överblicken har dessutom lett till att Växjö kommun har fått ett bättre 

utgångsläge vid förhandling av nya avtal. Genom att kunna påvisa exakt statistik över 

tidigare köpta volymer kan bättre villkor förhandlas fram jämfört med tidigare då 

statisktiken antingen var ofullständig eller mindre precis. 

Vidare beskriver det teoretiska underlaget att införandet av e-procurement-system 

motverkar så kallad ”maverick buying” och ”premium buys”. Denna effekt har upplevts 

även på Växjö kommun där mängden ”spontanköp” har minskat och avtalstroheten 

ökat. Införandet av INES har gett Växjö kommun en gemensam och standardiserad 

inköpskanal som enligt Växjö kommuns policy ska användas av alla inköpare. Genom 

olika märkningar i INES kan Växjö kommun ytterligare styra inköpen i den riktning 

som är önskvärd från centralt håll, till exempel öka medvetenheten om vilka artiklar 

som det finns ekologiska alternativ av. INES bidrar dessutom till att Växjö kommun 

från centralt håll kan styra inköpen ytterligare genom att bara ge tillgång till systemet 

till de inköpare som har genomgått utbildning och certifierats och därmed är medvetna 

om vilka mål som finns med inköpen från centralt håll, dessa mål kan gälla till exempel 

finansiella mål eller hållbarhetsmål. 

Mängden administrativt arbete har minskat betydligt efter implementationen av INES, 

något som även beskrivs i det teoretiska underlaget för arbetet. Denna minskning kan 

hänföras till den högre graden av automatisering och standardisering som INES har 

medfört, till exempel förkonteras fakturorna numera automatiskt.  

Huruvida den totala transaktionskostnaden har blivit mindre framgår inte tydligt i den 

undersökning som utförts. Morin (2014) menar att implementeringen av INES inte har 

påverkat storleken på personalstyrkan på centralt håll inom kommunen, trots att många 

moment i inköpsprocessen nu har automatiserats. Tre av de fyra intervjuade inköparna 

uppgav dock att användandet av INES har sparat in en betydande mängd tid när det 

gäller inköpsrelaterade aktiviteter och kan därmed lägga mer tid på de primära 

arbetsuppgifterna, något som pekar på att transaktionskostnaden har minskat då mindre 

arbetstid läggs på inköp. 

Informationsutbytet mellan Växjö kommun och dess leverantörer har effektiviserats 

genom INES. Fakturor tas emot mer eller mindre samtidigt som ordern bekräftas och 

rätt information kommer till rätt avdelning utan mänsklig interaktion. Tack vare de 
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effektiva informationskanaler som INES bidrar med har också arbetet med uppföljning 

och utvärdering effektiviserats. Teorin beskriver hur e-procurement-system möjliggör 

snabbare informationsutbyte mellan relevanta parter och uppföljning utan den stora 

mängd administrativa arbete som oftast krävs då e-procurement-system saknas. I Växjö 

kommuns fall har INES möjliggjort för upphandlingsenheten att på ett bättre sätt följa 

upp huruvida avtal efterföljs av leverantörerna. Kommentarer från inköparna 

tillgängliggörs direkt till den upphandlare som är ansvarig för det aktuella avtalet. 

 

6.1.2 E-procurement-systems effekter för de operativa inköparna 

Studierna av de effekter som införandet av e-procurement-system har haft på Växjö 

kommuns operativa inköpare har utgått från de punkter som Subramaniam och Shaw 

(2004) beskriver. I kapitel 5.2.6 beskrivs hur väl de effekter som följt implementeringen 

av ett e-procurement-system inom Växjö kommun stämmer överens med de effekter 

som Subramaniam och Shaw (2004) beskriver. 

