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Sammanfattning 
Elektronisk handel erbjuder företag nya sätt att göra affärer på och är ett sätt för företag 
att bli mer konkurrenskraftiga. Elektronisk handel passar även den offentliga sektorn 
med ungefär samma fördelar som i näringslivet. Omfattande satsningar har de senaste 
åren gjorts inom kommuner för att införa elektronisk handel. Trots att omfattande 
projekt har genomförts är det endast en bråkdel av landets kommuner som infört 
elektronisk handel och även inom dessa kommuner är användningen begränsad.  
 
Denna uppsats undersöker varför elektronisk handel inte används i större utsträckning 
inom kommuner. Undersökningen genomfördes vid tre olika förvaltningar med och utan 
elektronisk handel, samt på en central nivå inom en kommun. Insamlingen av data 
gjordes via personliga intervjuer med fyra personer. Resultatet visar att de orsaker som 
ligger till grund för att elektronisk handel inte används i större utsträckning inom 
kommuner är relaterade till motstånd mot förändring, etik, motivation, organisation, 
kunskap, arbetsuppgifter, tid, relationer med leverantörer, projektets arbetsgång, 
ledningen, ekonomi och teknik. Grunden till dessa hinder ligger i att en bristfällig 
förundersökning har gjorts.  
 
 

 



  

Abstract 
Electronic Commerce offers companies new ways of conducting business and it is a 
way for companies to become more competitive. Electronic Commerce can also be used 
in the public sector with the same advantages as in the business world. The last years 
extensive investments have been put into implementing Electronic Commerce in the 
Swedish municipalities. Even though comprehensive Electronic Commerce projects 
have been conducted there is only a fraction of the municipalities that have 
implemented Electronic Commerce and even in these municipalities the usage is 
limited.  
 
This paper investigates why Electronic Commerce not is beeing used to a higher extent 
within municipalities. The investigation was conducted at three different units that have 
and have not implemented Electronic Commerce, and at central position in a 
municipality. The data was collected by interviewing four people. The result of the 
investigation shows that the reasons why the units have not implemented Electronic 
Commerce are related to resistance to change, ethics, motivation, organization, 
knowledge, assignments, time, relationships to suppliers, the sequence of work in the 
project, management, finances and technique. The cause of these obstacles can be found 
in that an inadequate feasibility study has been conducted.  



  

Förord 
Denna uppsats är ett examensarbete omfattande 10 poäng vid Avdelningen för 
Systemvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Examensarbetet ingår i filosofie 
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1 Inledning 
I detta kapitel kommer vi att ge en bakgrund till problemområdet. Vi kommer även att 
diskutera problemet i en problemdiskussion och slutligen kommer vi att presentera vårt 
syfte och de avgränsningar vi har.  

1.1 Bakgrund 
Enligt Tsalgatidou och Papazoglou (2000) har den snabba utvecklingen av 
nätverksteknologi tillsammans med tillväxten av Internet revolutionerat sättet på vilket 
affärer görs. Elektronisk handel erbjuder företag nya sätt att expandera marknaderna i 
vilka de verkar, att leverera produkter och tjänster mer effektivt samt att locka till sig 
och behålla kunder på nya och innovativa sätt. Enligt Kommunikationsdepartementet 
(1998) medför den mycket snabba utvecklingen av elektronisk handel stora möjligheter 
för det svenska näringslivet, för enskilda konsumenter och för den offentliga sektorn. 
Elektronisk handel har under de allra senaste åren vuxit fram som ett av de mest 
betydelsefulla användningsområdena för de moderna informations- och 
kommunikationsteknikerna. Toppledarforum (1997b) beskriver också vikten av 
elektronisk handel och de anser att elektronisk handel innebär en möjlighet att reducera 
alla ledtider inom den offentliga och privata sektorn. Elektronisk handel ger även stora 
möjligheter till förenklings- och rationaliseringsvinster av inköpsprocesserna. 
Förbättrade processer och kortare ledtider ger vinster genom bl.a. minskad 
kapitalbindning, ökad konkurrens och lägre priser.  
 
För att kunna vara konkurrenskraftiga bör företag använda sig av elektronisk handel. 
Detta speglas i en undersökning gjord av GEA (2002) som visar att elektronisk handel 
ökar bland de svenska företagen. Enligt undersökningen köper och säljer svenska 
företag elektroniskt i allt högre grad. Många av de svenska storföretagen köper eller 
säljer elektroniskt och även bland mindre företag använder sig allt fler (57 %) av 
elektroniska affärer. 
 
Offentlig sektor i form av t.ex. kommuner fungerar, enligt Fredholm (1999), till många 
delar som vilket privat företag som helst t.ex. för inköp av förbrukningsvaror och 
tjänster. Även hos kommunerna gäller det att effektivisera flödet av varor till matsalar, 
sjukhus och gatukontor. Därför blir det allt vanligare att även offentliga förvaltningar 
använder de metoder för effektiv styrning som växer fram i näringslivet som t.ex. 
elektronisk handel. Enligt Kommunikationsdepartementet (1998) är det även viktigt att 
offentliga myndigheter aktivt bidrar till utvecklingen av den elektroniska handeln i syfte 
att främja sysselsättning och tillväxt. Möjligheten till elektronisk handel och de positiva 
effekter detta medför bör gynna alla grupper och alla delar av landet. Den offentliga 
förvaltningen bör därför vara ett föredöme när det gäller att använda informationsteknik 
och att utveckla elektroniska tjänster som underlättar kontakterna för medborgare och 
företag.  
 
De senaste åren har satsningar gjorts på att införa elektronisk handel i den offentliga 
sektorn. På Kommunförbundets hemsida går det att läsa att bakgrunden till offentlig 
sektors satsning på elektronisk handel var budgetpropositionen 1994 och IT-
kommissionen som tillkallades samma år, där en bred användning av 
informationsteknik (IT) i samhället rekommenderades. Toppledarforum bildades, vilket 
är ett forum som har till uppgift att skapa förutsättningar för bättre IT-användning i hela 
den offentliga sektorn.  



2 

  

En förstudie gjordes vilken visade de nyttovinster och besparingsmöjligheter som 
elektronisk handel medför. Projektet ”Elektronisk handel” startades 1995 för att skapa 
förutsättningar för ett brett införande av elektronisk handel i offentlig sektor. Fredholm 
(2000) skriver att målet för projektet ”Elektronisk handel” var att 95 % av den offentliga 
sektorns upphandling och inköp av frekventa varor, t.ex. livsmedel och 
sjukvårdsmaterial, samt tjänster skulle ske elektroniskt före år 2000.  
 
Fredholm (2000) menar vidare att genomförandet av projektet inte har hållit den takt 
som det var tänkt. När projektet avslutades hade en stor majoritet av kommuner börjat 
med elektronisk handel även om användningen för de flesta var ganska begränsad. Detta 
visas även i en undersökning gjord av Kommentusgruppen (1999) där endast 24 % av 
Sveriges kommuner har infört någon form av elektronisk handel. En undersökning från 
analysföretaget Bathwick Group i Affärsvärlden (1999) visar att svenska kommuner är 
sämst bland tio västeuropeiska länder på att använda Internet i sin verksamhet. 
Kommunernas jumboplacering står i skarp kontrast till det svenska näringslivets 
topplacering i samma undersökning. De svenska kommunernas satsningar på 
elektronisk handel har med andra ord gått i stå.  
 
Projektet ”Elektronisk handel” för offentlig sektor har heller inte varit någon succé för 
de inblandade leverantörerna. Enligt en artikel i Computer Sweden (1999) har 
leverantörernas förhoppningar om elektronisk handel inom den offentliga sektorn långt 
ifrån infriats. Tillsammans ligger leverantörerna minst 300 miljoner kronor back i 
utvecklingskostnader för projektet.  
 
Trots det ökade behovet och många satsningar använder alltså inte alla kommuner 
elektronisk handel fullt ut. Därför blir det intressant att titta på varför elektronisk handel 
inte används i större utsträckning inom kommuner.  

