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SAMMANFATTNING 
Electronic Data Interchange (EDI) ingår i det mer omfattande begreppet elektronisk 
handel. EDI innebär elektroniskt utbyte av strukturerad information och genom att 
använda sig av EDI kan företag kombinera överföring och lagring av information, 
vilket innebär att manuella arbetsuppgifter kan reduceras. Vid elektroniska affärer 
mellan företag anses EDI vara det medel som har störst potential att sänka företagens 
kostnader samt leda till ökad kundservice. Den ökade mängden information i samhäl-
let ställer krav på snabb, kostnadseffektiv och automatisk informationsöverföring 
mellan handelspartner. Det finns ett antal hinder som bromsar utvecklingen för elek-
tronisk handel. Inom den offentliga sektorn förekommer mycket ineffektivitet i in-
köpsprocessen, men det är ett segment som det har börjat hända saker inom och som 
är oerhört viktigt, men den tar mycket lång tid att genomföra förändringar i. 
 
Syftet med uppsatsen är att utreda på vilket sätt användning av EDI i den offentliga 
verksamheten påverkar affärsrelationerna, de interna rutinerna och kommunikatio-
nen. Vi vill belysa för- och nackdelar som kan uppkomma när en offentlig verksam-
het använder sig av EDI. Vilka administrativa besparingar som kan uppnås och per-
sonal relaterade förändringar som verksamheten kan påverkas av är intressant att 
belysa. Även hur den offentliga verksamheten anser att deras leverantörer påverkas 
av användningen av EDI är intressant. 
 
Resultatet visar att teorin till viss del överensstämmer med verkligheten. Resultatet 
visar även att elektronisk handel är att föredra framför manuell hantering av beställ-
ningar, eftersom besparingar görs i både tid och pengar. Alla förväntningar den of-
fentliga verksamheten såg med elektronisk handel, är inte uppfyllda i dag, vilket kan 
bero på att det finns tekniska och personalrelaterade hinder.  
 
 
 



ABSTRACT 
Electronic Data Interchange (EDI) is a part of the extensive concept, electronic 
commerce. EDI involves electronic exchange of structured information and through 
the use of EDI, companies can combine the transfer and storage of information, 
which implies that manual work tasks can be reduced. During electronic trade be-
tween companies, EDI is considered to be the means that has the greatest potential of 
lowering company costs as well as improve customer services. The increased amount 
of information in today’s society has raised demand for quick, cost effective and 
automatic transfer of information between business partners. A number of obstacles 
hinder the development of electronic commerce, which is due to a limited amount of 
standards. The purchase process is often highly ineffective within the public sector. 
However, it is a highly important segment that currently is under the influence of 
change even though changes here will be very time consuming.  
 
The purpose of our thesis is to explore how the uses of EDI in the public sector affect 
the business relationships, the internal routines and communications. We want to 
illuminate advantages and disadvantages, which can arise when a public sector uses 
EDI. Which administrative savings can come up and staff related changes, which the 
activity can be affected by is interesting to illuminate. Also how the public sector 
consider it´s suppliers affects by the usage of EDI is interesting. The empiric study 
has been carried out by personal interviews within two public sectors. These public 
sectors are units of purchase in Luleå and Piteå municipality. 
 
The results of our findings show that the outlines of the theories agree tom some ex-
tent with the examined reality. The result also shows that electronic commerce is to 
prefer instead of manual handle of the orders, because savings make time and money. 
All expectations within the public sector explore with electronic commerce, are not 
fulfil today, which can depends on technical and personalities obstacle. 
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INLEDNING 

 

1. Inledning 
I detta kapitel beskriver vi först bakgrunden till vårt arbete, sedan problem-
beskrivningen, visar vår forskningsfråga, syftet med uppsatsen, vilken målgrupp vi 
vänder oss till och de avgränsningar vi gör. 

1.1 Bakgrund 
Elektroniska affärer har funnits länge, men i begränsad skala i de flesta branscher och 
företag. Fram till slutet av 1990-talet var det främst stora företag som handlade pro-
dukter och tjänster av varandra. Tekniken har inte nått ut till mindre företag på ett 
kostnadseffektivt sätt, och ännu svårare har det varit på konsumentmarknaden. Tek-
niken har visserligen funnits i mer än tjugo år, för att med hjälp av telefoner och 
andra terminaler koppla samman informationssystem, men de har haft en begränsad 
användning och framgång. (Fredholm, 1999) 
 
Enligt Greenstein och Feinman (2000) innebär elektronisk information att använd-
arna sparar tid, sparar pengar, ökar noggrannheten och även ökar flexibiliteten. 
 
Att välja rätt teknisk lösning är ingen lätt uppgift, och eftersom det handlar om stora 
ekonomiska investeringar som kräver både lönsamhetsberäkningar och strategiska 
beslut. EDI (Electronic Data Interchange) är den teknik inom elektronisk handel som 
har störst potential att stödja det behov av rationaliseringar och förbättringar i verk-
samheter, som uppkommer genom de nya samarbetsformerna. Med EDI kan infor-
mationsutbytet utföras snabbare och till lägre kostnad, vilket möjliggör en intensivare 
kommunikation med kunder och leverantörer. (Fredholm, 1999) 

1.2 Problembeskrivning 
Varför just EDI kan man kanske fråga sig. Vi lever i ett samhälle som hela tiden för-
ändras snabbt, speciellt när det gäller vår tekniska utveckling. Eftersom fler männi-
skor har upptäckt Internet för att söka efter information eller handla ifrån ser vi EDI 
som ett ämne i tiden. Företag har upptäckt denna värld och ser nya fördelar med hjälp 
av Internet, dels för att marknadsföra sig och dels för att handla med både leverantö-
rer och kunder effektivare och snabbare genom ett elektroniskt medium. Samtidigt 
finns det stora kostnadsfördelar för de handelsföretag som använder sig av EDI eller 
någon form av elektronisk handel. Som vi ser det kan företag spara stora pengar på 
att införa ett EDI-system för handel med företag som de kontinuerligt gör affärer 
med. 
 
EDI ingår som en del i det mer omfattande begreppet elektronisk handel. EDI inne-
bär elektroniskt utbyte av strukturerad information och genom att använda sig av EDI 
kan företag kombinera överföring och lagring av information, vilket innebär att ma-
nuella arbetsuppgifter kan reduceras. Vid elektroniska affärer mellan företag anses 
EDI vara det medel som har störst potential att sänka företagens kostnader samt leda 
till ökad kundservice. (Fredholm, 1999) 
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Den ökade mängden information i samhället ställer krav på snabb, kostnadseffektiv 
och automatisk informationsöverföring mellan handelpartners. Flertalet företag upp-
lever inte positiva effekter med elektronisk överföring av information och spridning-
en av EDI har varit begränsad, men kostnadsbesparing är en del av de effekter som 
företag kan uppnå genom att använda EDI. (EDI-föreningen, 1995) 
 
Potentiella problem med EDI, är bristen på möjligheter och skillnaden i den normala 
kvaliteten och snabbheten i tjänsten. EDI-systemet är en förmedlare mellan köpare 
och säljare, för att tillhandahålla nya tjänster till kunder och för att särskilja dem i 
nya sätt. EDI erbjuder möjligheter att hamna närmare leverantörer och i ett långsik-
tigt perspektiv för att utveckla nya affärsrelationer. De mest uppenbara problemen 
med EDI, så som allmänt utförande, säkerhet, standarder och personalrelaterade pro-
blem, kan lätt övervinnas fastän de inte kan ignoreras. En mogen syn av EDI innebär 
att EDI är ett sätt att optimera affärsprocesser och tillhandahålla tjänster till kunder 
på det mest kostnadseffektiva sätt som är möjligt. (Hendry, 1993) 
 
Enligt Ghobadian och Stainer (1994) introduceras ofta EDI som en förutsättning för 
att förbättra tiden vid utbyte av information mellan handelspartners och möjligheten 
att ta bort manuella arbetsinsatser och ineffektivitet. Det finns även andra skäl för att 
introducera EDI, vilka är: minska flaskhalsar hos automatiska system, introducerar 
en mer effektiv och förutsägbar beställningsmetod, förbättrad datahastighet och nog-
grannhet, förmåga till högre fakturamatchningstakt och möjlighet till prisjämförelser.  
 
Vi anser att med ett införande av EDI följer också rationaliseringar, vilket i sin tur 
medför att personal blir rädda för uppsägningar och detta kan medföra att ledningen 
för ett företag kan få svårt att motivera de nödvändiga med införandet av EDI. Vi 
anser även att om man hittar rätt affärspartner eller leverantör och att man upprättar 
bra avtal redan från början innan man upprättar några förbindelser, eftersom EDI 
innebär en stor och kostsam investering så ett införande bygger på att skapa så bra 
och långsiktiga relationer som möjligt. Därför är det viktigt att det gjorts bra förarbe-
ten med att hitta de rätta parterna.  
 
Vi ser att det finns hinder som bromsar utvecklingen för elektronisk handel, vilket 
bland annat är att det förekommer brister i standarder, vilket innebär att företag har 
olika sätt att prata. Det kan vara allt ifrån hur dokumenten ska föras över från ett sy-
stem till ett annat, till att företagen har olika definitioner på hur innehållet ska se ut. 
Små företag vågar inte satsa på att utveckla någon form av egen standard, vilket 
medför att stora företag som har ekonomiska möjligheter styr vilka standarder som 
ska användas och det medför i sin tur att mindre företag får anpassa sig till de större 
företagen.  
 
Det kan innebära att små företag får stora investeringar och kostnader för att kunna 
anpassa sig efter de stora jättarna och på så vis kanske de hamnar utanför den nya 
marknaden. Det moderna företaget verkar i en omgivning som präglas av snabb tek-
nisk utveckling, ökad internationalisering och ofta höga krav på kostnadseffektivitet. 
För att hantera denna miljö krävs att varje företag på ett aktivt sätt bevakar och sam-
arbetar med företag i dess omgivning. Inköpsavdelningar har successivt fått vidgade 
arbetsuppgifter och befogenheter. (Axelsson, 1991) 
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Från att tidigare ha varit en huvudsak administrativ enhet har den fått alltmer av en 
kommersiell och strategisk funktion. Från att ha haft visst ansvar för priset på inköpt 
material från givna leverantörer har inköp i många fall gått via ansvar för pris, köp-
tidpunkt och volym till ett strategiskt ansvar för leverantörshantering, leverantörs val 
och uppbyggnad av leverantörsstrukturer. (Axelsson, 1991) 
 
Att hålla nere den direkta materielkostnaden innebär att man väljer bland annat leve-
rantörer som är billiga, genom att hålla sig till en leverantör och göra större inköp, 
genom skicklig förhandlingsteknik. Att hålla nere den indirekta materiella kostnaden 
innebär att man försöker att hålla nere transport- och varulagerkostnader genom att 
man inte har så stora lager. En första uppenbar orsak till inköpsavdelningarnas ökade 
betydelse är att andelen inköpt materiel och tjänster ökat och detta innebär att företa-
gens beroende av leverantörerna ökar och därmed också inköpsavdelningarnas bety-
delse. (ibid.) 
 
Vi ser att flertalet kommuner idag använder sig av EDI i sin verksamhet, men frågan 
är om det har blivit effektivare av införandet av EDI, har EDI motsvarat förväntning-
arna och har EDI löst problemen som fanns innan införandet.  

1.3 Forskningsfråga 
Hur EDI påverkar inköpsprocessen inom den offentliga verksamheten? 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att utreda på vilket sätt användning av EDI i den offentliga 
verksamheten påverkar affärsrelationerna, de interna rutinerna och kommunikatio-
nen. Vi vill belysa för- och nackdelar som kan uppkomma när en offentlig verksam-
het använder sig av EDI. Vilka administrativa besparingar som kan uppnås och per-
sonal relaterade förändringar som verksamheten kan påverkas av är intressant att 
belysa. Även hur den offentliga verksamheten anser att deras leverantörer påverkas 
av användningen av EDI är intressant. 

1.5 Målgrupp 
Målgruppen för vår uppsats är personer som är intresserade av EDI, elektronisk han-
del och IOR (interorganisatoriska relationer). Det kan vara personer inom olika verk-
samheter, vilka kan ha nytta av de resultat vi har kommit fram till, eller om inte annat 
lära sig lite mer om hela området.  

1.6 Avgränsning 
Vi avgränsar oss till att behandla inköpsprocessen hos två kommuner, eftersom vi 
anser att inköpsprocessen är den mest relevanta att titta på när det gäller EDI, genom 
att de flesta transaktioner som förekommer mellan kommun och leverantör sker där. I 
den här uppsatsen ska vi inte se på själva systeminförandet av EDI och webb-EDI, 
utan vi vill studera två befintliga EDI-system som kommunerna använder sig av.  
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2. Teoretisk bakgrund 
I det här kapitlet beskrivs de teorier som förekommer inom det undersökta området. 
Kapitlet beskriver elektronisk handel, definition av elektronisk handel, vad EDI är, 
för- och nackdelar med EDI, webb-EDI och interorganisatoriska relationer. 

2.1 Val av teorier 
Biblioteken erbjuder en begränsad tillgång på litteratur inom ämnesområdet, vilket 
innebär att vi även använder oss av andra källor, till exempel artiklar och Internet. 
Internet är den källa som vi bör ha den största kritiska distansen mot och ta med en 
nypa salt. Är det inte vetenskapligt bevisat det som står, ska man inte använda sig av 
sådant material. För att hitta rätt i vår frågeställning använder vi oss av litteratur som 
handlar om elektronisk handel, EDI och interorganisatoriska relationer. De här områ-
dena anser vi är viktiga för att uppnå vårt syfte. Litteraturen är några år gamla, men 
vi anser att det inte har påverkat undersökningen, eftersom det inte har skett någon 
större förändring sedan 1990-talet. För andra tillämpningar av elektronisk handel, 
främst Internet, har åldern på materialet en helt annan betydelse, eftersom utveck-
lingen där går med rasande fart framåt.  