Samtliga intervjupersoner har svarat att de lägger ner mindre tid på att söka efter 

leverantörer och artiklar sedan INES infördes, denna effekt överensstämmer med det 

teoretiska underlaget. Tre av de fyra intervjupersonerna beskriver även att tiden de 

lägger ner för orderhantering har minskat då alla leverantörer och artiklar är samlade i 

ett och samma system. Då allt numera sköts elektroniskt via INES behöver inte 

inköparna längre ringa runt till alla leverantörer vilket har resulterat i minskad 

handpåläggning och tidsåtgång. Dock menar P1 att denne efter implementeringen av 

INES har ökat tidsåtgången för orderhanteringsprocessen. Bakgrunden till detta 

uttrycker P1 till stor del vara merarbetet som uppstår på grund av att leverantörernas 

kampanjpriser inte visas i INES.  I det teoretiska underlaget framgår att införandet av e-

procurement-system kortar ner orderprocessen i termer av antal steg. Detta är något som 

bekräftas av samtliga operativa inköpare som intervjuats. P1 och P3 säger att detta 

generellt sett stämmer men att det dock finns undantag. Dessa undantag uppstår när 

leverantören inte har den beställda kvantiteten i lager, i dessa fall förlängs 

orderprocessen, men överlag har införandet av INES gjort att orderprocessen har kortats 

ner. Att orderprocessen blir längre när den beställda kvantiteten inte finns på lager samt 

att inköparna inte vet exakt när orderbekräftelserna kommer och därför måste gå in och 

kontrollera mailen med jämna mellanrum är orsaker till att P1 upplever att denne lägger 
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mer tid på orderhanteringen. Genom bättre integrering och uppdatering av  

leverantörernas lagersaldo och prisinformation hade således ytterligare reduceringar i 

tidsåtgång för inköp kunnat göras. 

 

Införandet av INES har gjort det lättare för de operativa inköparna att jämföra olika 

artiklar och leverantörer, detta stämmer överens med det teoretiska underlaget. P2 

beskriver specifikt hur denne tack vara INES har blivit mer prismedveten och 

märkesmedveten då det samlade systemet har gett denne en bättre överblick över 

utbudet och vilka artiklar som innehar olika märkningar.  

 

Implementeringen av INES har enligt P1 och P3 förbättrar koordinationen mellan dessa 

och leverantörerna något som stämmer överens med det teoretiska underlaget. Nu flödar 

informationen via nätet mellan parterna vilket gör att information utbyts i realtid. Att all 

information kommer till INES har gjort att de slipper göra många tidsödande samtal till 

leverantörer.  

Den bristfälliga forskningen som finns angående e-procurement-systems effekter på 

offentliga organisationer gjorde att författarna har använt sig av studier och material 

som utförts på tillverkande företag. Efter att ha jämfört den teori som till stor del kan 

hänföras till tillverkande företag med det empiriska material som samlats in från Växjö 

kommun kan det dock slås fast att effekterna är lika. De skillnader som finns mellan 

teori och empiri framkom främst i specificeringsfasen i inköpsprocessen. Detta kan 

dock hänföras till det sortiment Växjö kommun köper in, de behöver inte göra 

specifikationer då samtliga artiklar finns i leverantörernas standardsortiment. Även när 

det kommer till de operativa inköparnas upplevda effekter uppgav i samtliga fall minst 

hälften att den upplevda effekten stämde överens med det teoretiska underlaget.  

 

6.2 Egna reflektioner och kritik 

Inledningsvis ämnade författarna till detta arbete att lägga fokus enbart på de effekter 

som hade upplevts av de operativa inköparna inom Växjö kommun. Att ha detta fokus 

försvårades på grund av det sparsamma teoretiska underlaget inom ämnet. Området för 

vilket detta arbete spänner sig vidgades därför och författarna valde att undersöka de 

effekter av e-procurement-system som kan identifieras genom hela inköpsprocessen, 

dels ur de operativa inköparnas perspektiv, men även ur ett mer strategiskt perspektiv. 
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Forskningen om de effekter som implementeringen av e-procurement-system har på 

offentliga organisationer  är ytterst sparsam. Författarna uppmärksammade att 

merparten av den forskning som berör effekterna från implementation av e-

procurement-system härstammar från den privata sektorn och i synnerhet 

tillverkningsindustrin. Då införandet av dylika system är ett hett ämne inom Sveriges 

kommuner riktades fokus för arbetet mot att undersöka huruvida de effekter av e-

procurement som härstammar från den privata sektorn och då främst 

tillverkningsindustrin även går att tillämpa på en offentlig organisation. 