1.2 Problemdiskussion 
Problemet med att elektronisk handel inte används i större utsträckning inom kommuner 
kan bero på en rad olika faktorer. Vi tror att ekonomiska och sociala faktorer är två 
aspekter som har stor påverkan på införandet av elektronisk handel. För att få större 
insikt på faktorer som kan påverka införandet av elektronisk handel kommer vi här att 
föra en diskussion. 
 
Fredholm (2000) menar att det är viktigt att tänka till innan elektronisk handel 
genomförs och i sin bredaste tillämpning påverkar elektronisk handel nästan alla 
funktioner i företaget. Elektronisk handel sker med hjälp av tekniska lösningar som ska 
skapa en effektivare verksamhet och även om ett projekt syftar till att införa elektronisk 
handel måste första aktiviteten vara att se över verksamheten och de aktuella rutinerna. 
Elektronisk handel ska ingå som en del i ett förändringsprojekt. Författaren skriver 
vidare att elektronisk handel är ett brett begrepp som berör de flesta delar av en 
organisation. Därför innebär övergången från traditionella affärer till elektronisk handel 
stora förändringar.  
 
Att införa elektronisk handel innebär ett förändringsarbete och i samband med detta 
menar Goldkuhl och Röstlinger (1988) att ett problem vid förändringsprojekt är att 
konsekvensbedömningar ofta är mycket svaga om de ens förekommer. Olika 
förändringars inverkan på organisation och personal är sällan tillräckligt utredda.  
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Författarna skriver vidare att förändringsarbete många gånger kan ske på ett 
konstruktivt och framgångsrikt sätt, vilket leder till att man finner goda lösningar som 
åtgärdar problem och utnyttjar möjligheter. Förändringen leder då till goda förändringar 
i verksamheten med varaktiga resultat. Men i många fall innebär förändringsarbete även 
stora problem och svårigheter. Arbetet leder inte fram till tillräckligt goda förändringar. 
Man kanske t.o.m. skapar fler problem än man löser.  
 
Goldkuhl och Röstlinger (1988) anser vidare att förändringsarbete är en svår och 
komplex uppgift. Det är svårt att få struktur på arbetet och det material man arbetar 
med. Man behandlar delproblem och dellösningar utan koppling till en övergripande 
helhetssyn och man har ofta även en kort framförhållning gällande problemlösning. En 
hel del förändringsarbete startas och genomförs som panikåtgärder för olika akuta 
problem, som ofta borde ha kunnat förutses på ett bättre sätt. Att fatta beslut om 
förändringar är ofta svårt och man har otillräckliga beslutsunderlag, vilket leder till att 
man fattar beslut på lösa grunder. 
 
Haslebo och Nielsen (1998) anser att innebörden av en förändring som en organisations 
medlemmar tillskriver till den kan upplevas som ett problem. En organisation kan 
uppfattas som ett nätverk av relationer mellan människor, deras uppfattningar, 
förklaringsmodeller, värderingar, attityder och drömmar om framtiden. Eftersom dessa 
relationer är värdefulla för människor är det en förutsättning för mänsklig utveckling att 
det finns en rimlig grad av överensstämmelse mellan förändringar och de relationer som 
den enskilde personen ingår i. Den gemensamma tiden för förändringar är ofta knapp 
och det upplevs ofta som farligt att ge uttryck åt frågor och oro i samband med 
förändringen. Resultatet blir att många inte kan förknippa sig själva med förändringen 
som därför blir en ”främmande kropp” i organisationen, menar författarna.  
 
Angelöw (1991) anser att tillvaron som människor lever i kännetecknas av fortlöpande 
förändringsprocesser. Förändringarna sveper genom vardagen med allt snabbare 
hastighet och dessa förändringar är såväl positiva som negativa samt välkomnade och 
hatade. Reaktioner beror på i vilken omfattning förändringarna är självvalda eller 
påtvingade, vilka handlingsalternativ människor har och även de konsekvenser de får i 
människors liv. 
 
Med detta som bakgrund anser vi att det är inte bara är att införa elektronisk handel. Vid 
en förändring, som elektronisk handel innebär, måste man ta hänsyn till en mängd olika 
hinder som man kan komma att stöta på under förändringsarbetets gång. Det finns 
många olika faktorer som hindrar ett lyckat förändringsarbete och därför anser vi att det 
är intressant att ta reda på vilka faktorer som kan hindra användandet av elektronisk 
handel. I teorin har vi funnit följande faktorer:  
 
Ljungström (1996) menar att motstånd mot förändringar är något som förekommer i 
olika former och som alltid konsumerar energi. Angelöw (1991) stöder detta genom att 
beskriva olika försvar mot förändringar. Enligt Antonsson (1995) kan förändringar 
upplevas både som hot och möjligheter. Om motståndet blir för stort, kan hela 
förändringsarbetet äventyras på grund av att personalen då inte är motiverad att göra sin 
del av arbetet d.v.s. att förbättra sina egna arbetsuppgifter.  
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Angelöw (1991) anser att motivationen, eller förändringsviljan, utgör en mycket central 
faktor i det goda förändringsarbetet. För att konstruktiva förändringar ska kunna 
genomföras i en organisation måste det finnas en förändringsvilja och där påpekar 
Ljungström (1996) att förändringsviljan måste undersökas för att man på så sätt kan 
vinna mer än att bara djupdyka i motståndet.  
 
Etik är också något som, enligt Angelöw (1991), är viktigt att ta hänsyn till vid 
förändringsarbete. Det handlar om normer, handlande och att försöka tillfredställa så 
många aktörers intressen som möjligt.  
 
Ovanstående författare anser att det är viktigt vid förändringsarbete att ta hänsyn till 
motstånd mot förändringar, motivation och etik. Därför anser vi att dessa faktorer kan 
vara orsaker till varför elektronisk handel inte har slagit igenom hos förvaltningarna i 
kommuner.  
 
Toppledarforum (1997b) skriver att elektronisk handel är överenskommelser mellan 
många parter på en marknad. Samtliga parter påverkas på något sätt och det ger upphov 
till olika effekter i de olika organisationerna. I ett förändringsprojekt avseende 
elektronisk handel måste man, enligt Fredholm (2000), ta hänsyn till vilken organisation 
som krävs och vad den innebär i form av ändrade förhållanden för kontorslokaler, lager 
o.s.v. Man måste även, enligt Toppledarforum (1997b), ta hänsyn till att organisationer 
påverkas av lagar och förordningar. Hagdahl, Hedström, Goldkuhl & Röstlinger (1998) 
pekar också ut viss lagstiftning som ett hinder för IT-utveckling. Enligt Hagdahl et al 
kännetecknas kommuner av att vara politiskt styrda verksamheter. Användning av IT i 
kommuner kräver därför anpassning till en sådan organisatorisk kontext, som innebär 
bl.a. samspel mellan politisk och annan styrning. För att uppnå en god IT-användning är 
det viktigt att förstå hur kommunen som en politiskt styrd och reglerad organisation 
påverkas av informationsteknik.  
 
Flera av ovan nämnda författare nämner organisatoriska faktorer som något som man 
måste ta hänsyn till för att lyckas med förändringsarbete. Även lagar och politik kan, 
enligt dessa författare, vara hinder för att genomföra förändringar. På grund av detta 
kommer vi att undersöka om dessa faktorer kan vara anledningar till att användandet av 
elektronisk handel har fått dålig spridning inom kommuner. 
 
Fredholm (2000) påpekar att elektroniska affärer betyder att både verksamhetsmässiga 
och tekniska nyheter ska tas om hand på bästa sätt. Tekniken består av nya 
programvaror, systemintegration och datakommunikation, vilket ställer nya 
kunskapskrav. Enligt Antonsson (1995) handlar förändringar ofta om att personalen ska 
kunna behandla fler arbetsuppgifter och ta ett bredare ansvar för sitt arbete och för att 
klara detta krävs utbildning. Detta stöds även av Fredholm (2000) som menar att nya 
arbetsmetoder och IT-system gör att utbildning blir en av huvudaktiviteterna vid ett 
förändringsarbete avseende elektronisk handel.  
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Goldkuhl & Röstlinger (1988) menar att merparten av berörda ofta kommer in alldeles 
för sent i förändringsprocessen för att kunna få en avgörande betydelse för framtagna 
lösningar och det är ofta för få brukare representerade i utredningarna. Man har 
dessutom ofta inte satsat tillräckligt på dessa personers utbildning för att därigenom 
underlätta deras medverkan och möjligheter till inflytande. Även Fredholm (2000) 
menar att utbildning av projektdeltagarna krävs i de flesta fall för att de ska kunna göra 
ett bra arbete.  
 