2.2 Vad är elektronisk handel? 
Internet har alltid använts för att införskaffa saker. Det första som byttes mellan var-
andra var programfiler och information eller så gjordes dessa tillgängliga för en pu-
blik. Tidigt sattes också ett pris på de här resurserna. När elektronisk handel kommer 
på tal i dag, tänker de flesta av oss i första hand på konsumenthandel, elektroniska 
kataloger med skivor, kläder eller böcker som vi kan beställa och ibland betala via 
Internet. Mest utbredd är handeln mellan företag i USA. Det som lockar många för-
säljare att söka sig till digitala marknader är bland annat den ökade efterfrågan som 
följer av större geografisk räckvidd. (Dahlgren, 2002) 

2.2.1 Definition av elektronisk handel 
En definition på elektronisk handel har gjorts av IT-kommissionen:  
 
"Med elektronisk handel avses aktiviteter som elektroniskt knyter samman affärs-
partners. Det gäller marknadsföring, försäljning och distribution. Det avser såväl de 
system som företag använder för att effektivisera informationsutbytet med sina sedan 
tidigare kända partners, som system där affärsrelationer kan skapas mellan företag 
som inte tidigare känner varandra."  
(Citat Anne-Marie Nilsson, IT-kommissionen, 1995-09-20) 
 
Turban (2002) tar upp definitioner av elektronisk handel utifrån följande perspektiv: 
 

• Kommunikationsperspektiv – E-handeln omfattar överlämnande av infor-
mation, leverans av produkter/tjänster eller betalningar som kan ske genom 
telefon, dator eller på något annat elektroniskt sätt. 

 
• Affärsperspektiv – E-handel är en tillämpning av teknologi med syfte att au-

tomatisera affärstransaktioner och arbetsflöde. 
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• Serviceperspektiv – E-handeln är ett verktyg som uttalar företagens, led-
ningens och kundens önskan att minska servicekostnader, öka produktens 
kvalitet och förkorta leveranstid. 

 
• Onlineperspektiv – E-handel möjliggör inköp och försäljning av produkter 

och information över nätet.  
 
2.3 Electronic Data Interchange 
Electronic Data Interchange kallas i dagligt tal för EDI, vilket innebär att företag kan 
återanvända data och informationsflödet kan automatiseras. På 1970-talet etablerades 
EDI som begrepp i Amerika av hamnmyndigheten i USA - US Port Authorities. Den 
amerikanska försvarsmakten - Department of Defense, var en annan pionjär som tog 
initiativ till att effektivisera inköp och förflyttningar av material och manskap mellan 
olika platser i världen. (Fredholm, 2000) 
 
Nedan visas en vanligt förekommande bild (figur 2.1) över EDI, vilken innebär över-
föring av information på elektronisk väg med hjälp av standardiserade meddelanden, 
utan manuella arbetsinsatser. Det gäller sådant som exempelvis order, leveransavise-
ring, avrop, faktura och betalning. (Tyringe, 2003) 
 

 
Figur 2.1 Process med och utan EDI. Källa: Tyringe (2003). 

 

2.3.1 Definition av EDI 
Heikkinen och Sarkis (1996) definierar EDI enligt nedan: 
”EDI är förflyttning av affärsdokument elektroniskt mellan eller inom företag (inklu-
sive deras agenter och mellanhänder) i en strukturerad, maskinersättlig, dataformat 
som tillåter överföring av data, utan manuella arbetsinsatser från en affärsapplika-
tion på en plats till en affärsapplikation på en annan plats.”  
 
Enligt Fredholm (2000) finns det ingen officiell definition fastlagt av EDI. Det inne-
bär att EDI är ett begrepp som kan definieras på olika sätt, men en vanlig definition 
för EDI är: ”Elektronisk överföring av strukturerad information direkt mellan två 
datasystem enligt överenskomna standards.”  
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Det finns alltså ingen formell definition av EDI, men det finns ett antal kriterier som 
bör vara uppfyllda för att en överföring ska få kallas EDI. De sju kriterierna är enligt 
Fredholm (2000): 
 

• Direkt kommunikation mellan informationssystem, både internt och externt, 
via telekommunikation, utan manuella arbetsinslag. 

 
• Standardiserat format, vilket innebär ett fördefinierat format. 

 
• Strukturerad information, vilket innebär sådant man tidigare använt blan-

ketter till. 
 

• Processbart hos mottagaren, vilket innebär att det inte ska behövas manuel-
la registreringar eller mellansteg för att få in data i det mottagande systemet. 

 
• Oberoende av hårdvaruplattform, operativsystem, datatyp, typ av in-

formationssystem, tid och kommunikationsmetod hos de olika parterna. 
 

• Tillförlitligt, vilket innebär att inbyggda kontroller i systemet och säkerhet är 
mycket viktiga för att systemen ska kunna utbyta data automatiskt utan 
mänskliga kontroller, vilket gör att eventuella fel kan orsaka stora skador. 

 
• Baserat på avtal, det vill säga att parter som har ett etablerat samarbete upp-

rättar avtal mellan sig. 

2.2.2 Varför ska företag använda sig av EDI? 
Enligt Fredholm (1995) är det vanligaste skälet till att företag börjar använda EDI ett 
tryck från omvärlden. För en del företag har EDI blivit en överlevnadsfråga, eftersom 
EDI ställs som ett krav från kunder i vissa branscher.  
 
Utväxling av meddelanden elektroniskt i handelssammanhang, innebär att mottaga-
ren av information i återanvänder 70 procent av den information som erhållits. In-
formationen matas in manuellt i ett informationssystem, skrivs ut på papper och 
skickas sedan till en underleverantör, som i sin tur matar in 70 procent av informa-
tionen manuellt. När information matas in manuellt är det naturligt att fel uppstår och 
den här felmarginalen kan vara så hög som 10 procent. (Fredholm, 2000) 

2.3.3 Fördelar med EDI 
Enligt Hodgson (1995) är de grundläggande fördelarna med elektronisk handel och 
EDI minskad tid för sändning, mottagning och bearbetning av information, minskade 
lagernivåer och lagerkostnader, bättre kvalitet på informationen, närmare relationer 
med handelspartners och dolda resurser för andra system.  
 
Enligt Fredholm (1995) kan fördelarna med användningen av EDI delas in de direkta 
fördelarna som uppstår då företaget inför EDI, samt de strategiska fördelarna, vilka 
innebär andra nyttoeffekter än de som genom att automatisera ett redan befintligt 
informationsflöde.  
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Direkta fördelar enligt Fredholm (1995): 
 

• Kostnader – Minskat pappersarbete, vilket innebär att informationen kan fås 
in i systemet automatiskt istället för via manuellt arbete. Uppgifter registreras 
en gång för alla och kan återanvändas. 

 
• Kvalitet – Genom att det manuella arbetet reduceras, minskas också felfre-

kvensen. Många användare anser att kvalitetshöjningen är den största och 
mest påtagliga fördelen, då det ger lägre kostnader och nöjdare kunder. 

 
• Tid – Snabb informationshantering är en förutsättning för effektiv dis-

tribution och förkortade ledtider. För att uppnå full effekt av EDI, bör företag 
ta emot EDI-meddelanden och se till att de blir automatiskt processat vidare 
till det system det är ämnat för, till exempel produktionssystemet eller order-
systemet.  

 
• Oftare – Med automatiska förlopp kan informationen uppdateras kon-

tinuerligt istället för att vänta tills informationen blivit komplett. Beställning-
ar kan skickas så fort en orderrad är aktuell, och behöver inte samla ihop flera 
orderrader till en gång per dag eller vecka.  

 
• Utförligare – Ett EDI-meddelande kan lätt utökas med utförligare in-

formation, vilket kan vara viktigt för uppföljning och planering, som annars 
inte hade fått plats på ett pappersdokument. 

 
• Ledtider – Administrativa processer kan minimeras, vilket gör att företagen 

knyts närmare varandra och ledtider kortas. 
 
• Kapitalrationalisering – Genom minskade ledtider kan lagernivåer minime-

ras hos både säljare och köpare. Det är inte längre lika viktigt att hålla ett buf-
fertlager.  

 
Strategiska fördelar enligt Fredholm (1995): 
 

• Organisationsförändringar - Intern information inom organisationen kan 
effektiviseras med hjälp av EDI. Gränsen mellan tjänstemän och arbetare på 
verkstadsgolvet kan suddas ut, då avrop kan skötas från verkstadsgolvet me-
dan den inköpsansvarige kan ägna sin tid åt ramavtal och andra uppgifter. 

 
• Logistik och produktion – EDI har blivit en hörnsten i den moderna logisti-

ken och tillsammans med godsmärkning får företaget full kontroll på gods-
flödet. Avvikelser kan snabbt rapporteras och produktionen kan fortare ställas 
om, vilket leder till besparingar. 

 
• Marknadsföring - Genom att marknadsföra att företaget använder EDI i sin 

verksamhet så kan företaget ge produkten eller tjänsten ett mervärde. EDI in-
nebär besparingar både för beställaren och leverantören och det är naturligt 
att de som investerat i EDI söker partners som också använder EDI i verk-
samheten. 
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• Betalningar - Betalningsströmmarna kan enklare styras med hjälp av EDI 
och en elektronisk faktura ska kunna nå en kund två, tre dagar snabbare. Rän-
tevinster uppstår till följd av detta.  

 
Enligt Fredholm (2000) finns det fler strategiska effektivitetsfördelar som kan uppnås 
med elektroniska affärer. De fördelarna är:  
 

• Långsiktiga partnerskap – Samarbetet mellan köpare och säljare går smidi-
gare än tidigare. Leverantörer upplevs bättre, eftersom det uppstår färre fel i 
den aktuella affärsrelationen och de löpande rutinerna fungerar automatiskt. 

 
• Starkare bindningar – Elektroniska affärer medför en viss initial in-

vestering, vilket gör att elektroniska affärer startas med de leverantörer före-
taget vill ha ett långsiktigt förhållande med. Relationen fördjupas och bind-
ningen mellan parterna blir mycket stark.  

 
• Ökad lojalitet – Istället för att kunden har alternativa leverantörer, fokuseras 

inköpen av ett visst sortiment till endast en leverantör.  Den här leverantören 
kanske också får börja leverera andra slags produkter. 

 
• Kontroll på fysiskt flöde – Effektivare informationshantering ger också bätt-

re kontroll, även på det fysiska flödet. Gods identifieras med streckkodsläs-
ning, vilket innebär att elektroniska meddelanden skickas för att ge senaste 
status eller avvikelserapportering. 

 
• Bättre uppföljning – Med system som kontinuerligt rapporterar händelser 

går det att få bättre uppföljning. Tillverkare kan via standardiserade medde-
landen från distributörer få kontinuerliga uppdateringar om hur till exempel 
lagersaldot förändras. 

 
• Trimmat sortiment – Säljaren kan ha en mer precis definition av vilka varor 

som är aktuella och som ska kunna levereras, eftersom färre artiklar ger ett 
”effektivare” sortiment med lägre kapitalbindning som resultat.  

 
• Ökat sortiment – Genom att ha EDI-kopplingar i båda riktningarna i en dis-

tributionskedja, kan det sortiment som erbjuds bli bredare.  
 

• Närhet – Elektronisk handel innebär ett medel att komma närmare kunderna 
på de stora marknaderna. Ärenden och information överförs mellan parterna 
med standardiserade metoder, vilket medför att behovet av närhet kommer att 
minska. 

• Intern effektivitet – Genom att ha affärssystem som kan utnyttja potentialen 
med elektronisk affärskommunikation, kan effektivare interna rutiner kon-
strueras. 

 
• Förändrade arbetsuppgifter – Företag ser teknik för elektroniska affärer 

som en viktig del i deras strävan att sudda ut gränserna mellan arbetare och 
tjänstemän. Tråkiga manuella arbetsinsatser kan ersättas av mer kvalificerade 
arbeten. 
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2.2.4 Nackdelar med EDI  
En vanlig missuppfattning av EDI, är att det är en form av videotexttjänst eller är en 
fysiskt otillgängligt direktanslutet beställningssystem.  EDI innebär en brist i tekni-
ken, vilket innebär att det endast kan utvecklas inom ett IT-område. Begränsningar 
med ett EDI-nätverks tillväxt är kommunikationslinjer och genomföringsstyrkan, 
eftersom varje transaktion överförs i sekunder, vilket innebär att kostnaden för trans-
aktionen mäts. (Hodgson, 1995) 
 
Enligt Fredholm (2000) finns det faktorer som kan vara av negativ karaktär. De fak-
torerna är: 
 

• Sociala aspekter – Elektroniska affärer innebär att det i många fall genom-
förs betydande rationaliseringar, vilket innebär att genom att arbetsuppgifter 
automatiseras kommer en del personal att bli utan arbete. De enkla arbets-
uppgifterna försvinner och i många fall kommer det andra intressantare upp-
gifter istället. 

 
• Tekniska hinder – De företag som sitter med gamla affärssystem har svårt 

att förverkliga elektroniska affärer och för att nå effektiva lösningar krävs det 
integration ända in i parternas affärssystem.  

 
• Kompetenskrävande – Elektroniska affärer består av nya tekniker, så som 

programvaror, systemintegration och datakommunikation, vilket ställer nya 
kunskapskrav. 

 
• Minskad flexibilitet – Datorisering innebär ofta ett visst mått av minskad 

flexibilitet. En EDI-lösning kan riskera att stanna upp vid till exempel ersätt-
ningsprodukt, när en produkt är tillfälligt slut och ärendet hamnar på en fellis-
ta för åtgärd. 

 
• Hög entrébiljett – Det är hög initial kostnad för att komma igång med elek-

tronisk affärskommunikation direkt mellan två affärssystem. 
 

• Sårbara system – Det är oerhört viktigt att bygga upp en säker driftmiljö för 
så störningsfri drift som möjligt, när stora delar av orderflödet sker via elek-
troniska meddelanden. Säkerheten är också viktig, både för att fel ska uppda-
gas och åtgärdas snabbt och för att företaget ska gardera sig mot intrång och 
förvanskning. 

• Mindre kontakter – Elektroniska affärer medför minskad kontakt mellan till 
exempel köpare och säljare, men med elektroniska rutiner som automatiserar 
de enkla och löpande rutinerna, finns det nu tid över för att öka kvaliteten i 
kontakterna. 