Författarna hade vissa svårigheter att hitta intervjupersoner som gick med på att 

intervjuas och antalet operativa inköpare som intervjuades blev färre än vad som först 

var tanken. Implementeringen av INES har dock medfört att rutinerna kring inköp i stor 

grad har standardiserats vilket talar för att de resultaten som presenteras från 

intervjuerna med det begränsade antalet operativa inköpare ändå ger en relativt 

sanningsenlig bild utav de effekter som implementeringen av INES har haft på dessa i 

helhet. 

Vidare kan det diskuteras huruvida de effekter av INES som upplevs av de operativa 

inköparna skiljer sig åt beroende på vilken typ av enhet inköparen arbetar på. 

Författarna misstänker att både de positiva och de negativa effekter som upplevs av 

inköparna förstärks ju större verksamhet denne ansvarar för inköpen över. På grund av 

det begränsade antalet intervjuer som utfördes valde författarna dock att inte ge detta 

något utrymme i analysen då resultaten hade blivit allt för spekulativa med ett så litet 

urval. 

De effekter som implementeringen av INES har haft ur ett mer strategiskt perspektiv 

bygger på resultatet av en enskild intervju med e-handelsansvarige på Växjö kommun. 

Att all empirisk data inom detta område samlats från en och samma källa är en svaghet 

som författarna är medvetna om. Det är dock inte troligt att andra svar hade erhållits om 

fler intervjuer hade ägt rum med personal från centralt håll inom Växjö kommun då 

dessa frågor lämnade mycket lite utrymme för subjektiva och personliga svar jämfört 

med de frågor som ställdes till inköparna. 

Med tanke på det ämne som studerats i detta arbete finns det risk att läsaren uppfattar en 

viss del av det teoretiska underlaget som används som gammalt. Mycket av litteraturen 
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som finns inom ämnet e-procurement härstammar från början av 2000-talet. Även om 

stora teknologiska framsteg har gjorts sedan dess är de grundprinciper för e-

procurement-system och de effekter som kan utvinnas beskrivna på mer eller mindre 

samma sätt i modern litteratur som för 10 år sedan, även om lösningarna i sig ser något 

annorlunda ut. Författarna anser därmed att det inte föreligger någon särskild risk för att 

det teoretiska underlag som används i arbetet skulle vara utdaterat.  

Det kan argumenteras för att den teoretiska referensramen som används i arbetet är 

något svagt för att ge underlag till den empiriska undersökningen. Dock är forskningen 

som gjorts på de effekter av införandet av dylika system som har studerats i arbetet 

ytterst sparsam, därav intresset av att studera ämnet i detta arbete. Detta innebär att 

implementeringen av e-procurement-system kan ha andra effekter än de som uppdagats 

i detta arbete men som faller utanför vidden av detta arbetes syfte. Denna faktor 

påverkar dock inte möjligheten av besvara arbetets frågeställning. 

 

6.3 Samhällsekonomiska aspekter 

Detta arbete bidrar med klarhet i vilka effekter som kan förväntas av offentliga 

organisationer som implementerar e-procurement-system i sin verksamhet och ses 

därför av författarna som ett stöd vid implementeringen av dylika system. 