Angelöw (1991) anser att en organisationsförändring kan få till konsekvens att den 
anställde får mindre utvecklingsbara och mer monotona arbetsuppgifter där den 
anställdes kompetens och färdigheter inte längre är behövliga. Enligt Fredholm (2000) 
kan detta i många fall leda till betydande rationaliseringar, vilket ofta för med sig 
utslagning.  
 
Ovannämnda författare menar att förändringar, som elektronisk handel, innebär att det 
ställs nya krav på kunskaper hos de anställda och att utbildning krävs för att hantera 
dessa krav. En förändring kan även medföra att de anställdas arbetsuppgifter förändras. 
Vi anser därför att det är av vikt att undersöka om kunskapsmässiga faktorer samt 
faktorer relaterade till arbetsuppgifternas innehåll påverkar utbredningen av elektronisk 
handel.  
 
Angelöw (1991) anser att det är viktigt att välja rätt tidpunkt för förändringar i 
organisationen. Haslebo och Nielsen (1998) menar att även problemlösning och lärande 
tar tid. Detta stöds av Antonsson (1995) som menar att förändringsarbete tar tid. Det är 
en process att få personalen att vänja sig vid det nya arbetssättet och författaren skriver 
vidare att även utbildning tar tid. Detta innebär att det kan bli en konflikt mellan den 
ordinarie verksamheten och förändringsarbetet och därför bör tid och resurser avsättas 
för detta. Baserat på ovanstående resonemang anser vi att det blir intressant att titta på 
om tidsmässiga aspekter har påverkat användandet av elektronisk handel hos 
förvaltningar i kommuner. 
 
Fredholm (2000) menar att elektroniska affärer kan medföra minskade kontakter mellan 
köpare och säljare. För den del av förändringsprojektet som omfattar elektronisk handel 
gäller det att definiera ansvarsfördelningen mellan köpare och säljare. Eftersom 
elektronisk handel alltid omfattar minst två parter, tycker vi, att det är intressant att se 
hur relationerna mellan dessa parter kan påverka användandet av elektronisk handel. 
 
Goldkuhl & Röstlinger (1988) hävdar att ett hinder för förändringsarbete kan vara att 
man inte använder ett genomtänkt arbetssätt. Författarna menar även att 
utvecklingsarbete ibland sällan är tillräckligt kreativt och innovativt och att man arbetar 
för lite med nytänkande och idéutveckling. Även Fredholm (2000) anser att kreativitet 
och en positiv, men samtidigt realistisk syn, är viktig för att verkligen lägga grunden till 
förändringar som kan nå målen. En annan komplikation för utvecklingsarbetet är, enligt 
Goldkuhl & Röstlinger (1988), förekomsten av oklara och luddiga mål i organisationen, 
eftersom oklara mål gör utvecklingsarbetet osäkert. Även Antonsson (1995) anser att 
det för ett framgångsrikt förändringsarbete är viktigt att sätta upp mål. Det är också 
viktigt att ha realistiska mål, eftersom personalen lätt kan bli besvikna och hela 
förändringsarbetet kan stanna upp om målen är orealistiska.  
 



6 

  

Ytterligare en faktor som kan komplicera förändringsarbetet är, enligt Goldkuhl & 
Röstlinger (1988), otillräckliga beslutsunderlag eftersom det ofta är svårt att fatta beslut 
om förändringar. Vid ett förändringsarbete är det även viktigt, menar Antonsson (1995), 
att utgå från den egna verksamheten och anpassa arbetet därefter. Man kan inte kopiera 
någon annan och därför är det viktigt när en konsult anlitas att konsulten inte kommer in 
i företaget och försöker arbeta efter någon standardmodell. Konsulten måste arbeta 
utifrån det enskilda företagets förutsättningar. En annan av nyckelaktiviteterna vid ett 
förändringsprojekt avseende elektronisk handel är, enligt Fredholm (2000), att utse rätt 
projektledare. Det gäller också att utse rätt projektdeltagare och att avsätta resurser för 
dessa. En uppenbar risk i detta arbete är att många vill vara med och snarare bevaka 
befintliga strukturer än att utveckla något nytt. Val av projektdeltagare blir därför 
mycket viktigt, menar författaren.  
 
Enligt ovanstående författare har det arbetssätt som man använder vid 
förändringsarbetet betydelse för förändringens resultat. Det har betydelse hur man går 
tillväga och hur arbetet anpassas efter den egna organisationen. Hur dessa faktorer 
relaterade till projektets arbetsgång påverkar förändringen hos förvaltningarna i en 
kommun blir därför intressant att ta reda på.  
 
Antonsson (1995) menar att det nog inte kan betonas hur viktigt ledningens stöd är för 
förändringsarbetet. Chefens roll handlar om att initiera förändringsarbetet, att motivera 
varför det är vikigt, att få personalen att känna engagemang inför förändringen, att se till 
att de resurser som krävs för förändringsarbetet finns, samt att inte ge upp även om det 
tar tid. Många projekt har stupat på att ledningen inte tillräckligt tydligt, kraftfullt och 
uthålligt har stöttat dem. Även Fredholm (2000) menar att ledningens engagemang i ett 
förändringssammanhang är en självklarhet. Lika viktigt är det att få med sig både 
fotfolket och mellancheferna. Ett förändringsprojekt avseende elektronisk handel måste 
med andra ord vara väl förankrat innan arbetet startar, menar författaren.  
 
Enligt Antonsson (1995) har företag som lyckats med förändringsarbete hittat former 
för att löpande hålla personalen informerad om hur förändringsarbetet går. Därför är 
bl.a. information om projektets mål viktigt. All personal måste känna till och förstå 
målen från början eftersom personalen driver förändringsarbetet i sina arbetsgrupper. 
Fredholm (2000) menar att det krävs mycket information innan det är dags att utbilda 
personalen, eftersom förändringar skapar en naturlig oro och detta gör informationen till 
en av de viktigare aktiviteterna. Goldkuhl & Röstlinger (1988) anser att kommunikation 
mellan olika intressenter i utvecklingsprojekt ofta kan vara otillfredsställande. Även 
Antonsson (1995) anser att kommunikation är en viktig del för förändringsarbetet.  
 
Ovanstående författare menar att det är viktigt med ledningens engagemang vid 
förändringsarbete. För att lyckas med förändringen krävs bl.a. information och 
kommunikation. Därför blir det av intresse att se om faktorer kopplade till ledningen är 
hinder för breddinförandet av elektronisk handel hos förvaltningarna i en kommun.  
 
Fredholm (2000) anser att initialkostnaden för elektronisk handel är ganska hög samt att 
man bör upprätta en kostnads- och intäktskalkyl för att se om elektronisk handel lönar 
sig. De ekonomiska faktorerna kan spela in för hur lyckad en satsning på elektronisk 
handel blir, menar författaren. Därför blir det intressant att undersöka hur ekonomiska 
aspekter har påverkat införandet av elektronisk handel bland förvaltningarna.  
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Teknik för elektronisk handel är en annan viktig aspekt som, enligt Fredholm (2000), 
består av en rad olika komponenter bl.a. särskilda e-handelssystem, nätverk, regelverk 
och utrustning. I ett förändringsprojekt avseende elektronisk handel bör man definiera 
vilket stöd i form av nya eller anpassade informationssystem som erfordras. Goldkuhl & 
Röstlinger (1988) menar att det många gånger sker en för snabb fokusering på tekniska 
lösningar istället för att förstå och diagnostisera problemen och detta ses som ett 
problem vid förändringsarbeten. Hur de tekniska faktorerna har påverkat 
förvaltningarnas satsning på elektronisk handel i kommuner blir därför viktigt att 
utreda.  
 