2.3 Webb-EDI 
Det går att kombinera både webbhandel och EDI, och de två tillsammans blir då en 
kombination som kallas webb-EDI.  Med denna kombination går det att bygga lös-
ningar, där båda företagen kan arbeta med den teknik som passar dem bäst. För kun-
den räcker det med en webbläsare och för leverantören innebär det full integration 
med affärssystemet. (Fredholm, 2000)  
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Leverantörens system kan också generera orderbekräftelse, vilket till EDI-kunderna 
skickas som ett Edifact-medelande och till webbkunderna omvandlas det till ett for-
mulär på Internet eller skickas som en avisering via e-post. (Fredholm, 2000) 
 
Systemet känner även av om en leverantör sköter affärerna via EDI eller Internet. De 
leverantörer som får sina beställningar via Internet kan hämta ner dem med en webb-
läsare. Parallellt finns så kallade kopplade formulär för orderbekräftelse, leveransavi-
sering och faktura på samma webbplats, som den ursprungliga beställningen hämtats 
från. Leverantören kompletterar vissa uppgifter, och därefter skickas informationen 
som ett EDI-meddelande direkt in i köparens affärssystem. (ibid.)  
 

2.4 Interorganisatoriska relationer 
En relation karaktäriseras av ömsesidighet, där ingen part dominerar den andra parten 
under en längre period. Den baseras även på att båda parterna bidrar till lärande och 
utveckling, samt att båda parterna ger och tar i relationen. Interorganisatoriska rela-
tioner kännetecknas även av interaktionen på flera nivåer hos företagen som ingår i 
samarbetet. (Lind, 2000) 
 
Relationerna mellan industriella företag karaktäriseras även av stabilitet och varak-
tighet. När relationer har pågått under en längre tidsperiod skapas en stabilitet och det 
är möjligt för parterna att lära sig hur den andre fungerar. Det är enklare för en kund 
att ställa krav på sina leverantörer, om de har kunskap om leverantören. Det visar sig 
genom att det ofta är samma relationer som anses viktiga för företagets fortlevnad 
under en längre tidsperiod. (ibid.) 
 
Denna teknik inrymmer möjligheter som till exempel EDI, dokument- och datafil-
överföring, gemensamma anslagstavlor i IT-nätverk, elektroniska konferenser, litte-
ratursökning i databaser etc. (Andersson, 1998) 
 
Enligt Andersson (1998) innebär informationsutbyte mellan aktörer i offentliga åta-
ganden att aktörerna, till exempel myndigheter och företag, har en verksamhetsmäs-
sig relation med varandra, det vill säga aktörerna är förenade med varandra, till ex-
empel genom en gemensam uppgift. Det kan vara via en lagstiftning som skapar en 
relation mellan dem, eller att aktörerna själva skapar en relation genom till exempel 
ett bindande kontrakt.  

2.4.1 Syften med interorganisatoriska relationer 
Enligt Bengtsson och Skärvad (2001) finns det sex syften för interorganisatoriska 
relationer. Dessa syften är: 
 

• Bättre resursutnyttjande – Att utnyttja existerande resurser på ett effektivt 
sätt. Relationer kan utnyttjas för stordriftfördelar genom delad och/eller spe-
cialiserad produktion samt bättre utnyttjande av befintliga distributionskana-
ler.  

 
• Snabbhet – På grund av kortare produktlivscykler måste företagen snabbt ut 

med sina produkter på marknaden. Genom gemensamma insatser i ett part-
nerskap kan möjligheterna till snabb utveckling och distribution förbättras. 
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• Flexibilitet – För att möta marknadens ökade krav har flexibilitet blivit vik-
tigt. Genom att samarbeta blir inte investeringskostnaderna lika betydande. 

 
• Gemensamma standards – Genom att ingå i sammanslutningar kan gemen-

samma standarder sättas och då kan ett företag utöva ett större inflytande på 
omvärlden, jämfört med ett enskilt företag. 

 
• Utestängningseffekter – Genom att gå samman med andra starka företag 

utestängs deras konkurrenter från att samarbeta med just dessa företag. 
 

• Lärande och kompetensöverföring – Många relationer bildas av ut-
vecklingsskäl. Företag som har olika kompetenser, kan genom att kombinera 
dessa tillsammans utveckla ny konkurrenskraftig kompetens 
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3. Metod 
Avsikten med det här kapitlet är att i så hög grad som möjligt verifiera vårt val av 
metoder genom att beskriva vårt vetenskapliga synsätt, forskningsansats, metodval, 
undersökningsstrategi, datainsamlingsmetod, urval av studieobjekt, val av fallstudie-
objekt, tillvägagångssätt, giltighet och tillförlitlighet. 

3.1 Vetenskapligt synsätt 
Hermeneutiken menar att i goda vetenskapliga arbeten har författaren omformulerat 
och preciserat sina frågeställningar (och hypoteser) många gånger. (Ejvegård, 1996) 
 
Hermeneutik är en kvalitativ forskningsansats där tolkning av de texter, in-
tervjumaterial och fältanteckningar man får fram är centrala. (Nyström, 2002) Vi gör 
vår undersökning på ett tolkande och kritiskt sätt. Vi har förståelse för att olika per-
soner har olika syn på samma sak, så därmed söker vi flera källor till ny förståelse så 
som böcker, intervjumateriel och artiklar. Alltså följer vi det hermeneutiska synsättet.  

3.2 Forskningsansats 
Enligt Eriksson och Wiedersheim (1997) kan man härleda slutsatser med hjälp av 
olika ansatser. En av ansatserna är deduktion, vilket är när undersökaren utifrån teo-
rier och modeller formar hypoteser som är testbara påståenden om verkligheten, för 
att sedan gå ut och testa dem. Genom logisk slutledning nås resultat och befintliga 
teorier utvecklas. Vår studie är deduktiv då den bygger på teorier från befintlig litte-
ratur.  

3.3 Metodval  
Det centrala med kvalitativa metoder är att genom olika sätt samla information för att 
dels få en djupare förståelse för det problem som studeras, men också för att kunna 
beskriva helheten av de sammanhang som detta inryms i, vilket ofta sker genom en 
fallstudie i form av djupintervjuer utan fasta svarsalternativ. (Holme och Solvagn, 
1997) 
 
Därför anser vi det är viktigt att skapa ett djup i undersökningen, eftersom studien 
behandlar hur införandet av EDI påverkar inköpsprocessen, vilket bland annat inne-
bär person- och affärsrelaterade relationer mellan den köpande och säljande organisa-
tionen. Det vi söker information om är för komplext för att fångas upp av enbart kva-
litativ data. Det innebär att vi utgår från en kvalitativ ansats i vår studie och vi för-
väntar oss att det insamlade materialet inte kommer att kunna sammanställas i siffer-
form eller analyseras med någon form av matematisk beräkningsmetod. Vi kommer 
inte att göra en statistisk behandling av vår data, eftersom vi inte har så stort urval av 
respondenter som krävs för en sådan studie. Detta anser vi inte heller vara nödvän-
digt för vårt syfte, så vår bedömning är att vårt arbete bör bedrivas i form av en kvali-
tativ studie.  
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3.4 Undersökningsstrategi 
Enligt Yin (1994) finns det fem undersökningsstrategier att välja bland. Dessa är: 
experiment, survey, arkivanalys, historia samt fallstudie. Valet av undersökningsstra-
tegi är beroende av tre faktorer:  

• Typ av forskningsfråga 
• Vilken grad av kontroll forskaren har över händelser och beteende 
• Graden av fokusering på nutida händelser 

         
Strategi Forskningsfråga Kontroll Nutida fokus 
Experiment ”hur”,”varför” Ja Ja 
 
Survey 

”vem”,”vad”,”var”, 
”hur många”,”hur mycket” 

 
Nej 

 
Nej 

 
Arkiv analys 

”vem”,”vad”,”var”, 
”hur många”,”hur mycket” 

 
Nej 

 
Ja/Nej 

Historia ”hur”,”varför” Nej Nej 
Fallstudie ”hur”,”varför” Nej Ja 
Tabell 3.1.Undersökningsstrategier. Källa: Yin (1994). 
 
Fallstudiemetoden fokuserar på forskningsfrågor med hur och varför i en miljö där 
forskaren inte har kontroll över händelserna och där händelserna sker eller har skett. 
Eftersom vi har ett nutida fokus, forskningsfråga med hur och inte har kontroll över 
händelserna, så passar fallstudiemetoden bra i vårt fall. Vi väljer en multipel case 
studie, eftersom vi väljer att studera två kommuner som använder sig av EDI.  
 
Multipel case innebär att forskaren undersöker flera företeelser med flera källor. Me-
toderna för datainsamling och utvärdering skiljer sig inte mellan singel och multipel 
case. Multipel case studie rekommenderas även för att studien ska få hög validitet. 
Men finns det en väldefinierad teori bakom studien så är singel case studie även en 
tillförlitlig metod. (Yin, 1994) 
 
Fallstudier kommer ofta till användning när processer och förändringar studeras. (Pa-
tel och Davidsson, 1994) Vi väljer att göra en fallstudie, eftersom det lämpar sig bäst 
när vi studerar EDI´s effekter på inköpsprocess. Genom att studera fallet vet vi att 
den företeelsen faktiskt finns. Det som däremot inte framkommer är om det som stu-
derats ska kunna ske i andra organisationer, därmed kan vi inte dra några generella 
slutsatser. Eftersom vårt problem inte kan besvaras med litteraturstudier måste vi 
studera vad som verkligen sker i en kommun. Vi kan då få mer ingående svar från 
respondenterna.  
 

3.5 Datainsamlingsmetod 
Enligt Yin (1994) kan empirisk data till en fallstudie samlas in genom sex olika data-
källor. Dessa är: dokumentation, arkivmaterial, intervjuer, direkta observationer, del-
tagande observationer samt fysiska artefakter.  
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Enligt Yin (1994) har de olika datainsamlingsmetoderna alla olika styrkor och svag-
heter som framgår av tabell 3.2. 
 
Informationskälla  Styrkor Svagheter 
 
 
Dokumentation 

- Varaktighet 
- Tillbakadragen 
- Exakt 
- Heltäckande 

- Liten möjlighet att återkomma 
- Praktiskt urval 
- Avslöjande partiskhet 
- Svag åtkomst 

 
Arkivmaterial 

(Som dokumentation) 
- Precis 
- Kvantitativ 

(Som dokumentation) 
- Åtkomst tack vare privata 
anledningar 

 
 
Intervju 

- Målinriktade 
- Ger insikt 

- Partiskhet vid dåligt utformade 
frågor 
- Partisk respondent 
- Otillräcklighet på grund av 
svaga svar 
- Respondent svarar som forska-
ren vill 

 
 
Direkt observation 

- Verklighet - Tar tid 
- Urvalet 
- Respondenten svarar som fors-
karen vill 
- Hög kostnad 

 
Deltagande observation 

(Som direkt observation) 
- Insiktsfull 

(Som direkt observation) 
- Partisk då undersökaren kan 
påverkas 

 
Fysiska artefakter 

- Insikt i kulturella särdrag 
- Insikt i tekniska moment 

- Selektivitet 
- Tillgänglighet 

 Tabell 3.2. Källor för information: styrkor och svagheter. Källa: Yin (1994). 
 
Styrkan i den kvalitativa intervjun ligger i att undersökningssituationen liknar en 
vardaglig, i formen av ett vanligt samtal. Det innebär att detta är den intervjuform där 
forskaren utövar den minsta styrningen av undersökningspersonerna. (Holme och 
Solvagn, 1997) 
 
Det finns många sätt att samla in information på, för att besvara frågeställningar och 
vi väljer att använda oss av litteraturstudier för att ge läsaren en bakgrund till ämnet. 
Vi samlar in kvalitativ information och för det ändamålet använder vi oss av person-
liga intervjuer, vilket innebär att det ger förutsättningar till uttömmande svar. Frågor-
na vi ställer ger svar av kvalitativ karaktär. De frågor vi ställer måste sättas i relation 
till respondentens uppfattning av effekterna som EDI har på inköpsprocessen. Det 
gör att enkäter inte skulle ge trovärdiga svar. Eftersom respondenterna även svarar 
utifrån sina egna erfarenheter och uppfattningar, så kan det vara svårare att strukture-
ra upp svaren. Vi har flera intervjufrågor, som vi väljer att göra standardiserade utan 
fasta svarsalternativ, vilket innebär att vi ställer frågorna i samma följd och på sam-
ma sätt till respondenterna, för att få ett så bra resultat som möjligt.  
 
Respondenterna fick möjlighet att utförligt berätta om det vi frågade efter, och de 
fick även svara på följdfrågor, till exempel berätta mer eller kan du utveckla det vida-
re, för att förklara frågorna bättre, där vi tyckte att det var relevant för att få ett mer 
tillförlitligt resultat.  
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Vi har även fördelen att vi kan följa upp svaren om de är omfattande. Vi vill styra 
våra respondenter i så liten utsträckning som möjligt för att få fram den data vi söker, 
så därför väljer vi att använda oss av kvalitativa intervjuer. Några direkta generalise-
ringar utifrån undersökningens resultat går inte att göra på andra undersökningar än 
den undersökta, eftersom det är unika kombinationer mellan kommunerna/företagen. 
Vår målsättning är inte att kunna generalisera, utan att få en förståelse för problem-
ställningen.   

3.6 Urval av studieobjekt 
Vårt studieobjekt är EDI, och det vi vill fastställa är hur kommuner upplever EDI vid 
elektronisk handel och vilka effekter EDI har vid inköp. Vid vårt urval av responden-
ter hade vi några kriterier som skulle uppfyllas, till exempel att kommunerna använt 
sig av EDI under några år och att de även finns i vår närhet, för att genomföra per-
sonliga intervjuer. Därför blev det naturligt att vi valde kommuner inom fyrkanten. 
Vi kontaktar tre av kommunerna och det visade sig att det endast var två av dem som 
använde sig av EDI. Vi väljer personer med liknande ansvarsområden, det vill säga 
har hand om inköp, erfarenhet av inköp och att göra upphandlingar inom kommunen. 
I och med det har de en naturlig koppling till leverantörerna. Vi anser att det här ur-
valet är lämpligt, eftersom de även bör ha en sanningsenlig bild av kommunens lö-
pande kontakter med leverantörerna.  

3.7 Tillvägagångssätt 
För att undersöka det uppställda området krävs kunskap kring det ämnesområde vi 
väljer och den kunskapen införskaffas framförallt genom litteraturstudier. Relevant 
litteratur för vår undersökning hittar vi på Luleå tekniska universitets bibliotek samt 
på Luleå kommuns folkbibliotek. Litteraturen i vår undersökning är bland annat 
böcker och vetenskapliga artiklar om intervjuer, fallstudieteknik, EDI och elektronisk 
handel.   
 