Genom att fler kommuner implementerar dessa system kan kostnadsbesparingar göras 

då de ger en bättre jämförbarhet mellan de alternativ som finns tillgängliga. De 

möjliggör även att resurser kan förflyttas från rena administrativa sysslor till aktiviter 

med högre värdeskapande. Den tidsbesparing som implementeringen av e-procurement-

system innebär för inköparna betyder att mer arbetstid kan läggas på kärnaktiviteten, till 

exempel tillredning av skolmat. Det framgår även från den empiriska undersökningen 

att implementeringen av INES har ökad medvetenheten för bland annat KRAV-märkta 

artiklar inom Växjö kommun. På sikt anser författarna att implementeringen av dessa 

system kan komma att bidra till en högre kvalitet och ett effektivare resursutnyttjande, 

både i rena finansiella termer och i termer av arbetstid, i Sveriges offentliga 

organisationer.  
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6.4 Förslag till vidare forskning 

Genom att göra en mer omfattande studie som behandlar fler typer av inköpssystem 

,utöver katalogsystem, skulle effekterna av e-procurement som helhet kunna utredas. Ett 

antal kommuner i Sverige har infört system liknande det som används av Växjö 

kommun. Utöver detta används andra e-procurement-system för att till exempel 

behandla anbud från potentiella leverantörer. En studie som undersöker vilka 

sammanslagna effekter som olika typer av system för e-procurement har haft på olika 

offentliga organisationer hade gett resultat som i hög grad är generaliserbara och 

bidragit med ytterligare underlag för såväl svenska som utlänska offentliga 

organisationer som ser införandet av e-procurement som ett framtida alternativ. 

Ett annat förslag skulle vara en problemformulering som är inriktad på effekterna 

genom hela värdekedjan där fokus läggs på att undersöka de effekter som införandet av 

ett e-procurement-system har på leverantörerna 
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Bilagor 

Bilaga A – Intervjumall för operativa inköpare 

 

1) Beskrivning av examensarbete och av oss själva 

 

Orderhantering/Sökkostnad 

2) Hur stor del (timmar i veckan) av din arbetstid ägnas åt inköpsrelaterade 

arbetsuppgifter? 

3) Om du jämför tidsåtgången innan införandet av INES och tidsåtgången idag, hur 

skulle du säga att den har förändrats (procent/antal timmar/antal minuter)? 

 

Orderhantering 

4) Innan implementeringen av INES, vad upplevde du som det största 

inköpsrelaterade problemet? 

5) Kvarstår detta problemet efter införandet av INES? 

6) Vilket är enligt dig det största problemet förknippat med inköp idag? 

7) Existerade detta problemet även innan införandet av INES? 

8) Anser du att ditt inköpsmönster har förändrats efter införandet av INES, i termer 

av vilka artiklar du köper in och från vilka leverantörer du beställer?  

9) Upplever du att du beställer från fler eller färre antal leverantörer? 

10) Beställer du oftare eller mer sällan nu än innan införandet av INES? 

11) Upplever du att inköpen planeras bättre och att mer tanke läggs bakom 

beställningen? 

12) Är du mer benägen att handla från avtalsleverantörer efter övergången till INES? 

13) Beställer du oftare eller mer sällan nu än innan införandet av INES? 

Överblick och kontroll 

14) Upplever du att INES har gjort det enklare att jämföra olika artiklar och 

leverantörer med varandra? 

 

Grundläggande förutsättningar 
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15) Hur upplevde du den interna utbildningen du fick av INES? 

16) Anser du att du fick tillräckligt stöd från centralt håll (upphandlingsenheten)? 

17) Kände du att du blev informerad om de bakomliggande orsakerna till 

förändringen? 

 

Koordination 

18) Tycker du att antalet leveransrelaterade fel har förändrats sedan införandet av 

INES (fel vara/kvantitet)? 
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Bilaga B – Intervjumall för Anneli Morin 

 

1) Inköpsprocessen, kan du i stora drag beskriva hur den såg ut innan INES och 

hur den ser ut idag. 

2) Om du skulle bryta ner en order i olika steg, vad sker från det att ordern 

läggs tills dess att fakturan betalas? 

3) Har införandet av INES gett er möjlighet att styra inköpen i högre 

utsträckning än innan, till exempel mot mer förmånliga artiklar? 

Specifikation 

4) Finns det några generella krav som Växjö kommun ställer på sina 

leverantörer? 