Att införa elektronisk handel behöver med andra ord inte bara innebära en förbättring av 
verksamheten för om man inte tar hänsyn till faktorer som är relaterade till motstånd 
mot förändringar, etik, motivation, organisation, lagar, politik, kunskap, arbetsuppgifter, 
tid, relationer, projektets arbetsgång, ledning, ekonomi och teknik kan hela 
förändringsarbetet som avser elektronisk handel misslyckas. Dessa faktorer tror vi kan 
vara orsaken till varför elektronisk handel inte används mer bland förvaltningarna i 
kommuner.  

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilka orsaker som ligger till grund för att 
elektronisk handel inte används i större utsträckning inom kommuner. 

1.4 Avgränsningar 
Vi har i denna uppsats valt att avgränsa oss till Business to Business (B2B) elektronisk 
handel, eftersom vi vill titta på elektronisk handel mellan företag d.v.s. mellan 
kommunen och dess leverantörer.  
 
En annan avgränsning är att vi kommer att se på problemet från kommunens perspektiv. 
Detta eftersom vi är intresserade av att titta på varför inte alla förvaltningar inom en 
kommun har infört elektronisk handel. Vi anser att kommunen bäst kan ge oss 
orsakerna till varför inte elektronisk handel används i större utsträckning hos 
förvaltningarna.  
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2 Metod 
I detta kapitel kommer vi att beskriva hur undersökningen har lagts upp. Vi kommer 
även att presentera och motivera på vilket sätt kunskapen kommer att produceras, vilket 
förhållningssätt och forskningsperspektiv vi kommer att ha, samt vilken forsknings- och 
datainsamlingsmetod vi kommer att använda oss av. Vi kommer också att redogöra för 
hur våra undersökningsenheter har valts ut, hur vi kommer att analysera insamlat 
material och slutligen vilka datakällor vi kommer att nyttja.  

2.1 Undersökningens upplägg 
För att kunna genomföra vår undersökning var första steget att formulera vårt syfte. I 
detta steg bestämde vi även vilka forskningsmetoder vi skulle använda oss av i 
uppsatsen. Valet av dessa metoder motiveras i kommande avsnitt. Vi bestämde också att 
vi var tvungna att använda oss av ett delvis förutsättningslöst tillvägagångssätt eftersom 
det inte tidigare har gjorts liknande studier inom vårt problemområde. Detta innebar att 
vi först var tvungna att läsa på om förändringsarbeten och vilka hinder som ett 
förändringsarbete kan träffa på. Därefter baserade vi våra frågor på den teori som vi läst 
in oss på för att sedan gå ut och undersöka dessa i vår empiri.  
 
I undersökningens nästa steg utformade vi vår fallstudie genom att bl.a. välja ut 
lämpliga undersökningsenheter. När fallstudieutformningen var färdigställd genomförde 
vi kvalitativa intervjuer med fyra olika respondenter. Efter varje intervju sammanställde 
vi resultatet för att se om vi behövde lägga till eller ta bort vissa frågor till 
nästkommande intervjuer. Sammanställningen var också nödvändig för att se vilka 
orsaker som vi behövde skriva teori om och för att sedan kunna göra en analys. Sista 
steget i undersökningen var att dra slutsatser för att få fram ett resultat. Parallellt med 
dessa aktiviteter har litteraturstudier pågått.  

2.2 Kunskapsproduktion 
Enligt Patel och Davidsson (1994) så består forskarens arbete av att relatera teori och 
verklighet till varandra. Hur man ska gå tillväga är ett centralt problem inom allt 
vetenskapligt arbete. Andersen (1994) menar att induktion och deduktion varit centrala 
metoder för att samla in och utveckla kunskap. Induktion är den process i vilken en 
person med hjälp av olika hjälpmedel samlar in fakta om ett samband mellan begrepp 
som denna redan känner till. Enligt Wallén (1996) innebär induktion att man utgår från 
datainsamling och ur materialet söker dra mer generella och teoretiska slutsatser. 
Deduktion är, enligt Andersen (1994), en process i vilken man med hjälp av logiska 
slutledningsmetoder går från ett begreppssamband till ett annat. Deduktionen innebär att 
det finns helt säkra begreppssamband. Vid deduktion undersöks, enligt Wallén (1996), 
samband genom att man varierar olika tänkbara orsaksfaktorer och sedan undersöker 
vad effekterna blir. Andersen (1994) menar dock att induktion och deduktion har ett 
dilemma nämligen att de inte kan ge oss kunskap som är kvalitativt ny eller ge oss 
vetande av en typ som vi inte redan haft. Det beror för induktionens del på att den 
innebär att vi måste känna de begrepp vi använder oss av. Samtidigt kan induktionen 
aldrig ge oss ett helt säkert vetande. Deduktionen kan däremot ge oss ett helt säkert 
vetande, men även här förutsätts att begreppen är kända. Inte heller kan deduktion ge 
oss begreppsligt ny kunskap. Abduktion är därför att föredra, menar författaren.  
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Abduktion är, enligt Wallén (1996), ett sätt att dra slutsatser om vad som är orsak till 
eller har förgått en observation. Abduktion gäller en delvis omvänd situation jämfört 
med deduktion och liknar induktion. Detta kunskapsproduktiva sätt kan användas på fall 
där man står inför en effekt och söker orsaksfaktorer utan direkt kunna manipulera 
dessa. Man utgår från sannolika samband och drar slutsatser genom uteslutning av olika 
faktorer, menar författaren.  
 
Vi kommer att arbeta enligt det abduktiva sättet, eftersom vi först skaffar oss en 
kunskaps massa om vilka hinder som kan påverka förändringsarbete. Därefter kommer 
vi att undersöka om dessa hinder verkligen är hinder samtidigt som vi lämnar öppet för 
andra möjliga orsaker till varför elektronisk handel inte används i större utsträckning 
inom kommuner. 

2.3 Förhållningssätt 
Det finns två förhållningssätt för forskning vilka, enligt Patel och Davidsson (1994), är 
positivism och hermeneutik. Ett kännetecken för positivistisk forskning är att helheten i 
ett problem alltid kan studeras genom att man reducerar det till delarna i problemet och 
studerar delarna var för sig. Man formulerar en hypotes och därefter genom observation, 
d.v.s. empirisk prövning, testar man hypotesen. Man kan säga att forskaren står i en 
yttre relation till forskningsobjektet och även om forskaren byts ut ska resultatet alltid 
bli det samma. Motsatsen till positivismen är hermeneutiken och här studerar, tolkar och 
försöker man förstå grundbetingelserna för den mänskliga existensen. Man kan även 
tolka mänskliga handlingar, livsyttringar och spåren av dessa på samma sätt som man 
tolkar språkliga texter. Positivismen har ofta fått stå för kvantitativa, statistiska 
hårddatametoder för analys, naturvetenskapliga förklaringsmodeller och en forskarroll 
som är objektiv och osynlig. Hermeneutiken däremot har i motsats till positivismen fått 
stå för kvalitativa förståelse- och tolkningssystem och en forskarroll som är öppen, 
subjektiv och engagerad. Författarna menar att till skillnad från positivismen som 
studerar bit för bit, försöker hermeneutikern att se helheten i forskningsproblemet.  
 
Vi kommer utifrån dessa förhållningssätt att gå i hermeneutikerns spår eftersom vi vill 
förstå och tolka de orsaker och hinder som påverkar användandet av den elektroniska 
handeln. Vi tror att ett hinder skulle kunna ha bakomliggande orsaker och detta kan vi 
tolka genom att se helheten av problemen. 