Därefter kontaktar vi kommuner inom fyrkanten, och den första vi kom i kontakt 
med är Luleå kommun som även är vår hemort. Vi pratade med Leif Laestander, som 
är ansvarig för upphandlingsenheten och han hjälper oss att få svar på våra frågor. 
Därefter kontaktade vi Piteå kommun och pratade med Jan Karlsson, som är projekt-
ledare för elektronisk handel och ansvarig för inköp. Inledande kontakter tog vi med 
hjälp av telefon, och därefter gör vi ett besök hos respektive kommun för att genom-
föra våra intervjuer. Vi genomför intervjuerna med respektive kommun med endast 
några dagars mellanrum. Vi spelar in dem på band för att vi enklare ska förstå och 
hänga med i vad de pratar om. Efter att intervjuerna är genomförda, skriver vi ner 
svaren ordagrant. Vi har även möjlighet att återkomma till respondenterna om vi inte 
förstår vad de menar. Utifrån materialet väljer vi ut det vi anser är det mest väsentliga 
och sammanställer det skriftligt. 

3.8 Giltighet och tillförlitlighet 
Måttparametrar, mätinstrument, test och undersökningsmetoder måste vara giltiga 
och tillförlitliga för att vara användbara och lämpliga. Uppfylls inte dessa krav har 
inte forskningsresultaten något vetenskapligt värde. (Ejvegård, 1996)  
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3.8.1 Giltighet 
Enligt Svenning (1996) menas med giltighet att man som forskare verkligen mäter 
det som man avser att mäta, att forskaren använder rätt mätinstrument vid rätt tillfälle 
och att forskaren ställer frågor till rätt grupp av människor. Giltighet innebär att mi-
nimera felaktigheter och systematiska avvikelser. Giltighet är ett mått på vilken ut-
sträckning ett instrument eller tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen 
(under i övrigt lika omständigheter).  
 
Eftersom vi använder oss av kvalitativ intervju, anser vi att valet av respondenter är 
avgörande för vilka svar som ges och därmed också vilket resultat som uppnås. Vi 
anser att vi gjort ett bra val, eftersom de personer som vi intervjuar har bra inblick 
och erfarenhet inom det aktuella området. Vi använder oss av en frågemall när vi 
ställer frågorna. Vi använder oss av en bandspelare vid intervjutillfällena, därmed 
kan vi gå tillbaka och kontrollera svaren om så önskas. Det gör även att risken för 
feltolkning minskas och svaren renskrivs efter varje intervju.   

3.8.2 Tillförlitlighet 
Med tillförlitlighet menas det att om ingenting förändras i en population, ska två un-
dersökningar med samma syfte och med samma begrepp och frågeställningar ge 
samma resultat och att informationen som samlas in i kvalitativa studier är pålitlig. 
Tillförlitlighet är ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver vad vi vill att den 
ska mäta eller beskriva. Det är därför viktigt att vi ställer våra frågor till rätt männi-
skor. Om en undersökning inte är reliabel har den inte heller någon tillförlitlighet. 
Tillförlitligheten måste alltså bedömas via tolkningar av forskarens erfarenhet istället 
för i termer av verkligheten. Det är alltså inget som kan mätas utan tvingas uppskatta. 
(Holme och Solvagn, 1996)  
 
För att öka tillförlitlighet av intervjumaterialet använder vi oss av termer som re-
spondenterna är vana vid och inte kan missuppfatta dem. Innan vi startade intervju-
erna frågar vi respektive respondent om det är några frågor eller begrepp som de inte 
förstår eller är van med. Frågorna är standardiserade utan fasta svarsalternativ och vi 
ställer även följdfrågor vid eventuella oklarheter. Det är samma intervjuare som stäl-
ler frågorna, för att det inte ska bli några variationer i sättet att ställa frågorna på. 
Frågorna som ställs till respondenterna är framtagna för att passa vårt syfte och 
forskningsfråga och vi anser att vi lyckats mäta det vi avsåg att mäta. Allt detta gör 
att vi får mer relevant information till vår studie.  
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4. Empirisk undersökning 
I det här kapitlet presenteras först fallstudieföretagen. Vidare presenteras en bearbe-
tad framställning av intervjusvaren. 

4.1 Fallstudieföretagen 
Nedan beskriver vi de företag som ingår i vår fallstudie.  

4.1.1 Luleå kommun 
Luleå kommun har totalt 7400 anställda, vilket är fördelade över ett stort 
antal branscher. Luleå kommun fattade i december 1997, ett beslut att införa 
elektronisk handel. Anledningen var att de tidigt såg nyttan och fördelarna 

med ett elektroniskt flöde från beställning till faktura. Idag finns ett väl fungerande 
system och systemet nyttjas idag främst av kommunens stora beställare av kontorsva-
ror och livsmedel. (Luleå kommun, 2003) 
 
Idag har Luleå kommun avtal med flertalet leverantörer, några av dem är: NLL-
Länsservice, Kontore, Norrmejerier och Hellgrens Färghus. Syftet är att rationalisera 
och effektivisera handelsprocessen, både internt och gentemot externa handelsparter 
och därigenom erhålla rationaliseringsvinster samt att pressa priserna genom de ra-
tionaliseringsvinster som uppnås hos leverantörerna. Kommunstyrelsen anser att in-
förandet av elektronisk handel bör ses som ett övergripande strategiskt beslut av 
kommunen i syfte att minska de administrativa kostnaderna till förmån för kärnverk-
samheten. (ibid.) 
 
Målsättningen för år 2002 var att antal användare skulle vara 800 stycken, att 70 pro-
cent av fakturorna är elektroniska och att genomströmningen av fakturor skulle vara 
totalt 130 000 fakturor/år. Antal avtal skulle vara 35 stycken, införande av tjänsteav-
tal, fler och snabbare anslutningar och egen drift och förvaltning. (ibid.) 

4.1.2 Piteå kommun 
Piteå kommun startade med elektronisk handel i mars 2000. Idag har 3600 
personer Piteå kommun som arbetsgivare. På en arbetsplats med så många 
anställda och verksamheter av skilda slag, är naturligtvis den dagliga handeln 

omfattande. Under 1998 hade Piteå kommun 5800 leverantörer som tillsammans sva-
rade för 92 000 fakturor.  Nästan hälften av fakturorna hade ett belopp på under 600 
kronor. Den här mängden fakturor är dyr att hantera. Enligt Statskontorets beräk-
ningar kostar varje faktura 350-500 kronor. Mot den bakgrunden är det förstås ange-
läget att fakturahanteringen effektiviseras och rationaliseras. Därför har kommunens 
politiker beslutat om en effektivisering och rationalisering med hjälp av elektronisk 
handel. (Piteå kommun, 2003)  
 
Genom att satsa på ett brett införande av elektronisk handel, uppnås många fördelar. 
Piteå kommun får tydliga kvalitetsförbättringar, den sparar värdefull tid, förbättrar 
informationen och sänker kostnaden för kommunens omfattande handel. Det som 
särskilt bör understrykas är tidsbesparingen. (ibid.) 
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Förstudien visar att Piteå kommun har en stark koncentration till ett fåtal leverantö-
rer, vilket är en fördel vid införande av elektronisk handel. Inom tre år beräknas 
kommunen handla elektroniskt med 30 leverantörer som tillsammans skickar 35 000 
fakturor per år till kommunen. Det betyder att kommunen då fångar in cirka 40 pro-
cent av alla fakturor till den elektroniska handeln. Med bland annat en effektivare och 
rationellare fakturahantering är målet en kommunal inbesparing på drygt 5 miljoner 
kronor per år, räknat från och med tredje året efter projektstarten. (Piteå kommun, 
2003) 

4.2 Resultat av fallstudien 
Nedan redovisas resultatet av fallstudien, uppdelat i respektive frågeställning.  

4.2.1 För- och nackdelar 
Luleå kommun har idag ett mycket snabbare och effektivare flöde, och att de är mer 
avtalstrogna, det vill säga det går inte att handla utanför avtal. Hos de leverantörer 
som de har avtal med, har de bra nettopriser, de har långa nettodagar på fakturan, fri 
leverans, inga expeditionsavgifter, returrätt och långa garantier. Alla dessa paramet-
rar försvinner om de handlar utanför ett avtal. En annan stor fördel med EDI, är att 
det frigör tid till att de anställda kan göra det de ska göra och inte fokusera på att 
köpa in produkter.  
 
Piteå kommuns fördelar med EDI är att få ett ökat avtals- och sortimentstrohet, möj-
lighet att styra handeln mot dem som kommunen ska handla med och bygga upp en 
egen affärsstatistik. Det här skapar styrning, gör de kommersiella avtalen tillgängliga 
och skapar ordning och reda. Piteå kommun kan internt tillhandahålla detaljerad in-
formation på ett enkelt sätt, till enskilda beställare. Leverantören och beställare har 
gemensamma intressen, vilket gör att avtalstroheten ökar och Piteå kommun blir en 
mer intressant kund hos leverantören. Piteå kommun anser att det är enklare att starta 
EDI-användning idag än vad det var tidigare. Tjänsterna är idag mer mogna, liksom 
beställaren och det finns enkla webbaserade tjänster för leverantörerna om de inte 
kan hantera egen EDI. De webbaserade tjänsterna är enkla att komma igång med, och 
kommunen har flera små leverantörer som kör de lösningarna.  
  
De nackdelar som är klart påtagliga hos Luleå kommun är mognaden, dels hos kom-
munen själva, den egna organisationen är tungrodd och att tekniken vid EDI är svår. 
Tidigare ansåg flertalet av leverantörerna att de klarade elektronisk handel, men när 
det väl kom till kritan så visste de inte alls vad det handlade om. Idag har Luleå kom-
mun hårda kontroller för att de ska se om leverantörerna klarar av det eller inte. Luleå 
kommun anser att mognaden att arbeta på ett elektroniskt sätt inom den egna organi-
sationen, leverantörer har dålig kompetens, tekniken är besvärlig och det fanns inte 
tillräckligt snabb kommunikation, har bidragit till att målet med elektronisk handel 
inte är uppfyllt än.  
 
Det är en lång väg att vandra för Piteå kommun när EDI införs, eftersom rutiner och 
beteendemönster bryts, användarna lär sig nya vanor och en ökad teknisk komplexi-
tet, vilket innebär en krypterad Internet-förbindelse och en elektronisk identifiering.  
EDI innebär en hårdvaru-, mjukvaru- och kommunikationsmässigt föränderlig värld. 
Svårigheter är att tillämpningarna förändras hela tiden och att användarna av syste-
met tvingas lära sig nya saker.  
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4.2.2 Varför EDI infördes och förväntningar på EDI 
Luleå kommun ser nyttan med ett system där handläggning av beställningar, gods-
mottagning och faktura kan genomföras i ett och samma system. Tidigare hade Luleå 
kommun ett svårhanterligt system, därmed insåg de att flödet från beställning till 
faktura måste effektiviseras. Den stora ambitionen som har funnits hos Piteå kom-
mun, är att rationalisera administrativ hantering, att få ett ökat avtals- och sortiments-
trohet, möjlighet att styra handeln mot de som de köper mot, och börja bygga upp en 
egen affärsstatistik.  
  
Luleå kommun ville uppnå ett utsatt mål inom tre år, vilket är att 80 procent av alla 
fakturor skulle komma in elektroniskt i handelssystemet. Under år 2001 förväntade 
de sig att nå målet, men de har inte uppnått målet med EDI halvvägs än idag. Piteå 
kommun ville komma åt effekterna, men vissa av effekterna kommer tidigt, andra 
kommer senare, men för att det ska ske krävs en större omfattning och därmed viktigt 
att de fortsätter i någon form och visar vikten av egen affärsinformation. Piteå kom-
mun ville ha ett inköpssystem som kan utnyttjas fullt ut och köra EDI på. De vill 
också kunna hantera enklare former av inköps- och leveranskontroll, som inte är IT-
baserat.  

4.2.3 EDI påverkat inköpsprocessen 
Luleå kommuns möjliga inköpsvolym är cirka 35 procent, men eftersom systemet 
inte används i den utsträckning som det var tänkt, är det inte så stor del av inköpen 
som går via EDI. Cirka 15 procent av Piteå kommuns inköp går via EDI.  
 
Orderprocessen vid användning av EDI har Luleå kommun hjälp av en fakturaportal, 
vilket innebär att fakturaportalen gör alla konverteringar, eftersom ett meddelande 
ska se ut på ett speciellt sätt när det kommer in i kommunens system. Till exempel så 
skickar leverantören sin PRICAT (prislista) via fakturaportalen, som skickar den vi-
dare till Luleå kommun. Luleå kommun begär prislistan av leverantören och leve-
rantören skickar prislistan, vilken går direkt in i kommunens system, för att använda-
ren ska se den. Utifrån prislistan markeras de produkter som det finns ett behov av 
och hur många av dem som önskas. Användaren kan se vilket pris produkterna har, 
och även de nettopriser som Luleå kommun köper in för. När en beställningskorg är 
hoplagd, skickas beställningen i väg till leverantören.  
 
Leverantören skickar produkterna tillsammans med en följesedel och Luleå kommun 
gör en kontroll vid godsmottagningen att det stämmer gentemot beställda produkter. 
När beställningen är fulländad, går en elektronisk faktura direkt in i kommunens sy-
stem. Fakturan kan automatattesteras om den stämmer vid godsmottagningen, vilket 
innebär att fakturan aldrig är synlig för användaren utan går direkt för betalning till 
leverantör. (Se bild Bilaga II) 
 
Orderprocessen vid användning av EDI vid Piteå kommun innebär en orderbaserad 
handel, där det finns olika representanter hos kommunen, tjänsten och varuleverantö-
rerna. Om representanten sparar leverantör, användare, adresser och konteringar, görs 
det möjligt att genomföra en beställning. Piteå kommun får en PRICAT (prislista), 
från leverantören, vilken läggs in i tjänsten. Prislistan innehåller all inköpsinfor-
mation på detaljnivå. Administratören går igenom prislistan och varugrupperar för att 
öka sökmöjlighet och urval av produkter.  
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Den som är beställare är också attestberättigad, det vill säga har rätt att frisläppa be-
ställningen, vilket innebär att den personen inte behöver kontakta arbetsledaren för 
detta. Till attesten kopplas en digital signering, vilket betyder att den som gör order-
frisläppandet identifierar sig med ett elektroniskt identitetskort. Piteå kommun har 
vänt på hela attestförfarandet, eftersom en av huvudattesterna görs när beställningen 
frisläpps, när alla kombinationer kring beställningen är kända, till exempel känd arti-
kel, kontering, leveransadress och vem det ska levereras av.  
 