5) Har införandet av INES lett till att ni ställer annorlunda krav på era 

leverantörer på t.ex. leveransvillkor eller kvalitet? (T.ex., då fler parter är 

inblandade i inköpsprocessen nu är det tänkbart att arbetet med att åtgärda 

exempelvis felleveranser blir mer omfattande när fel väl inträffar – högre 

krav i avtalen?) 

Leverantörsval 

6) Har införandet av INES påverkat er leverantörsbas något i termer av storlek? 

7) Ser du några risker för att urvalsprocessen av leverantörer påverkas när ni 

efterlyser leverantörer som kan integrera order och fakturering med INES? 

(Små leverantörer, mindre möjligheter, mindre kunskap) 

Upprättande av avtal 

8) Har införandet av INES påverkat ert förhandlingsläge gentemot 

leverantörerna (koppla till frågan om att styra inköpen) 

9) Påverkas er möjlighet att förhandla av att ni är bundna till lagen om offentlig 

upphandling, och i så fall hur? 

Orderläggning 

10) Har INES gjort att andelen avtalsreglerade köp ökat, d.v.s. minskat 

spontanköp? 
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11) Har införandet av INES påverkat kommunens totalkostnader för 

orderläggning och leverans, i så fall på vilket sätt? 

Leveransbevakning 

12) Sker det någon form av leveransbevakning från er eller Alwex sida där ni 

följer transporterna från leverantörerna.  

a. Om ja, vilka fördelar bidrar detta till i arbetet med inköp och 

koordinering? 

b. Vi tänker oss att användandet av INES och distributionscentralen har 

lett till att leveranser har standardiserats i termer av antal leveranser 

och vid vilka tider de anländer till enheterna och därmed minskat 

behovet av att behöva bevakaka leveranser, vad tror du om detta? 

Uppföljning 

13) Har ni något system för att utvärdera leverantörernas prestationer? 

14) Om ja, i korta drag, hur ser era rutiner för uppföljning ut idag och hur har de 

förändrats sedan INES infördes? 

15) Har införandet av INES gett er större möjlighet att utvärdera och följa upp 

leverantörerna, i så fall på vilket sätt? 

 

Övriga frågor 

16) Har ni kunnat utvinna några synergieffekter från implementeringen av INES. 

Har ni utnyttjat att all information samlas inom ett och samma system? 

(Integration av andra system?)  

 

17) Hur har mängden administrativt arbete som ni utför på centralt håll påverkats 

av implementeringen av INES 

 

a. Vilka moment är det som har påverkats? 
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Bilaga C – Analysmodell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemformulering 

•Vilka effekter har införandet av ett e-procurement-system på 
inköpsprocessen inom en offentligorganisation? 

Teori 

•Inköpsprocessen 

•E-procurements effekter på inköpsprocessen 

•Kostnadsrelaterade effekter 

•Stryrningsrelaterade effekter 

Empiri 

•Intervju med operativa inköpare inom Växjö kommun 

•Intervju med e-handelsansvarige på Växjö kommun 

Analys 

•Jämför empiri med teori 

Slutsats 
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Bilaga D – Tidsplan 

 

Aktivitet Vecka 

  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23                                               

                                                                      

Projektstart   
                                 

Inledningskapitel, metodskiss, tidsplan samt disposition     
                                

Inlämning PM 1 (7/4-14) 
  

  
                               

Justering av PM1, metodkapitel, tänkt disposition av 

teorikapitel                                      

Inlämning PM 2 (22/4-14) 
    

  
                             

Justering av PM 2, teorikapitel, intervjufrågor och 

analysmetod                                      

Intervjuer 
     

  
                            

Empiri 
     

      
                          

Inlämning PM 3 (5/5-14) 
      

  
    

 
                      

Justering av PM 3, utkast till analys 
      

    
   

 
                      

Inlämning PM 4 (14/5-14) 
       

  
                          

Justering PM 4, färdigställa analys och slutsats 
       

    
                         

Slutmanusgranskning (senast 23/5-14) 
        

  
                         

Inlämning uppsats, allt klart (27/5-14) 
         

  
                        

Slutseminarium (3/6-14) 

                                    

 