2.4 Forskningsperspektiv 
Patel och Davidsson (1994) menar att man brukar använda sig av två metoder när man 
systematiserar, komprimerar och bearbetar material vid besvarande av de frågor som 
ställts. Dessa metoder är kvalitativ- och kvantitativ metod. Enligt Patel och Tebelius 
(1987) är det forskningsproblemet som avgör vilken av metoderna som man vill 
använda. Om forskaren söker kunskap som man vill ska beskriva och förklara väljs 
kvantitativa metoder, men om forskaren däremot söker kunskap som ska uttydas och 
förstås väljs den kvalitativa metoden. Syftet med kvalitativa undersökningar, menar 
Patel och Davidsson (1994), är att skaffa en annan och djupare kunskap än den 
splittrade kunskap som ofta erhålls när vi använder den kvantitativa metoden. Eneroth 
(1984) anser att man genom den kvalitativa metoden avslöjar en mängd kvaliteter som 
relativt väl fångar in det centrala hos en viss företeelse. Den kvantitativa metoden går 
däremot ut på att fastställa en kvantitet d.v.s. man vill mäta hur mycket som finns av 
något.  
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Enligt Home och Solvang (1997) uppnås det kvalitativa genom att forskaren sätter sig in 
i den undersöktes situation och ser världen utifrån dennes perspektiv. I den kvantitativa 
forskningen däremot står man på avstånd och observerar utan att vara en del av det man 
studerar.  
 
Vi kommer att arbeta efter den kvalitativa metoden beroende på att vi inte vill 
generalisera något resultat, utan vi vill istället undersöka de kvaliteter som den 
undersökta situationen har. Vi vill med vår undersökning beskriva, förklara och nå en 
djupare kunskap om orsakerna till varför elektronisk handel inte används i större 
utsträckning. 

2.5 Säkerhet vid insamlandet av information 
Vid insamlandet av information måste forskaren ta ställning till de problem och 
svårigheter som berör insamlingstekniken i relation till den önskade informationen, 
skriver Patel och Tebelius (1987). Det finns fyra begrepp som man bör ta hänsyn till 
och dessa begrepp är giltiga oavsett om det gäller kvantitativ eller kvalitativ forskning, 
men de får olika innebörd beroende på vilket forskningsperspektiv som används. 
Eftersom vi kommer att arbeta med kvalitativ forskning kommer vi att hantera dessa 
begrepp utifrån det perspektivet. 

2.5.1 Tillämplighet  
Detta begrepp har, enligt Patel och Tebelius (1987), att göra med val av 
insamlingsteknik och undersökningsgrupp i förhållande till frågeställningen och den 
tänkta undersökningens upplägg. Både den teknik och den undersökningsgrupp som 
väljs måste uppvisa största möjliga användbarhet för att forskaren ska erhålla den 
önskade informationen. I den kvalitativt inriktade forskningen kan ett fenomen eller 
problem yttra sig på skilda sätt beroende på i vilken situation det uppträder och hur 
berörda människor tolkar det. Eftersom man vill ha så mångsidig information om 
fenomenet som möjligt måste man förvissa sig om att de situationer och individer man 
väljer verkligen ger riklig information. Det är viktigt för möjligheterna till tolkning att 
forskaren erhåller en så informationsrik bild som möjligt av den situation fenomenet 
identifieras i, menar författarna.  
 
För att uppnå tillämplighet kommer vi att välja ut personer som vi anser har den 
erfarenhet och yrkesbeteckning som krävs för att de ska kunna svara på våra frågor. Vi 
kommer också att utföra kvalitativa intervjuer där personerna får svara med sina egna 
ord. Vi kommer även att tala om för de respondenter vi ska intervjua hur stor betydelse 
problemområdet har samt förklara för dem hur viktigt det är att de är hjälpsamma och 
villiga att ge sina synpunkter i vår undersökning. 

2.5.2 Överensstämmelse  
Överensstämmelse har att göra med överensstämmelsen mellan vad forskaren utgick 
från, vad han sökte och det han slutligen erhöll, skriver Patel och Tebelius (1987). Vid 
kvalitativ forskning utrycks problemen i termer av rimlighet i insamlad information och 
den följande bearbetningen och analysen. Eftersom det inte finns några absoluta 
kriterier att pröva den kvalitativa informationen mot är det viktigt att kunna visa på 
graden av rimlighet i information och tolkningar. Detta sker om forskaren kan peka på 
att tolkningarna är tillämpliga i flera situationer och att de bygger på ett rikligt material. 
Den teknik som valts för informationsinsamlandet bedöms i förhållande till dess 
möjlighet att ge en fyllig, associationsrik och öppen information.  
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Forskarens kännedom om den livssituation som uppgiftslämnarna lever under ökar 
möjligheterna till rimlig information. Ett annat sätt att bedöma rimligheten är att 
svarstolkningarna granskas av uppgiftslämnarna för att de ska avgöra om dessa står i 
överensstämmelse med deras uppfattning om det som sagts. Forskaren måste också göra 
en bedömning av överensstämmelsen mellan ord och handling. En förutsättning för 
tolkning är att en sådan överensstämmelse finns. Rimligheten i tolkningarna kan 
bedömas efter hur informationens mångfald och variationsbredd utnyttjas. Andra 
garantier för rimlighet är bl.a. jämförelser mellan alternativa tolkningar för att undvika 
låsning till ett perspektiv. Även valen av analysenheter och kategorier är viktiga för 
rimligheten och måste motiveras, menar författarna.  
 
För att få överensstämmelse i vår undersökning kommer vi att skicka den tolkning som 
vi gjort av intervjuerna till respondenterna, vilka ges möjligheten att bedöma om vi 
tolkat intervjusvaren på samma sätt som dem.  

2.5.3 Pålitlighet  
Detta begrepp har, enligt Patel och Tebelius (1987), att göra med hur väl forskaren kan 
undvika att andra faktorer hindrar ett bra informationsutbyte. Sådana faktorer kan vara 
t.ex. störande miljö under en intervju eller svårtydda frågor i en enkät. Även den 
information som forskaren erhåller måste vara pålitlig och därför är det viktigt att 
motivera betydelsen av undersökningen för att få personer att lämna pålitlig 
information. Vid kvalitativ forskning uttrycks pålitligheten i termer av trovärdighet i 
insamlings- och tolkningsförfarandet, skriver författarna.  
 
För att ge läsarna av denna undersökning trovärdighet kommer vi att tala om betydelsen 
av undersökningen för respondenterna och vi kommer utförligt att beskriva vårt 
förfaringssätt vid undersökningen. Vi kommer också att utforma våra intervjufrågor så 
att de inte ska kunna misstolkas och intervjuerna kommer vi att utföra i en så 
störningsfri miljö som möjligt.  

2.5.4 Noggrannhet 
Noggrannheten har, enligt Patel och Tebelius (1987), att göra med att forskaren måste 
vara konsekvent i förhållande till de utgångspunkter och de förutsättningar som gäller 
för den typ av forskning denna har valt att genomföra. Det som är avgörande för 
forskningens kvalitet är forskarens samvetsgrannhet och ärlighet genom hela 
forskningsprocessen. Forskaren får inte förfalska eller förvränga informationen varken 
under insamlandet eller vid bearbetningen och analysen. Vid kvalitativ forskning 
beskrivs noggrannheten i termer av samvetsgrannhet och ärlighet, skriver författarna.  
 
Genom att vi utförligt kommer att beskriva vårt tillvägagångssätt samt genom att vi inte 
kommer att förvränga den information vi får uppnår vi noggrannhet i vår undersökning. 
Vi kommer också att använda bandspelare under intervjuerna för att få exakt 
återgivning av vad respondenterna har sagt. Vi kommer att ge samma inledning till alla 
respondenter och samma person kommer vid intervjuerna att föra intervjuguiden framåt 
för att på så sätt öka noggrannheten. I och med att vi kommer att skicka vår tolkning av 
intervjuerna till respondenterna ökar noggrannheten ytterligare.  
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2.6 Forskarens ställning 
Enligt Patel och Tebelius (1987) har forskare personliga värderingar och erfarenheter 
som påverkar forskningsarbetet. I olika skeden av forskningsprocessen måste forskaren 
göra ställningstaganden som blir beroende av dessa värderingar och erfarenheter. Hur 
forskaren kommer att handskas med objektivitets- och subjektivitetsproblematiken är 
relaterat till hans vetenskapsteoretiska utgångspunkt och forskningsproblemets art. Den 
kvalitativa forskningen bygger på förutsättningen att vi genom språket kan ta del av 
varandras inre världar. Detta innebär att själva ”inifrån perspektivet” är en förutsättning 
för forskningsprocessen. Forskarens värderingar och erfarenheter är ett hjälpmedel vid 
försök att komma nära de människor som man vill erhålla information från. Värderingar 
och erfarenheter är alltså en ofrånkomlig förutsättning för att forskaren överhuvudtaget 
ska kunna tolka den information han får. Den kvantitativa forskningen däremot syftar 
till att beskriva och förklara det som mätningar gett, forskaren måste anta ett ”utifrån 
perspektiv”. Det blir forskarens uppgift att neutralisera det subjektiva inslaget och 
hämta den information han önskar på ett så objektivt sätt som möjligt. Objektivitet är en 
nödvändig förutsättning för kvantitativ bearbetning och analys och för att 
undersökningen ska kunna upprepas exakt och ge samma resultat vid upprepningen, 
skriver författarna.  
 