När beslutsattesten görs går beställningen via tjänsten till leverantören, och en order-
bekräftelse inkommer till Piteå kommun. Med en fullskalig EDI kommer orderbe-
kräftelsen inom ett par minuter, och i de flesta fall kan leverantören meddela om det 
finns några avvikelser. Mottagaren bekräftar att de fått den fysiska leveransen, kon-
trollerar att det stämmer med beställningen och att det finns en digital signatur. Där-
efter görs en digital mottagningsbekräftelse på beställningen, och en elektronisk iden-
tifiering genereras.  
 
Fakturan inkommer till Piteå kommun, och den innehåller den mesta informationen 
som behövs, och kopplas ihop mot leverantörs-, order- och avtalsinformation, vilket 
innebär att det blir en komplett faktura. Matchningen mot fakturan görs maskinellt 
och stämmer allt skapas två filer, en för bokföringen och en för leverantörsreskontrat. 
Om det finns avvikelser, till exempel att priset inte stämmer, sker inte automatattes-
ten, utan den som är fakturaattestberättigande attesterar dem manuellt.  Sedan sker 
betalningen av fakturan till leverantören. (Se bild Bilaga III) 
 
Orderprocessen utan användning av EDI innebär att Luleå kommun följer ett attest-
reglemente. I reglementet finns det beskrivet att en beställare ska utses av Luleå 
kommun, och den personen ska följa bestämda regler för hur en beställning görs, via 
beställningsformulär. Beställningen ska attesteras av en person med attesträtt, vilket 
kan vara en chef. Beställningen är godkänd då beställaren skrivit på och den är atte-
sterad. Beställningen skickas därefter till leverantören, vilken ska ange beställnings-
nummer, referens, enhet, leverans- och fakturaadress. En kopia på beställningen med-
följer fakturan. Den hamnar först hos beställaren som mottagningsattesterar och se-
dan går fakturan vidare till den som ska godkänna fakturan, via intern eller extern 
post. Därefter sker betalning av fakturan, av en person som är ansvarig för utbetal-
ningar. Vid beställningar ska beställaren kontrollera var kommunen har ramavtal, 
men flertalet av beställningarna sker utanför ramavtal och beställaren attesterar även 
fakturan själv.  
 
Beställningsprocessen vid orderprocessen utan användning av EDI hos Piteå kom-
mun, inleds med en inventering av varubehov och tillgängliga produkter. Produkter 
som ska beställas noteras i ett beställningsblock eller på en papperslapp och därefter 
sker beställning mot leverantörer. Beställningsförfarandet kan variera mellan leveran-
törer och bekräftelse från leverantören förekommer inte i alla fall. Leverans till Piteå 
kommun sker först till en omlastningsplats i Öjebyn där den kommunala utkörningen 
samordnas för att reducera antalet leveranser till varje enhet. Transport sker till ett 
varuintag, där vaktmästaren kontrollerar mot följesedeln att allt stämmer och vakt-
mästaren packar sedan upp produkterna. Personalen på varje enhet kontrollerar att 
alla produkter har kommit. Om fel uppstår ringer de till kundservice. 
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4.2.4 Leverantörer, leveranstid och kapitalbindning 
Luleå kommun har ramavtal med cirka 15 stycken leverantörer idag. Det är le-
verantörer som levererar allt ifrån kontorsvaror, livsmedel, städkemikalier, skolmate-
rial, sjukvårdsartiklar och mejeriprodukter. Piteå kommun handlar med cirka 10 
stycken leverantörer idag. Några av dem är Servera, Ica och Norrmejerier.  
 
Luleå kommun hade tidigare ett centralt lager, men i dag får leverantörerna själva 
lagerhålla de artiklar som kommunen köper in, och eftersom kommunens avtal med 
leverantörerna reglerar lagerhållningen, får kommunen inga egna lagerkostnader. Hos 
Piteå kommun inom vissa enheter är det en enorm omsättning på produkterna, vilket 
innebär att det inte är någon lagerförvaring och det finns sparsamt med plats för att 
förvara varor i stora mängder. Inom andra enheter inom Piteå kommun gör varje en-
het sina egna beställningar, eftersom det även är enklare att hålla bättre ordning på 
beställda produkter. Det medför även att lagerhållningen kan minimeras.  
 
EDI-användningen har inte inneburit att Luleå kommun kan få leveranser från en dag 
till en annan av vissa produkter. Ledtiderna har inte minskat på grund av EDI, efter-
som de redan är hårt styrda utifrån avtal. Luleå kommuns avtal med leverantören, 
innebär att leverantören ska leverera beställningen samma dag eller senast dagen ef-
ter, vilket framförallt gäller de leverantörer som levererar livsmedel. Detta ställer 
höga krav på leverantören, och det är få leverantörer som klarar av de krav Luleå 
kommun ställer, till exempel mindre leverantörer som inte finns inom orten. Hos Pi-
teå kommun är det generellt korta ledtider, och då framförallt på livsmedel. Piteå 
kommun anser att det inte direkt blir några kortare ledtider när EDI används. Piteå 
kommun klargör tydligt för leverantören vilka ledtider som gäller och den beställ-
ningstid som gäller från en viss leverantör. 
 
Affärskommunikationen hos Luleå kommun innehöll tidigare en prisjust-
eringsklausul, vilken innebär att leverantören inkom med en begäran på prisföränd-
ringar minst en gång per år. Leverantören skickade ett pappersdokument till ekono-
miavdelningen inom Luleå kommun, vilken genomgicks manuellt, men i dag skickar 
leverantören en elektronisk fil, vilken kan avstämmas mot den tidigare prislistan. 
Ekonomiavdelningen kan se direkta förändringar, eftersom det går snabbt att kontrol-
lera prislistan. 
 
Affärskommunikationen hos Piteå kommun är förändrad, vilket därmed innebär att 
leverantörerna tydligare får klarhet i förändringar och att säljare kan få en annan roll. 
Det sker inte lika mycket traditionell handel i butikerna, och det innebär att det inte 
heller genomförs de traditionella säljarbesöken. Piteå kommun vill renodla sättet att 
arbeta med EDI och vill därmed inte ha externa säljarbesök, men samtidigt måste det 
gå att hitta ett sätt att behandla sidorutiner, eftersom köparen vill ha möjlighet att ta 
del av kampanjer, och att handla billigare än att gå via de avtal kommunen har.   
 
Hos Luleå kommun är det idag är ingen skillnad mot för tidigare när det gäller att 
pressa priser, men resultatet presenteras på ett annat sätt, det vill säga istället för en 
pappersprislista får kommunen prislistan presenterad elektroniskt. Piteå kommun 
anser att arbetet med EDI i sin helhet kan ge möjligheter att pressa priser. Piteå 
kommun måste bli bättre på affärsinformation och statistik, och när det fungerar blir 
det enklare att styra handeln mot de leverantörer kommunen vill handla av, och det 
blir även ordnig och reda.  
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Piteå kommun får det enklare vid nästa upphandling med leverantören, och på det här 
sättet lär de sig även marknaden enklare, vilket också kan göra att konkurrensen att 
göra affärer med kommunen ökar.  
 
Luleå kommun har flera leverantörer som levererar samma produkter, vilket beror på 
att en och samma leverantör inte kan tillhandahålla det totala produktsortiment som 
kommunen efterfrågar och har behov av, vilket innebär att kommunen i vissa fall 
behöver flera leverantörer när det görs en upphandling. Piteå kommun har två leve-
rantörer av livsmedel, vilket medför att det håller konkurrensen levande under avtals-
perioden. Det är enkelt att jämföra produkter prismässigt och det kan vara bra med 
två leverantörer om stödköp måste genomföras. 
 
Antalet leverantörer till Luleå kommun har inte förändrats, eftersom kommunen fort-
farande har samma behov, men de har fokuserat på de leverantörer som klarar av 
tekniken. Piteå kommun kan inte se att det har blivit några förändringar ännu, utan 
det är nog en långsiktig faktor. Köparna vill i större utsträckning komma närmare 
tillverkarna, vilket beror på att det finns en enkel och bra rutin att handla direkt, och 
det kan vara ett tänkbart scenario i ett framtida perspektiv.   
 
Det är lagen om offentlig upphandling som styr Luleå kommuns möjligheter att byta 
leverantör. Möjligheten att byta leverantör är inte förändrad, men de måste avgöra 
vilka leverantörer som klarar av tekniken, vilket ofta är de större leverantörerna. Det 
är lagen om offentlig upphandling som även styr Piteå kommuns möjlighet att byta 
leverantör och den är oberoende av EDI. Piteå kommun gör upphandlingar inom de 
traditionella områdena och det görs vid en ny upphandling, och det kan innebära att 
det blir en ny leverantör. Det är mycket vanligare med leverantörsbyte på den offent-
liga sidan än på den privata sidan, där de försöker fördjupa samarbetet med sina leve-
rantörer och hitta andra instrument för att köpa på det effektivaste och smartaste sät-
tet. Men de möjligheterna har inte kommunen, på grund av lagstiftningen om upp-
handling. Piteå kommun kan säga upp avtalen om de vill. 
 
Alla kostnader för att ansluta en ny leverantör får leverantören betala själv, vilket 
innebär att det inte blir någon kostnad för Luleå kommun. Luleå kommunen har ett 
krav, vilket är att vid förfrågan eller i avtalen med leverantören ska de kostnadsfritt 
tillhandahålla kommunen erforderlig data och det kostar inte kommunen någonting, 
frånsett en avgift för fakturaportalen. Att ansluta en leverantör är en investering för 
Piteå kommun, i tid och arbete för att komma igång. Grundregeln är att vardera par-
ten bär sina kostnader för hanteringen, men blir det kostnader för leverantörerna, får 
de stå för dem själv. Stora leverantörer, har ofta sedan tidigare använt sig av EDI-
system, vilket innebär att det är betydligt enklare att ansluta de leverantörerna, efter-
som det finns betydligt mer kunskap och erfarenhet hos dem. 
 
Beställningsrutinerna hos Luleå kommun är inte förändrade, eftersom kommunen 
använder attestreglementet, vilket ser likadant ut i dag som det gjorde innan kommu-
nen införde elektronisk handel. Skillnaden är att flödet sker elektroniskt, mot tidigare 
var det manuellt. Tidigare följde inte beställaren attestreglementet när beställningar 
genomfördes, men med det nya systemet följs det till 100 procent, eftersom det inte 
går att utföra en beställning utan vissa parametrar, och när EDI används måste bestäl-
laren hålla sig till de reglerna. Beställningsrutinerna hos Piteå kommun är ändrade 
och bidrar till att spårbarhet och sökbarhet förbättrats.  
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All data om ett inköp finns sparad om vad, när och hur mycket. Beställaren använder 
samma beställningssätt till alla leverantörer. Beställaren får en aktivare roll, genom 
det görs mer aktiva val, eftersom det tidigare innebar att en telefonsäljare kunde 
tvinga köparen att köpa. Beställaren kan lägga beställningsarbetet på den tid som 
passar dem bäst, och beställningarna görs mer samlade än tidigare. 
 
Enligt Luleå kommun anser några leverantörer att affärsrelationerna är bra, medan de 
som inte har ett ekonomisystem som är anpassat för elektronisk handel, måste upp-
datera sitt system, vilket är kostsamt.  EDI har inte medfört att affärsrelationerna har 
blivit starkare för kommunen. Piteå kommuns ambition är att hålla och upprätta avtal, 
och det blir då starkare relationer mot leverantörerna under avtalsperioden. Det är 
även viktigt att rätt leverantör hittas från början, på grund av att det är kostsamt för 
en leverantör att börja använda EDI. Piteå kommun förväntar sig att leverantörerna 
ska kunna ta emot beställningar och även fakturera enligt den givna standarden. Piteå 
kommun följer lagen om offentlighet, det vill säga att alla leverantörer ska behandlas 
lika, och ingen får diskrimineras.  

4.2.5 Affärsrelationer, kommunikation och interna rutiner 
Den personliga relationen hos Luleå kommun är förändrade, till exempel så görs inte 
personliga besök av beställaren, utan beställningarna genomförs elektroniskt. De som 
har en mer personlig relation med leverantören är upphandlarna, vilket betyder att det 
har blivit stora förändringar. Hos Piteå kommun får beställaren färre direkta samtal 
och färre direkta kontakter mot leverantören. Det blir fler kontakter med de leveran-
törer som har ett brett sortiment än med de små leverantörerna. Upphandlarna på in-
köpsavdelningen hos Piteå kommun gör återkommande kontakter med en del stora 
leverantörer. 
 
De interna rutinerna hos Luleå kommun är inte förändrade, eftersom attestreglemen-
tet följs. Det är skillnad på en elektronisk handläggning av en beställning och en ma-
nuell beställning, men rutinbeskrivningen är densamma. De interna rutinerna hos 
Piteå kommun är förändrade, eftersom det ska fungera mot papperslösa fakturor och 
dessutom har identifikationskraven förändras för dem som utför vissa moment i han-
delsflödet, till exempel att frisläppa en order, vilket blir likställt med att mottagnings-
attestera med en personlig inloggning och lösenord. Piteå kommun ser enkelt vem 
som lägger en beställning och vem som inlevererar den. Piteå kommun är inte nöjd 
med de basutbud som tjänsten erbjöd, utan ville ha en högre säkerhetsnivå på identi-
fikationen av dem som gör atteststegen, vilket innebar att kommunen inför en digital 
signatur.  
 
Leverantörerna anser att Luleå kommun är duktig vid användning av elektronisk 
handel, och de tycker att kommunen jobbar mot framtiden. Piteå kommunen är en 
tacksam kund för de flesta leverantörer, eftersom kommunen ger säkra fodringar, 
genom att ingen kommun går i konkurs, och därmed anser de att de inte medfört någ-
ra förändringar i affärsrelationerna med leverantörerna. Inköpsavdelningens uppdrag 
är att vara affärsmässiga och inte bli diskriminerande, vilket innebär att Luleå kom-
mun inte får ställa krav som inte är kommersiellt godtagbara. Piteå kommuns stora 
förändringar i beställningsförfarandet är att de använder tjänsten istället för att ringa 
eller besöka leverantören. Många av kommunens leverantörer anser det är bra att små 
beställningar går att sköta på ett smidigare sätt, eftersom de tar upp mycket av deras 
tid. 
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4.2.6 Resurser, administrativ hantering och besparing 
Luleå kommuns projekt startades 1998, och kostade 10 miljoner. Det drevs i projekt-
form i fyra år, och den totala kostnaden efter de här åren slutar på 12-13 miljoner. 
Piteå kommun har en grov uppskattning av hur mycket resurser som har använts, 
vilket är varierade under perioden. Under projekttiden som omfattat cirka 3,5 år har 
de externa omkostnaderna legat på i genomsnitt 460 000 kronor per år. Projektet har 
kostat totalt ca 1,6 miljoner kronor.  
 
EDI-användningen för Luleå kommun har fram till i dag endast inneburit kostnader. 
Genom att det inte är så stor del av beställningarna som går genom systemet, syns 
inte lönsamhet förrän alla beställningar går genom systemet. Det har byggts ett stort 
system, men eftersom det inte används i den utsträckning som det var tänkt, så ser 
kommunen endast vinster på de som använder systemet. Piteå kommun har inte idag 
den omfattning av EDI, att det går att klargöra hur stora besparingar i administrativ 
hantering som EDI har inneburit. Uppskattningsvis är det cirka 10 procent inom or-
ganisationen.  
 
En traditionell faktura hos Luleå kommun kostar ungefär 250 kronor att handlägga, 
medan en elektronisk EDI-faktura kostar ungefär 60 kronor, då är beställningsflödet 
från beställningspunkt till att fakturan är betald inräknat. Det förekommer ungefär 
30 000 fakturor per år inom Luleå kommun, vilket betyder att årsvinsten med EDI-
användningen är stor. Om de inkluderar det manuella beställningsflödet, så slutar det 
inte med 250 kronor, utan med 500-600 kronor per faktura att handlägga. Besparing-
ar kan räknas så här, men besparingar syns inte bara i pengar, utan det handlar om att 
frigöra tid till kvalificerat arbete. Hanteringstiden för en enskild elektronisk faktura 
inom Piteå kommun är mindre än en manuell pappersfaktura. Felhanteringen kostar 
pengar, vilket kan vara mer än 100 kronor per order.  

4.2.7 Personalrelaterade förändringar 
Inom Luleå kommun sker det personalrelaterade förändringar, men inte av den karak-
tären att människor förlorar sina arbetsuppgifter, eftersom systemet inte är ute efter 
att avskeda folk, utan systemet är till för att frigöra tid och att effektivisera sitt eget 
arbete, vilket de är anställda för. Ingen på Luleå kommun är anställd för att beställa, 
men det gäller att få ner den administrativa tiden så mycket som möjligt, för bespa-
ringar kan mätas på många olika sätt.  
 
Enligt Piteå kommun är inte syftet med EDI-användningen att avskeda personal, utan 
hela administrationen måste förädlas. Omorganisering och nyrekrytering av personal, 
innebär att organisationen får ett minskat behov av vissa typer av personal. Piteå 
kommun utnyttjar allt för att rationalisera administrativa rutiner och få mer tid för 
vård, omsorg och skola.  

4.2.8 Hinder vid införande av EDI 
Enligt Luleå kommun är det största hindret att börja använda EDI är mognaden i or-
ganisationen. De måste tänka om, till exempel att börja centralisera beställningarna. 
Att utse en beställare, vilken är eller blir specialist, som lägger alla beställningarna 
elektroniskt i systemet. Organisationen måste göra en viss organisationsförändring, 
vilket inte alltid är enkelt och eftersom det inte finns några krav idag att systemet ska 
användas, betyder det att användarna struntar i att använda det. 
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Piteå kommun anser att det är en stor process att dra i gång ett införande av EDI. Det 
är viktigt att ta vara på faktura- och inköpsprocessen, även fast det tar längre tid, ef-
tersom fler personer är inblandade. Förnyade rutiner för pappersfakturor tar tid att 
genomföra och det är en vändning av attestrutinerna. Det är enklare att lägga till nya 
leverantörer, än vad det var tidigare. Det är flera steg att gå igenom innan använd-
ningen av EDI kan startas. 

4.2.9 Övrigt 
Luleå kommun arbetar med ett projekt parallellt med det vanliga EDI-projektet, vil-
ket innebär att de genomför en så kallad skanning av fakturorna. Det görs dels för att 
påskynda införandet av elektronisk handel, och på det sättet tvinga in kommunens 
användare att arbeta elektroniskt. Alla fakturor kommer att skannas och alla fakturor 
ska godkännas hos kommunen i en fakturaportal och de hoppas att effekterna blir att 
fler användare ser nyttan och effektiviteten med att göra elektroniska beställningar.  
 
Att skanna fakturor är ingen bra lösning på sikt, men kan vara ett hjälpmedel för att 
få kommunens leverantörer att börja tänka i rätt riktning. Kommunen hjälper inte 
leverantörerna med att skanna fakturorna, utan kommunen hjälper leverantörerna att 
leva kvar i det gamla. Kommunen kommer att på sikt ställa krav på leverantören, 
vilket innebär att de ska kunna skicka elektroniska fakturor enligt den angivna stan-
darden, eller alternativt skickas pappersfakturor, vilket kostar extra. 
 
 
Piteå kommuns förhoppning är att EDI blir ett instrument för bättre affärer. Kopp-
lingen till inköpssidans inblandning i arbetet med elektronisk handel har varit positiv, 
vilket har gjort det enklare att hävda den kommersiella vikten om varför kommunen 
ska genomföra det. Elektronisk handel finns inom olika områden i kommunerna, och 
på ett eller annat sätt är ekonomi inblandat. Det hade varit svårare att få en förankring 
i den affärsmässiga nyttan med EDI inom ett annat område.  
Piteå kommun har ambitionen att det är bra att inköpsavdelningen har en central roll i 
den här processen, vilket visade sig att det var en riktig bedömning.    
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4.3 Sammanställning av empirins resultat 

Nedan i figur 4.1 redovisar vi en sammanställning över de undersökta studieobjekten. 
 Luleå kommun Piteå kommun 
Fördelar  Snabbt och effektivt flöde 

 Mer avtalstrogna 
 Frigör tid till de anställda  

 Ökat avtals- och sortiments-
trohet 

 Affärsstatistik 
 Skapa ordning och reda 

 
Nackdelar  Mognaden hos kommunen 

 Tungrodd organisation 
 EDI-tekniken är svår 
 Leverantörer svårt att klara 
av elektronisk handel 

 Leverantörer dålig kompe-
tens 

 Kommunikationen inte till-
räckligt snabb 

 Rutiner och beteendemönster 
bryts 

 Nya vanor och rutiner 
 Ökad teknisk komplexitet 
 Tillämpningarna förändras 

Varför EDI infördes   Nyttan med ett system som 
kunde genomföra mycket i 
ett och samma system 

 Flödet skulle effektiviseras 

 Rationaliseringar inom admi-
nistrativ hantering 

 Nå ett ökat avtals- och sorti-
mentstrohet 

 
Förväntningar på EDI  80 procent av alla fakturor 

skulle hanteras elektroniskt 
inom 3 år 

 

 Effektivisera systemet 
 Ha egen affärsinformation 
 Hantera enklare kontroller 

Antal inköp via EDI  35 procent  15 procent 
Process kring en order med EDI  Fakturaportal 

 PRICAT (prislista) 
 Följesedel 
 Automat attestering 

 Orderbaserad handel 
 PRICAT (prislista) 
 Digital signering 
 Elektroniskt id-kort 
 Mottagningsbekräftelse 
 Automat attestering, om 
fakturan stämmer 

Process kring en order utan EDI  Attestreglemente 
 Beställningsformulär 
 Följesedel 
 Faktura 
 Manuella kontroller 
 Manuell attestering 

 Lagerinventering 
 Beställningsblock eller pap-
perslapp 

 Samordnad utkörning 
 Följesedel 
 Manuell kontroll 

Leverantörer  Cirka 15 stycken 
 Har flera leverantörer som 
levererar samma produkter 

 Antal leverantörer har inte 
förändrats i och med EDI 

 Möjligheten att byta leveran-
tör har inte förändrats – la-
gen om offentlig upphand-
ling styr 

 Kostnader för att ansluta en 
ny leverantör betalar leve-
rantören själv 

 Cirka 10 stycken 
 Har flera leverantörer som 
levererar samma produkter 

 Antal leverantörer har inte 
förändrats i och med EDI 

 Möjligheten att byta leveran-
tör har inte förändrats – lagen 
om offentlig upphandling 
styr 

 Kostnader för att ansluta en 
ny leverantör betalar leveran-
tören själv 

Figur 4.1 Sammanställning av empirins resultat. 
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 Luleå kommun Piteå kommun 
Leveranstid   Leveranstiden är inte påver-

kad av EDI 
 Leveranstiden är inte påver-
kad av EDI 

Kapitalbindning  Leverantörerna lagerhåller – 
kommunen har inte själv någ-
ra lagerkostnader 

 Lagerhållningen har mini-
meras i och med EDI 

Affärskommunikation med leve-
rantörer 

 Affärskommunikationen har 
förändrats – från manuellt till 
elektronisk hantering 

 Affärskommunikationen har 
förändrats – från manuellt 
till elektronisk hantering 

Press priser och påverka andra 
villkor 

 Ingen skillnad sedan tidigare  EDI ger möjlighet att pressa 
priser 

Beställningsrutiner  Rutinerna har inte förändrats i 
och med EDI 

 Rutinerna har förändrats 

Stärker affärsrelationer med 
leverantörer 

 Relationerna har inte blivit 
starkare i och med EDI 

 Relationerna har blivit star-
kare i och med EDI, efter-
som avtal har upprättats 

Personlig kommunikation   Kommunikationen har för-
ändrats i och med EDI 

 Kommunikationen har för-
ändrats i och med EDI 

Interna rutiner  De interna rutinerna har inte 
förändrats 

 De interna rutinerna har 
förändrats 

Affärsrelationer  Leverantörerna har förtroende 
för Luleå kommun 

 Leverantörerna har förtro-
ende för Piteå kommun 

Resurser nedlagt på EDI-
systemet 

 Totalkostnad är 12-13 miljo-
ner kronor 

 Totalkostnad är 1,6 miljoner 
kronor 

Administrativ besparing   Bara kostnader än, ingen 
lönsamhet eftersom mängden 
beställningar är för liten 

 För liten omfattning av EDI 
för att kunna avgöra lön-
samhet eller kostnad 

Administrativ hantering  Traditionell faktura kostar 
500-600 kronor att admini-
strera 

 Elektronisk faktura kostar 60 
kronor att administrera 

 Hanteringstiden är mindre 

Personalrelaterade förändringar  Förändring har skett genom 
att tid frigörs och effektivise-
ra arbetet 

 Personal har inte sagts upp 

 Tiden förädlas  
 Omorganisering av personal 
 Personal har inte sagts upp 

Hinder vid införandet av EDI  Mognaden i organisationen 
 Förändringar för beställaren 
 Viss organisationsförändring 

 Enklare att starta en  webba-
serad EDI-lösning idag än 
tidigare 

 Rutinerna förändras 
 Många steg att genomföra 
innan EDI-användningen 
kan starta 

Övrigt  EDI-projekt – skanning av 
fakturor 

 Användaren ser nyttan med 
elektroniska beställningar 

 EDI är ett instrument för 
bättre affärer 

 

Figur 4.2 Sammanställning av empirins resultat. 
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5. Analys 
I det här kapitlet analyseras den information som insamlats genom personliga inter-
vjuer i föregående kapitel som är vår empiriska del. Analysen svarar på forsk-
ningsfrågan, uppfyller syftet, utnyttjar teorier och den insamlade empiri. Nedan har 
vi kategoriserat informationen från intervjuerna i lämpliga rubriker.  
 

5.1 Analysmetod 
All analys går ut på att hitta mönster, och ”sortera” är ett av nyckelorden, och även 
inom den kvalitativa analysen inrymmer Newmans framställning också meningsfulla 
kategorier för kvalitativ analys. Neuman kallar sina kategorier för ”metoder” för kva-
litativ analys. Han beskriver olika sätt att använda den kvalitativa analysen. Succes-
siv approximation är en cyklisk process som successivt skärper analysen. Merparten 
av de kvalitativa intervjuerna hamnar inom det här förhållningssättet. Där gäller kod-
ningssteg som öppen kodning och selektiv kodning. (Svenning, 1997)  
 
Öppen kodning innebär att bryta sönder teori och empirimaterialet i delar,  
sök samband och leta kärnkategori. Selektiv kodning innebär att man hittar eller sö-
ker bekräftelse för redan framtagna teorier. (ibid.) 
 
Vi använder oss av Newmans analysmodell, successiv approximation, vid analyse-
ringen, eftersom vi valt ut delar ur teorin och empirin, vilka vi bryter ner i mindre 
avsnitt och analyserat dem under kategorier, där liknande frågeställningar förekom-
mer. Vi försöker hitta samband eller motsägelser mellan existerande teorier och den 
empiriska undersökning vi genomför. 

5.2 För- och nackdelar med EDI 
Enligt Hodgson (1995) förekommer flertalet fördelar med EDI, vilka är minskad tid 
för sändning, mottagning och bearbetning av information, minskade lagernivåer och 
lagerkostnader, bättre kvalitet på informationen och närmare relationer med handels-
partners. Enligt Fredholm (1995) finns även nackdelar med EDI, vilka bland annat 
innebär tekniska hinder, kompetenskrävande, hög entrébiljett och mindre kontakter.  
 
Respondenterna hos både Luleå och Piteå kommun anser att EDI-användningen in-
neburit flertalet för- och nackdelar. Luleå kommun anser att arbetet med EDI har 
inneburit ett snabbare och effektivare flöde, även bidragit till att tid frigörs. Luleå 
kommun har en organisation som är svår att göra förändringar i och tekniken är svår-
hanterlig. Både Luleå och Piteå kommun har blivit mer avtalstrogna, eftersom de har 
bra priser och leveranser hos de leverantörer de har avtal med. EDI-användningen 
har vid Piteå kommun inneburit att en egen affärsstatistik byggs upp, att detaljerad 
information enkelt kan tillhandahållas och att rutiner och beteendemönster måste 
förändras.  