Vi kommer i vår undersökning att vara subjektiva, eftersom vi kommer att arbeta enligt 
det kvalitativa forskningsperspektivet. 

2.7 Typ av undersökning 
Forskning kan bedrivas på olika sätt, d.v.s. undersökningar kan utformas olika beroende 
på vilken problemställning som forskaren har, menar Patel och Tebelius (1987). 
Vanligtvis skiljer man mellan tre grupper av undersökningar som är klassificerade 
utifrån den sökta kunskapens karaktär; explorativa, deskriptiva och hypotesprövande. 
Den explorativa undersökningen har till syfte att utforska och denna typ av 
undersökning genomförs när ett problemområde inte är tillräckligt känt eller då det 
finns brister i tillgänglig kunskap. Explorativa undersökningar är bra att använda för att 
bl.a. generera intressanta frågor för framtida undersökningar. Deskriptiva 
undersökningar har syftet att åstadkomma beskrivningar t.ex. om förhållanden som 
redan ägt rum och denna undersökning förekommer oftast inom beteendevetenskaplig 
forskning. Den hypotesprövande undersökningens syfte är att frambringa kunskap som 
är förklarande. Forskaren formulerar hypoteser utifrån teorier och den mängd kunskap 
som redan har erhållits och därefter prövas dessa hypoteser empiriskt, skriver 
författarna.  
 
Vi kommer i denna uppsats att använda delar av den explorativa undersökningen genom 
att problemområdet inte är känt. Vi kommer även att arbeta enligt delar av det 
deskriptiva arbetssättet, eftersom vi vill beskriva bakgrunden till eller konsekvenser av 
olika orsaker till varför elektronisk handel inte används i större utsträckning samt 
beskriva relationerna mellan dessa orsaker. 
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2.8 Forskningsmetod 
Enligt Patel och Tebelius (1987) finns det olika undersökningsuppläggningar som är 
vanliga inom beteendevetenskaplig forskning. Författarna nämner de 
factoundersökningar, experiment, fältundersökningar, surveys och fallstudier som 
möjliga sådana. Fallstudien innebär en undersökning på en mindre grupp. Det kan vara 
en individ, en grupp individer eller en organisation som undersöks. Man utgår från ett 
helhetsperspektiv och försöker erhålla så täckande information som möjligt, menar 
författarna. Fallstudier genomförs oftast i individernas naturliga miljö.  
 
Vi kommer i denna uppsats att utföra en fallstudie där vi avser att få så täckande 
information som möjligt om varför inte elektronisk handel används i större utsträckning.  

2.9 Tekniker för att samla information  
Det finns olika sätt att samla information på, enligt Patel och Davidsson (1994). Detta 
gör man för att få sina frågeställningar besvarade. Författarna menar att den teknik man 
väljer beror på vad som verkar ge bäst svar på frågeställningen i förhållande till den tid 
och de medel som står till förfogande. Som exempel på tekniker för 
informationsinsamling nämner författarna attitydformulär, enkäter, dokument, 
dagböcker, observation och intervjuer. Intervjuer är vanligen sådana som är personliga i 
den mening att intervjuaren träffar de personer som ska intervjuas och genomför 
intervjun. Enligt Holme och Solvang (1997) ligger styrkan i den kvalitativa intervjun att 
undersökningssituationen liknar en vardaglig situation och ett vanligt samtal. 
Författarna menar att forskaren ska sträva efter att låta de intervjuade få påverka 
samtalets utveckling. Forskaren ger endast de tematiska ramarna, men samtidigt måste 
forskaren försäkra sig om att han får svar på de frågor man vill belysa. Man kan se det 
som att man ur samtalet ”vaskar fram” den information man kan få om de frågor man är 
intresserad av. Holme och Solvang (1991) poängterar även att kulisserna eller miljön 
som man intervjuar i är viktig och även förhållanden som hur förberedd man är, hur 
man sitter, tid och plats är andra faktorer som spelar in.  
 
Vi kommer i denna uppsats att använda oss av kvalitativa intervjuer, eftersom vi anser 
att denna teknik är den som lämpar sig bäst för vår frågeställning då den bygger på 
frågor där vi får fram orsaker till problemet, samt att tekniken ger frihet för den som 
intervjuas att svara med sina egna ord. Vi kommer även att genomföra intervjuerna på 
respondenternas egna kontor, eftersom det är en trygg miljö för dessa och på så sätt 
kommer vi att få fram så riklig information som möjligt.  

2.10 Frågornas utformning 
Enligt Davidson & Patel (1994) måste man betrakta två aspekter när man ska samla in 
information med hjälp av frågor. Den första aspekten är grad av standardisering, vilket 
innebär hur mycket ansvar som lämnas till intervjuaren när det gäller frågornas 
utformning och inbördes ordning. Den andra aspekten är grad av strukturering. Med 
detta menas, enligt författarna, i vilken utsträckning frågorna är fria för intervjupersonen 
att tolka fritt beroende på sin egen inställning eller tidigare erfarenheter.  
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Vi kommer i våra intervjuer att använda oss av en låg grad av standardisering på 
frågorna, eftersom vi kommer att ha fasta kategorier för frågorna men vi kommer även 
under intervjuns gång att ställa följdfrågor. Vi kommer också att tillämpa en låg grad av 
strukturering på frågorna, eftersom vi vill ge den som intervjuas möjlighet till att svara 
fritt på frågorna.  

2.11 Sammanfattning av val 
Figur 2.1 visar ett schema som ska förtydliga ovanstående val som vi gjort i vårt arbete.  
 

 
 
Figur 2.1 Schemat visar vilka metodval vi har gjort i vår uppsats. Egen bild. 

2.12 Val av undersökningsenheter 
Ett projekt utfärdat av Kommunförbundet har ägt rum där målet var att 95 % av alla 
kommuner skulle ha infört elektronisk handel innan år 2000. Detta mål har inte 
uppfyllts och även lett oss till att vi vill undersöka vilka orsakerna är till att man på 
förvaltningarna i en kommun inte använder elektronisk handel. Vi tycker att om en 
kommun satsar resurser i tid och pengar på ett projekt som innebär att man ska införa 
elektronisk handel borde målet vara att få med alla kommunens förvaltningar i 
projektet.  
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Vi ser att man genom en elektronisk hantering av bl.a. fakturorna kan spara åtskilliga 
summor pengar och på så sätt få tid över till att engagera sig i andra arbetsuppgifter som 
kan förbättra verksamheten. Om alla kommuner kan spara pengar på en sådan satsning 
kan kommunerna skapa sig en bättre ekonomi och på sätt förbättra verksamheten för de 
människor som är bosatta i den.  
 
Eftersom vår undersökning avser att ta reda på varför inte elektronisk handel har införts 
i större utsträckning inom kommuner, blir det naturligt att göra vår undersökning hos en 
kommun som har elektronisk handel. Vi bestämde därför att en kommun bör ha 
genomfört en förstudie, samt infört elektronisk handel på några av dess förvaltningar för 
att vara aktuell att ingå i vår undersökning. Luleå kommun passar in på dessa kriterier 
och därför har vi valt att göra vår undersökning där.  
 