5.3 Varför EDI infördes och förväntningar på EDI 
Enligt Ghobadian och Stainer (1994) introduceras ofta EDI för att förbättra tiden vid 
utbyte av information mellan handelspartners, minska flaskhalsar i systemen, intro-
ducera en mer effektiv, förutsägbar beställningsmetod och möjlighet till pris-
jämförelser.  
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Luleå kommun införde EDI för att de ville ha ett system där allt från beställning till 
faktura kunde genomföras i ett och samma system. Piteå kommun ville rationalisera 
administrativ hantering och möjlighet att styra handeln mer mot de leverantörer de 
handlar av. De förväntningar som både Luleå och Piteå kommun hade på EDI-
systemet, var att en stor del av alla fakturor skulle komma in elektroniskt i systemet 
och att uppnå positiva effekter. Piteå kommun ville erhålla en egen affärsstatistik, för 
framtida upphandlingar.   

5.4 EDI påverkat inköpsprocessen 
Enligt Turban (2002) omfattar den elektroniska handeln överlämnandet av inform-
ation och leverans av produkter, tjänster eller betalningar elektroniskt. Syftet med 
elektronisk handel är att automatisera affärstransaktioner och även arbetsflödet.  
 
Innan Luleå kommun använde EDI, användes ett attestreglemente som reglerade 
beställningarna och ibland genomfördes beställningar utanför ramavtal.  Både Luleå 
och Piteå kommun genomförde manuella kontroller och skickar en följesedel med 
beställningen. Inom Piteå kommun är en orderbekräftelse från leverantören inte stan-
dard. Efter att Luleå och Piteå kommun införde EDI går både orderbekräftelse och en 
elektronisk faktura direkt in i deras system, utan manuella arbetsinsatser. Både Luleå 
och Piteå kommun använder en prislista. Luleå kommun har en faktura-portal hos ett 
externt företag, medan Piteå kommun använder en webbaserad form av EDI. Även 
betalning sker utan användarens medverkan, vid automatattestering när fakturan 
överensstämmer med beställningen. I dag används EDI-systemet för inköp hos Luleå 
kommun med 35 procent och hos Piteå kommun med 15 procent. 

5.5 Leverantörer, leveranstid och kapitalbindning 
Enligt Fredholm (2000) uppstår långsiktiga partnerskap, när leverantörer upplevs 
bättre, eftersom det uppstår färre fel och löpande rutiner fungerar automatiskt. Det 
finns en ökad lojalitet, vilket innebär att företag fokuserar sina inköp hos en leveran-
tör, bättre uppföljning på lagersaldo, genom kontinuerliga uppdateringar och trimmat 
sortiment, vilket innebär ett effektivare sortiment med lägre kapitalbindning.  
Elektronisk handel innebär att företag kommer närmare varandra, vilket medför 
minskad personlig kontakt mellan köpare och säljare, och att information överförs 
mellan parterna med standardiserade format.  
 
Enligt Fredholm (2000) upplevs samarbetet mellan parterna smidigare än tidigare, 
genom att de löpande rutinerna fungerar automatiskt. Affärssystem hos företag kan 
med elektronisk affärskommunikation, skapa effektivare interna rutiner. Företag som 
sitter med gamla affärssystem har svårt att förverkliga elektronisk handel, eftersom 
det krävs effektiva lösningar för integrering av affärssystemen, ända in i parternas 
affärssystem. Det är även hög initial kostnad för att komma igång med elektronisk 
affärskommunikation mellan företag.  
 
Enligt Fredholm (1995) minimeras administrativa processer med hjälp av EDI, vilket 
gör att företagen knyts närmare varandra och ledtiderna kortas. Det här leder till ökad 
kvalitet i kontakterna och även att beställaren får tid för sina ordinarie arbetsuppgif-
ter. Kvalitetsförändringen, ger lägre kostnader och nöjdare kunder. Ett EDI-
meddelande kan enkelt utökas med utförligare information, vilket är viktigt för upp-
följning, planering och för att pressa priserna.  
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Enligt Andersson (1998) kan relationer skapas genom lagstiftning eller att aktörerna 
själva skapar en relation genom till exempel ett bindande kontrakt.  
 
Både Luleå och Piteå kommun anser att affärskommunikationen med leverantörerna 
har förändrats med hjälp av EDI, och det är enklare att jämföra priser mellan olika 
leverantörer och även se prisförändringar. Kommunerna arbetar utifrån samma stan-
dard, vilket gör att kommunikationen underlättas med leverantörerna. Förhandling 
vid prissättning av produkter har inte förändrats, efter införandet av EDI, eftersom 
förhandlingen sker på samma sätt, men skillnaden är att prislistorna inkommer elek-
troniskt istället för i pappersformat. För att nå framgång med EDI, vill Piteå kommun 
bli bättre på att hantera affärsinformation och statistik, och då blir det även enklare 
att styra sina beställningar i rätt riktning.  
 
Luleå kommun har ingen egen kapitalbindning, eftersom leverantörerna lagerhåller 
produkterna åt kommunen, medan Piteå kommun har minskat sin lagerhållning.  Le-
veranstiden är den samma både innan och efter införandet av EDI för både Luleå och 
Piteå kommun, eftersom de är styrda av avtal. Både Luleå och Piteå kommun anlitar 
flera leverantörer inom vissa områden, vilket beror på att en och samma leverantör 
oftast inte kan tillhandahålla ett så pass bra produktsortiment att det tillfredsställer 
behovet. Det har inte skett någon förändring vad gäller antalet leverantörer och möj-
ligheten att byta leverantör har inte heller förändrats, hos varken Luleå eller Piteå 
kommun.  
 
Luleå kommun kan genomföra uppsägning av leverantörer med tre månaders varsel, 
men skillnaden är att kommunen har fått ett mindre utbud av leverantörer som klarar 
av att hantera EDI, vilket inte alltid är tillfredsställande. Det kan upplevas som ett 
problem, när det inte går att fördjupa sina relationer med ett specifikt företag och det 
gör att Luleå kommun inte alltid kan utnyttja de effektivaste kanalerna för att göra de 
bästa affärerna. Det underlättar om parterna får tid att lära sig varandras rutiner, men 
det går bara om det går att bygga långsiktiga relationer, men den möjligheten finns 
inte på grund av lagstiftningen. 
 
Att ansluta en leverantör innebär inga kostnader för vare sig Luleå eller Piteå kom-
mun, eftersom det är leverantören själv som får stå för hela kostnaden, men det är tid 
och arbete som kostar pengar när en leverantör ska anslutas till kommunens EDI-
system. Piteå kommun utbildar mindre leverantörer för att de ska ha möjlighet att 
använda EDI, men de större leverantörerna har mer erfarenhet och behöver därmed 
ofta ingen utbildning av kommunen, vilket innebär att de är enklare att ansluta.   
 
Både för Luleå och Piteå kommun har effektiviteten ökat, när den administrativa 
personalen får ta kontakterna med leverantören, vilket medfört att beställaren får 
minskad personlig kommunikation med leverantören när beställningarna genomförs 
elektroniskt. Luleå kommun anser att beställningsrutinerna inte är förändrade, vilket 
beror på att attestreglementet ser ut på samma sätt före som efter införandet av EDI, 
och skillnaden är att beställningarna sker elektroniskt i dag. Tidigare följde beställa-
ren hos Luleå kommun inte attestreglementet, men när beställningarna genomförs 
elektroniskt, går det inte att genomföra en beställning utanför reglementet.  Piteå 
kommun anser att beställningsrutinerna är förändrade, och att spårbarheten och sök-
barheten är förbättrad.   
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5.6 Affärsrelationer, kommunikation och interna rutiner 
Enligt Fredholm (2000) är det genom affärssystem som elektronisk affärskommuni-
kation kan utnyttjas, och effektivare interna rutiner kan konstrueras. Säkerheten är 
också viktig, både för att fel ska uppdagas och åtgärdas snabbt och för att företaget 
ska gardera sig mot intrång och förvanskning. Elektroniska affärer medför en viss 
initial investering, vilket gör att elektroniska affärer startas med de leverantörer före-
taget vill ha ett långsiktigt förhållande med, och relationen fördjupas och bindningen 
mellan parterna blir mycket stark. Det kan vara via lagstiftning som företag skapar en 
relation mellan sig, eller att aktörerna själva skapar en relation genom till exempel ett 
bindande kontrakt. Elektronisk handel innebär även ett medel att komma närmare 
kunderna marknaden, och information överförs mellan parterna med standardiserade 
format.  
 
Enligt Bengtsson och Skärvad (2001) är utnyttjandet av relationer på ett effektivt sätt 
bättre, för att utnyttja befintliga distributionskanaler. Genom att företag går samman 
med andra företag kan gemensamma standarder sättas, och ett större inflytande på 
omvärlden.  
 
Enligt Lind (2000) karaktäriseras relationerna mellan företag av stabilitet och varak-
tighet. Det är därmed enklare för en kund att ställa krav på sina leverantörer, om de 
har kunskap om leverantören.  
 
Luleå kommun anser att de interna rutinerna inte är förändrade, men det som föränd-
rats är att attestreglementet ska följas vid alla beställningar. Piteå kommun anser att 
de interna rutinerna är förändrade. Det är skillnad på en elektronisk handläggning av 
en beställning och en manuell beställning, även om kommunen fortfarande har sam-
ma rutinbeskrivning.  
 
Luleå kommun anser inte att affärsrelationerna är starkare i och med att EDI an-
vänds, men en del leverantörer tycker att det är positivt att kommunerna infört elek-
tronisk handel, medan andra tvingas lägga ner mycket pengar på att uppdatera eko-
nomisystemet, för att ha möjlighet att leverera produkter åt kommunen. Piteå kom-
mun anser att affärsrelationerna är starkare när EDI används, eftersom avtal upprättas 
mellan parterna. Leverantörerna har förtroende för både Luleå och Piteå kommun, 
eftersom Luleå kommun är duktiga vid användning av elektronisk handel och Piteå 
kommun upplevs som en säker fordring. Den personliga kommunikationen hos både 
Luleå och Piteå kommun är förändrad, eftersom det innebär färre personliga kontak-
ter med leverantörer.  

5.7 Resurser, administrativ hantering och besparing 
Enligt Fredholm (2000) innebär det en hög initial kostnad, vid införandet av EDI i en 
verksamhet, det är mindre kostnader, vilket leder till minskat pappersarbete, högre 
kvalitet, eftersom det manuella arbetet reduceras och felfrekvensen minskar.  
 
Enligt Fredholm (1995) är snabb informationshantering en förutsättning för ett effek-
tivt flöde, eftersom tid är pengar.  
 
Enligt Bengtsson och Skärvad (2001) är bättre resursutnyttjande att utnyttja existe-
rande resurser på ett effektivt sätt.  
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Både Luleå och Piteå kommun har lagt ner miljontals kronor på EDI-systemen. Det 
skiljer mycket i antal miljoner kronor mellan kommunerna, eftersom Luleå kommun 
använder sig av en fullskalig EDI och en fakturaportal, medan Piteå kommun använ-
der en webbaserad form av EDI. Kostnaderna innefattar de resurser som har inhyrts 
från externa företag vid starten av systemet. Elektroniska fakturor kostar mindre än 
en traditionell faktura, men besparingarna syns inte bara i pengar, utan även i tid för 
att utföra det arbetet och i minskad felhantering. Både Piteå och Luleå kommun har 
för liten omfattning beställningar som går via EDI-systemet, för att de ska kunna se 
någon lönsamhet än.  

5.8 Personalrelaterade förändringar 
Enligt Fredholm (2000) finns det personalrelaterade förändringar när EDI startas i en 
verksamhet, vilka kan vara sociala aspekter, där betydande rationaliseringar genom-
förs när arbetsuppgifter automatiseras, eller kompetenskrävande, vilket innebär nya 
tekniker, vilket ställer nya kunskapskrav hos personalen.  
 
Både Luleå och Piteå kommun anser att EDI-systemet inte innebär uppsägning av 
personal, vilket inte är tanken med systemet, utan systemet frigör mer tid till att göra 
det egna kvalificerade arbetet istället, det vill säga det personalen är anställd för att 
göra. Inom Piteå kommun genomförs omorganisering av personalen och personal 
som saknar kunskap inom EDI-området, genomgår en grundläggande utbildning.  

5.9 Hinder vid införandet av EDI 
Enligt Fredholm (2000) finns det faktorer som gör att företag drar sig för att införa 
EDI i sin verksamhet. De faktorerna är tekniska hinder, vilket innebär att företag som 
har gamla system har svårt att förverkliga elektronisk handel, eftersom det krävs in-
tegration ända in i parternas system för att nå effektiva lösningar. Minskad flexibili-
tet, vilket innebär att datoriseringen kan innebära att EDI-lösningen kan riskera att 
stanna upp vid eventuella avvikelser och även mindre kontakter är också en faktor, 
vilket hindrar införandet av EDI, eftersom elektroniska affärer medför minskad kon-
takt mellan köpare och säljare.  
 
Luleå kommun anser att det största hindret är den egna organisationen, vilket innebär 
att det måste genomföras en viss organisationsförändring, till exempel att centralisera 
beställningarna och påskynda mognaden i organisationen för att förverkliga elektro-
nisk handel. Genom att Luleå kommun inte kräver att systemet ska användas av per-
sonalen, genomförs många beställningarna på annat sätt. Piteå kommun anser att 
rutinerna är förnyade, men det är relativt enkelt att starta med EDI i dag än vad det 
var tidigare, men det är mycket som måste genomföras hos både Piteå kommun och 
deras leverantörer, innan ett system för elektronisk handel kan tas i bruk av använ-
darna.  
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6. Resultat 
I det här kapitlet visar vi fallstudiens slutsatser. Vi svarar på syftet och forsknings-
frågan i vår uppsats. 
 

6.1 Syftet med arbetet 
Syftet med uppsatsen är att utreda på vilket sätt användning av EDI i den offentliga 
verksamheten påverkar affärsrelationerna, de interna rutinerna och kommunikatio-
nen. Vi vill belysa för- och nackdelar som kan uppkomma när en offentlig verksam-
het använder sig av EDI. Vilka administrativa besparingar som kan uppnås och per-
sonal relaterade förändringar som verksamheten kan påverkas av är intressant att 
belysa. Även hur den offentliga verksamheten anser att deras leverantörer påverkas 
av användningen av EDI är intressant. 
 
Vår forskningsfråga är: Hur EDI påverkat inköpsprocessen inom den offentliga verk-
samheten? 
 