Vi bestämde även, för att få en så informationsrik bild som möjligt av vår fallstudie, att 
vi ville titta på problemet från flera perspektiv. Vi anser att flera perspektiv kan ge oss 
skillnader avseende hinder för införandet av elektronisk handel som är intressanta att 
diskutera och analysera. Därför bestämde vi att vi skulle intervjua personer på olika 
nivåer inom kommunen. Av den orsaken beslöt vi att vi skulle intervjua en person i 
ledningen för att få dennes syn på de orsaker som kan ligga till grund för det låga 
användandet av elektronisk handel och därigenom få ett ledningsperspektiv. 
Ledningsperspektivet blir av vikt om det skulle visa sig att ledningens perspektiv skiljer 
sig från de olika förvaltningarnas perspektiv. Vi bestämde också att vi skulle intervjua 
två personer på förvaltningar som inte har elektronisk handel, vilka kan ge oss svar på 
orsaker som har verkat som hinder för användandet av elektronisk handel ute på dessa 
förvaltningar. Eftersom dessa förvaltningar inte har infört elektronisk handel anser vi att 
de kan ge oss en bra bild av varför inte elektronisk handel har införts. Slutligen 
bestämde vi att vi skulle intervjua en person på en förvaltning som har elektronisk 
handel. Detta för att vi ville se om hindrena skiljer sig mellan de förvaltningar som har 
infört och de förvaltningar som inte har infört elektronisk handel.  
 
För att få bästa möjliga svar på våra frågor bestämde vi att personen från ledningen 
skulle ha god erfarenhet av elektronisk handel inom kommunen. Vi bestämde också att 
de förvaltningar som inte har elektronisk handel inte ska ha infört det någonstans i 
förvaltningen. Den förvaltning som har elektronisk handel bestämde vi ska ha infört det 
på några enheter i förvaltningen. För att få ut det mesta av våra frågor bestämde vi även 
att de personer vi skulle intervjua hos förvaltningarna skulle vara de som är ansvariga 
eller nyligen har varit ansvariga för elektronisk handel.  

2.13 Analysmetod 
När vi ska sammanställa och analysera vår insamlade datamassa kommer vi att använda 
oss av delar ur en metod som, enligt Glaser och Strauss (1967), kallas ”the grounded 
theory”. En del av metoden som vi kommer att använda oss av går ut på att ”komma 
bakom” människors berättelser, vilket medför att de teoretiska resonemangen som 
analysresultaten leder till är väl förankrade i det empiriska materialet. En annan del som 
metoden för med sig ger forskaren möjlighet att behandla relativt stora material på ett 
inte alltför komplicerat sätt. Forskaren kan utnyttja och använda sin förförståelse, sina 
erfarenheter och sin ämneskunskap, samtidigt som man håller andra tolkningar är 
öppna. Analysen görs även cykliskt, vilket betyder att forskaren ständigt går tillbaka till 
rådatat (t.ex. intervjun), begrepp, kategorier och egenskaper för att omtolka eller 
omvärdera.  
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Det cykliska återfinns även i sättet att genomföra intervjuerna över tiden, genom att en 
första analys görs direkt efter varje intervju så att man ständigt kan återkomma till 
oklarheter eller nyupptäckta fenomen.  
 
Vi kommer att utnyttja det cykliska förfarningssättet genom att vi, efter den första 
intervjun, kommer att utgå från de olika kategorier av hinder som vi valt att undersöka. 
Detta medför att vi efter den första analysen inte slutgiltigt behöver kategorisera svaren. 
Resterande intervjuer kommer att ske på samma sätt som den första. Genom att vi hela 
tiden kommer att gå tillbaka till vårt empiriska material kommer vi att kunna omvärdera 
och omtolka svaren. Vi tror även att vi genom detta kommer att kunna hitta 
bakomliggande orsaker till varför elektronisk handel inte används i större utsträckning. 

2.14 Datakällor 
De källor vi kommer att använda oss av är de intervjuer som vi kommer att utföra hos 
olika personer i kommunen. Andra källor kommer vi att hämta från litteratur och i vårt 
fall rör det sig om böcker, artiklar och undersökningar. Böcker kommer vi att låna från 
Luleå tekniska universitets bibliotek, Bodens huvudbibliotek samt Luleås 
huvudbibliotek. Artiklar kommer vi att söka på Internet samt i olika artikeldatabaser. De 
undersökningar vi kommer att använda är gjorda av bl.a. Kommunförbundet. Nyckelord 
som vi kommer att söka på är bl.a. elektronisk handel, förändringsarbete, kommun, 
orsaker och hinder. 
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3 Teori 
I detta kapitel kommer vi att ge en bakgrund till elektronisk handel och vad begreppet 
innebär. Vi kommer även att ta upp varför man bör införa elektronisk handel och hur 
elektronisk handel kan användas i den offentliga sektorn. Kapitlet avslutas med orsaker 
och hinder för införandet av elektronisk handel. Avsnitt 3.1, 3.2 och 3.3 utgör en 
bakgrund till problemområdet för att på så sätt sätta in den oerfarna läsaren i ämnet. 
Dessa avsnitt är därför ingen teori som vi direkt använder i resterande delen av 
uppsatsen.  

3.1 Vad är elektronisk handel 
Elektronisk handel innebär, enligt Fredholm (2000), att affärssystem kopplas upp mot 
varandra i nätverk för att effektivt överföra information. Men författaren tycker att man 
kan glömma teknik, datorer, nätverk och krångliga förkortningar, eftersom det finns 
lösningar för att se till att allt det tekniska fungerar tillfredssällande. Vad det istället 
handlar om är att skapa nya möjligheter för att bedriva affärsverksamhet. Tekniken kan 
inte bara användas för handel, utan i princip för all slags affärsverksamhet, t.ex. 
betalningar, transporter och försäkringar. Sättet på vilket den elektroniska handeln sker 
skiljer sig också beroende på vilka aktörerna är, t.ex. om det är mellan två företag eller 
om det är ett företag som säljer till konsumenter. 
 
Kalakota och Whinstone (i Turban 2002) definierar elektronisk handel från följande 
perspektiv: 
 

1) Kommunikationsperspektiv där elektronisk handel är leverans av varor, tjänster, 
information eller betalningar över datornätverk eller genom annan elektronisk 
överföring.  

2) Affärsprocessperspektiv där elektronisk handel är användandet av teknologi för 
att automatisera affärsprocesser och arbetsflöden. 

3) Tjänsteperspektiv där elektronisk handel är ett verktyg för att minska 
tjänstekostnader samtidigt som kvaliteten på varor och hastigheten för tjänsters 
leverans ökar.  

4) Onlineperspektiv där elektronisk handel tillhandahåller möjligheten att köpa och 
sälja produkter och information på Internet och andra onlinetjänster.  

 
Turban (2002) anser att elektronisk handel kan ses ur ytterligare två perspektiv:  
 

1) Kollaborationsperspektiv d.v.s. elektronisk handel är ramverket för inter- och 
intraorganisatorisk samverkan.  

2) Samhällsperspektiv d.v.s. elektronisk handel tillhandahåller en samlingsplats för 
medborgare att lära, utföra transaktioner och samarbeta.  

 
Fredholm (2000) menar att elektronisk handel är ett brett begrepp och det är naturligtvis 
viktigt för inköp, försäljning och marknadsföring, men vid en närmare analys 
framkommer det att elektronisk handel egentligen berör de flesta delarna av en 
organisation. Det är heller inte bara internt inom företaget som elektronisk handel är 
viktigt, anser författaren. Utbredd användning av elektronisk handel inom ett land ger 
konkurrensfördelar som ger en nationalekonomisk effekt och internationaliseringen 
medför också att samordning av legala frågor, beskattning och miljö blir aktuella.  
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Fredholm (2000) talar om fyra typer av elektronisk handel:  
 

1) Mellan företag d.v.s. Business to Business, vilket brukar benämnas B2B. 
2) Mellan företag och konsumenter d.v.s. Business to Consumer, vilket brukar 

benämnas B2C. 
3) Mellan konsument och företag d.v.s. Consumer to Business, vilket brukar 

benämnas C2B. Skillnaden mot B2C är att vid C2B är det konsumenterna som 
tar initiativet.  