6.2 Slutsatser  
Nedan följer slutsatser utifrån de undersökta frågeställningarna, uppdelat på de un-
dersökta områdena. 

6.2.1 För- och nackdelar 
Luleå och Piteå kommuns manuella arbete med att genomföra beställningar är ersatt 
av ett elektroniskt handelssystem, i form av EDI. Det här har medfört att flödet från 
beställning till faktura har blivit snabbare och effektivare. Leverantörerna kan erbju-
da bra priser och snabba leveranser, eftersom kommunerna och leverantörerna har 
upprättat avtal mellan varandra och att avtalstroheten är mycket viktig. Information 
och statistik blir mer informativ, vilket frigör tid för de anställda inom kommunerna, 
för att utföra sina ordinarie arbetsuppgifter. Kommunikationen mellan kommunerna 
och leverantörerna har förbättrats, eftersom det är enklare att jämföra priser mellan 
leverantörer när prislistan finns elektroniskt i systemet. Kommunikationen underlät-
tas av att kommunerna och leverantörerna använder en gemensam standard.  
 
Det finns svårigheter i de tekniska aspekterna, och även rutin- och beteendeföränd-
ringar. Kommunerna vill uppnå en direktkommunikation mellan parterna för att för-
enkla beställningarna, rationalisera hantering och erhålla elektroniska fakturor från 
leverantörer. De långsiktiga relationerna är inte möjliga, på grund av lagstiftningen 
om offentlig upphandling. Leverantörerna tvingas ofta uppdatera sina ekonomisy-
stem, vilket är en kostsam process för de mindre leverantörerna.  

6.2.2 Varför EDI infördes och förväntningar med EDI 
EDI infördes i den offentliga verksamheten, för att de vill effektivisera och rationali-
sera, vilket innebär att personal omplaceras och får tid till sina ordinarie arbetsupp-
gifter. Ett system som kan genomföra det mesta från beställningspunkt till faktura, är 
ett system som tillfredsställer kommunens behov.  
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Att tillhandahålla egen affärsinformation inom kommunen, är ett bra verktyg för 
framtida förhandlingar med leverantörer, om bland annat priser. Affärsinformationen 
hjälper därmed till att föra en sanningsenlig statistik över utförda beställningar och 
kommunen har möjlighet att se bakåt. Systemet utför ett flertal automatiska kontrol-
ler, vilka användarna tidigare tvingades göra manuellt.  

6.2.3 EDI påverkar inköpsprocessen 
Beställningsförfarandet innan kommunerna arbetade med elektronisk handel, innefat-
tar mycket manuella arbetsinsatser, kontroller och fysiska dokument, till exempel 
beställningsformulär, orderbekräftelse, följesedel och faktura. Felhanteringen är rela-
tivt kostsam, eftersom det ofta blev fel vid beställningarna. När kommunerna påbör-
jar arbetet med elektronisk handel, sker stora förändringar, i och med att en elektro-
nisk prislista används, vilken även förändras enkelt vid eventuella prisförändringar. 
Den fysiska hanteringen av dokument minskar avsevärt, eftersom en elektronisk or-
derbekräftelse generas och fakturan även är elektronisk. Felhanteringen har minskat, 
men har inte försvunnit helt och hållet, eftersom personalen inte är utbildade för att 
klara av systemet tillräckligt. 
 
Systemet används inte vid alla beställningar, vilket beror på okunskap hos persona-
len. Systemet används ”bara” mellan 15 och 35 procent vid inköpen inom den offent-
liga verksamheten, men 100 procent av inköpen kommer aldrig heller att genomföras 
i systemet, eftersom alla beställningar inte görs inom kontorets väggar. 

6.2.4 Leverantörer, leveranstid och kapitalbindning 
Konkurrens mellan leverantörer kan uppnås, när kommunerna har flera leverantörer 
som levererar samma produkter. Möjligheten att byta leverantör är inte förändrad, 
eftersom lagen om offentlig upphandlig styr. Kostnaderna för att ansluta en ny leve-
rantör, står den nya leverantören för, men kommunen har kostnader i form av tid och 
utbildning av personal. Leveranstiden är densamma, efter att EDI är infört i den of-
fentliga verksamheten. Kapitalbindningen är minimal, eftersom inte kommunerna 
själva lagerhåller produkter.  
 
Affärskommunikationen med leverantörerna är förändrad, eftersom det tidigare ma-
nuella arbetet nu är ersatt av ett elektroniskt handelssystem, där de flesta kontrollerna 
genomförs automatiskt. Förhandlingen om priserna är enklare enligt Piteå kommun, 
eftersom de i dag har avtal med leverantörer och en egen affärsstatistik, där historik 
kan erhållas om tidigare genomförda upphandlingar.  
 
Beställningsrutinerna ser ut detsamma för Luleå kommun, som innan elektronisk 
handel infördes, vilket beror på att ett attestreglemente användes vid alla beställning-
ar. Att beställningsrutinerna inom Piteå kommun är förändrade, beror på att spårbar-
heten och sökbarheten är förbättrad. Vid en beställning kan beställaren enkelt kon-
trollera tidigare beställningar och utifrån dem genomföra nya beställningar som till-
fredsställer behoven. 
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6.2.5 Affärsrelationer, kommunikation och interna rutiner 
Affärsrelationerna stärks inte mellan Luleå kommun och deras leverantör, efter att 
EDI infördes, eftersom elektronisk handel innebär höga investeringskostnader när 
leverantörerna kan tvingas att uppdatera sina egna system. Orimliga krav får inte 
ställas av kommuner, eftersom de inte får diskriminera någon leverantör vid upp-
handlingarna. Att affärsrelationerna är starkare mellan Piteå kommun och deras leve-
rantörer, beror på att avtal mellan kommunen och leverantören upprättas och att leve-
rantörerna anser att kommunen redan är säkra fordringar. Affärskommunikationen 
mellan kommunerna och leverantörerna är förändrade, vilket beror på att prislistan 
finns elektroniskt och därmed är det enklare att jämföra priser. Kommunikationen 
underlättas även av att parterna arbetar utifrån en gemensam standard för att överföra 
information mellan dem.  
 
De interna rutinerna hos Luleå kommun är inte förändrade, genom att kommunen 
tvingas följa ett attestreglemente som styr hur beställningar genomförs. De interna 
rutinerna inom Piteå kommun är förändrade, vilket beror på att de ansåg att säkerhe-
ten var för låg och införskaffade en digital signatur och ett elektroniskt id-kort. För-
troende i affärsrelationerna mellan kommunerna och leverantörerna är ungefär den-
samma, eftersom leverantörerna känner en viss säkerhet med att genomföra handel 
med kommunerna, genom att de är duktiga inom elektronisk handel och är säkra fod-
ringar.   

6.2.6 Resurser, administrativ hantering och besparing 
Införandet av elektronisk handel i den offentliga verksamheten, har inneburit stora 
kostnader i inledningsskedet. Kostnaderna för att införa elektronisk handel varierar 
mycket mellan Luleå och Piteå kommun, vilket har sin förklaring i att de använder 
olika typer av handelssystem. Piteå använder en webbaserad form av EDI, vilket inte 
är lika kostnadskrävande och funktionsdugligt som ett fullskaligt EDI-system.  
 
Administrativ besparing visar sig inte bara i pengar, utan även i tid och minskning av 
felhantering. Administrativ hantering är innebär besparingar, eftersom en elektronisk 
faktura kostar mindre att hantera än vad en traditionell faktura gör. Det är inräknat tid 
för administrativ personal att ta hand om fakturan, vilket kostar pengar.  

6.2.7 Personalrelaterade förändringar 
Några personalrelaterade förändringar är inte genomförda, men omorganisering av 
personal genomförs. Tanken med ett elektroniskt handelsystem är inte att avskeda 
personal. En möjlig orsak är att personalen bör utföra sina ordinarie arbetsuppgifter, 
istället för att enbart beställa.  

6.2.8 Hinder vid införande av EDI 
Organisationen är en bromskloss vid införande av EDI, eftersom den både är tung-
rodd och behöver mogna in i en elektronisk process. Det här har sin förklaring för-
modligen i att medelåldern inom den offentliga verksamheten är mycket hög, och 
därmed visar de mer motstånd till förändringar av elektronisk karaktär. Det ska ofta 
genomföras många rutinförändringar när elektronisk handel införs, vilket är en svår 
uppgift om personalen och ledningen är motståndare till nytänkande. Ledningen mås-
te vara positivt inställda för att det ska gå att genomföra förändringar. 
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7. Diskussion 
I det här kapitlet ska vi föra en diskussion om vårt eget arbete och ge förslag på fort-
satt forskning. 
 

7.1 Diskussion kring eget arbete 
Vi använder oss av en kvalitativ undersökning, och därmed anser vi att urvalet av 
respondenter är viktigt, eftersom de är avgörande till vilka svar som ges och utifrån 
dem få det resultat som ges. För att uppnå ett bättre resultat kan vi ha fler responden-
ter eller ställa oss frågan om vi fått fram rätt respondenter. Vi anser att vi gör ett bra 
val, med utgångspunkt i de kriterier vi ställt. Eftersom uppsatsen ska göras inom giv-
na tidsramar begränsar vi oss till kommuner inom fyrkanten, och vi väljer Luleå och 
Piteå, eftersom närheten till dem är acceptabel, och att kommunerna använder sig av 
EDI-system. Vi vill göra personliga intervjuer, och därför ser vi närheten vara av stor 
betydelse, eftersom vi inte har alltför stora ekonomiska resurser.  
 
Respondenterna har en bra inblick och bred erfarenhet inom det aktuella området. 
Intervjuerna är standardiserade med öppna svarsalternativ, vilket gör att vi påverkar 
respondenterna i liten utsträckning och tanken är att ge respondenterna ett större spel-
rum. Modellen och teorierna som vi använder oss av för att analysera vårt arbete, 
anser vi är relevanta och vi anser även att vi fått ett annat djup i analysen av den in-
samlade empirin i och med att vi använt oss av successiv approximation, som är en 
cyklisk process, som successivt skärper analysen.  
 
Respondenternas EDI-system är uppbyggda på olika sätt, vilket vi inte anser påver-
kar det slutliga resultatet av undersökningen. Både Luleå och Piteå kommun har varit 
tillmötesgående och hjälpt oss med vårt arbete, utan deras hjälp är det svårt att 
genomföra undersökningen, som är riktad till kommuner.  

7.2 Fortsatt forskning 
Att göra om samma undersökning igen om några år på antigen exakt samma kom-
muner eller på andra kommuner, vilka har använt EDI under ett antal år. Eftersom 
EDI använts under en kortare tid på de kommuner vi valt, kan det medföra att den 
påverkan EDI har kanske inte hunnit visa sig ännu. Det finns andra kommuner som 
har försökt införa EDI, men misslyckats med det på grund av en eller annan anled-
ning.  
 
Det kan också göras en jämförande studie mellan en kommun som har lyckats bra 
och en som har lyckats mindre bra. En jämförelse mellan kommun med avseende på 
vad beslutet att införa elektronisk handel omfattar, hur beslutet att införa elektronisk 
handel är förankrat i organisationen, vilka personer som varit ansvariga för elektro-
nisk handel, hur spridningen av information kring elektronisk handel till de anställda 
har gått till och vilken utbildning de anställda har fått.  
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Intervjuguide  
 
Intervjufrågor till inköpare vid Luleå kommun och Piteå kommun. 
 

 
1. Vad var anledningen till att Luleå kommun / Piteå kommun startade med 

EDI? 
 

2. Vilka förväntningar hade Luleå kommun / Piteå kommun på EDI?  
 

3. Vilka är de största fördelarna med EDI? 
 

4. Vilka är de största nackdelarna med EDI? 
 

5. Hur stor del av Luleå kommuns / Piteå kommuns inköp går via EDI? 
 

6. Vill ni beskriva processen kring en order, vid användning av EDI? 
 

7. Vill ni beskriva processen kring en order, vid användning utan EDI? 
 

8. Med hur många av era leverantörer handlar ni med EDI idag? 
 

9. Har ni sett någon minskning av kapitalbindning i lager, vid användning av 
EDI? 
 

10. Har ni sett någon förbättring av leveranstid, vid användning av EDI? 
 

11. Hur har affärskommunikationen med leverantörerna förändrats med EDI? 
 

12. Anser ni att Luleå kommun / Piteå kommun har förändrad möjlighet att 
pressa priser och påverka andra villkor när EDI används? 
 

13. Har Luleå kommun / Piteå kommun flera leverantörer som levererar 
samma produkter? 
 

14. Har antalet leverantörer till Luleå kommun / Piteå kommun förändrats ef-
ter införandet av EDI? 
 

15. Har Luleå kommuns / Piteå kommuns möjlighet att byta leverantörer för-
ändrats genom att EDI används?  
 
 

16. Hur stor investering innebär det att ansluta en ny EDI-leverantör? 
 

17. Hur anser ni att beställningsrutinerna har förändrats, vid användning av 
EDI? 
 

18. Anser ni att ni stärker affärsrelationerna med de leverantörer som ni an-
vänder EDI mot? 
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19. Hur har den personliga kommunikationen förändrats med EDI? 
 

20. Anser ni att EDI har påverkat Luleå kommuns / Piteå kommuns interna 
rutiner? 
 

21. Har förtroende fått förändrad betydelse i affärsrelationer när EDI an-
vänds? 
 

22. Ungefär hur mycket resurser har ni lagt ner på EDI-systemet? 
 

23. Hur stora administrativa besparingar har EDI-användningen inneburit? 
 

24. Hur stora besparingar i administrativ hantering har EDI-användningen in-
neburit? 
 

25. Har ni gjort några personalrelaterade förändringar som kan härledas till 
EDI-användningen? 
 

26. Vad anser ni är det största hindret att börja använda EDI? 
 

27. Har ni något övrigt att tillägga? 
 
 
 
Tack! 
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Processbeskrivning av  en order, vid användning av EDI, hos Luleå kommun. 
 

Artikelinformation (PRICAT)

 
 
 
 
 

Ekonomisystem

Utbetalning av faktura Konterad  faktura 

Faktura

Gods samt följesedel

Order

Prosit

  Luleå 
kommun Leverantör
- Intrade 
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Processbeskrivning av en order, vid användning av EDI, hos Piteå kommun. 
 

 
 
 

Faktura 

Faktura

Orderbekräftelse

Leverans (fysisk)

Prislista (PRICAT)Godkänna prislista Inköp 

Order 

Betalning 

Fakturaattest 

Inleverans 

Attest order 
 Beställare 

Inköpsabonnem
ang 

 Inlevererare 

 

 

Faktura-
granskare 

Ekonomi-
system 

Leverantör 

Orderbekräftelse

Dig sign. 

Dig sign. 
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