4) Mellan konsumenter d.v.s. Consumer to Consumer, vilket brukar benämnas 
C2C. 

 
Enligt Turban (2002) är elektronisk handel ett omfattande begrepp som inkluderar 
många aktiviteter, organisationsenheter och tekniker. Applikationer för elektronisk 
handel stöds av infrastruktur. Ett lyckat införande av elektronisk handel är även 
beroende av fem huvudområden: 
 

1) Människor d.v.s. säljare, köpare, mellanhänder och andra deltagare. 
2) Public policy d.v.s. lagar och andra politiska frågor som bestäms av regeringen. 

I detta område ingår även tekniska standards och protokoll.   
3) Marknadsföring och annonsering. 
4) Affärspartners, eftersom elektronisk handel oftast sker mellan affärspartners.  
5) Stödtjänster som t.ex. betalningar, logistik och säkerhet.  
 

För att det ska fungera behöver infrastrukturen och huvudområdena även bra ledning, 
menar författaren.  
 
Vi delar också dessa författares syn på att elektronisk handel är ett omfattande begrepp. 
Vi anser att elektronisk handel inte bara innebär fakturahantering, utan vi anser att 
elektronisk handel startar redan från och med att beställning utförs till det att fakturan 
kommer och betalning utförs. Det rör sig om mycket pengar som man kan spara genom 
att göra beställning, fakturahantering och betalning elektroniskt, men vad vi anser 
viktigare är tiden som man sparar genom att göra dessa rutiner elektroniska. Med 
elektronisk handel kan personalen lägga tid på andra uppgifter som förbättrar 
verksamheten t.ex. leverantörsupphandling.  

3.1.1 EDI och Edifact 
För elektronisk handel mellan företag är det, enligt Fredholm (2000), Electronic Data 
Interchange (EDI) som har den största förmågan till besparingar och förbättringar. EDI 
innebär elektronisk meddelandeutväxling av strukturerad information direkt mellan 
datorsystem enligt ett standardiserat format. EDI är med andra ord en teknik/metod som 
innebär att affärssystem kan utbyta information direkt med ingen eller begränsad 
mänsklig inblandning. Författaren anser att EDI är bara en av de olika tekniker/metoder 
som finns för att etablera elektronisk handel. Andra metoder som finns för elektronisk 
handel är Electronic Data Access (EDA), elektronisk post, handterminaler, datorstödd 
telefoni m.m. Dessa tekniker är endast verktyg för att förbättra ett företags 
handelsprocedurer, d.v.s. affärsprocesser, och skapa fördelar i form av att verksamheten 
kan arbeta effektivare och samtidigt ha en högre kvalitetsnivå.  
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Fredholm (2000) påpekar vidare att grunden för EDI är de elektroniska meddelandena 
som byggs upp enligt en överenskommen struktur. Eftersom informationen som ska 
överföras måste vara av strukturerad form måste ett överföringsformat nyttjas. Detta kan 
lämpligen göras med Edifact som är ett standardiserat överföringsformat. Edifact-
standarden innehåller cirka 180 standardiserade meddelanden som kan användas inom 
olika branscher och för olika ändamål t.ex. faktura, prislista, betalningsorder.  

3.2 Varför elektronisk handel 
Enligt Fredholm (2000) driver kraven på effektivisering företag att ständigt förbättra 
sättet man arbetar på. Ledtider ska kortas och lager ska minskas eller elimineras. Kapital 
ska användas till produktutveckling eller markandsföring istället för att ligga bundet i 
lager samtidigt som servicen till kunderna ska ökas. För att kunna göra detta gäller det 
att organisera arbetet på nya sätt. En av de förutsättningar som då krävs är effektiva 
informationssystem som hänger samman med alla leverantörer och kunder i 
elektroniska nätverk. Författaren menar att det naturliga skälet till att företag börjar 
använda elektronisk handel med sina affärspartners är möjligheten till 
konkurrensfördelar. Ett annat skäl är att företag utsätts för påtryckningar från 
omvärlden. Ytterligare ett vanligt skäl för att börja med elektronisk handel är internt 
förändringsarbete som avser elektronisk handel för att öka effektivitet och 
konkurrensförmåga. Då blir i många fall elektronisk affärskommunikation, både intern 
och extern, en av många åtgärder som görs för att stödja de nya processer som 
definierats. 
 
Toppledarforum (1997a) menar att man med teknikens hjälp kan förändra processerna 
för samverkan mellan olika aktörer i samhället så att stora vinster kan uppstå i form av 
bättre användning av människor, kapital, naturresurser och kunskap. Men det är helt 
uppenbart att verksamheterna och sättet att arbeta måste anpassas till den nya tekniken. 
De traditionella sätten har varit rationalisering och automatisering och här menar 
arbetsgruppen att ur lönsamhetssynpunkt ger inte dessa förändringar de förbättringar 
som är nödvändiga för att överleva. Elektronisk handel skiljer sig från traditionell 
handel genom att själva marknaden och samverkan på marknaden förändras. Fördelarna 
med det nya sättet är fler än nackdelarna, men för att tillgodogöra sig dem måste man 
ändra sitt sätt att jobba och tänka vad t.ex. gäller samarbete. Om man som leverantör ser 
sin verksamhet från köparens håll kommer nätverk att bli ett effektivt sätt att tänka. 
Genom elektronisk handel blir det möjligt att samarbeta på nya sätt med nya 
leverantörer oavsett geografisk placering. Vid införandet av elektronisk handel kommer 
man att hitta nya lösningar för att vårda sina befintliga kunder och partners. Den 
starkaste drivkraften, menar arbetsgruppen, är nätverkens möjlighet att minska 
transaktionskostnader och kostnader som går åt till den tid och energi som krävs när 
man samlar, använder och sprider information. 
 
Elektronisk handel kan, enligt Fredholm (2000), användas på två sätt. Ett sätt är för att 
rationalisera en verksamhet d.v.s. ett produktionsorienterat synsätt, vilket ger direkta 
fördelar. Direkta fördelar är direkt beroende av att tekniken används och som exempel 
på direkta fördelar nämner författaren att kostnadsbesparingar kan göras t.ex. genom att 
pappershanteringen minskar. Elektronisk handel gör det även möjligt för information att 
automatiskt registreras i systemen istället för via manuellt arbete. Informationen kan 
sedan återanvändas utan vidare registrering. Författaren anser att elektronisk handel gör 
att det manuella arbetet reduceras och därför minskas också felfrekvensen. Fel är ofta 
svåra att spåra och genom att undvika dessa kan man göra besparingar.  
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När det gäller tid gör elektronisk handel att informationshanteringen snabbas upp, vilket 
i sin tur leder till bl.a. effektivare distribution och förkortade ledtider. Eftersom den 
elektroniska handeln handlar om automatiska förlopp kan informationen uppdateras 
kontinuerligt istället för att man behöver vänta tills informationen blivit komplett. Detta 
gör att beställningar kan skickas så fort det är aktuellt med en orderrad istället för att 
samla ihop det som behöver beställas under en vecka. 
 
Det andra sättet som elektronisk handel kan användas på är, enligt Fredholm (2000), 
som stöd för att göra affärer på ett annat och smartare sätt d.v.s. ur ett mer strategiskt 
synsätt. Strategiska fördelar innebär att det uppnådda resultatet inte bara beror på 
användning av elektronisk handel, utan på att införandet av tekniken har kombinerats 
med andra åtgärder t.ex. förändringar i företagets rutiner. Exempel på strategiska 
fördelar är att elektronisk handel innebär att samarbetet mellan köpare och säljare går 
smidigare än tidigare. En leverantör upplevs som bättre eftersom det uppstår färre fel 
och de löpande rutinerna fungerar automatiskt. Eftersom elektronisk handel kräver vissa 
investeringskostnader startas endast projekt med de leverantörer man anser sig vilja ha 
ett långsiktigt förhållande med och detta ger starkare bindningar mellan köpare och 
leverantör. Författaren skriver vidare att elektronisk handel gör att lojaliteten ökar och 
en övergång till elektronisk handel gör att en kund många gånger köper mer från 
leverantören. Istället för att ha alternativa leverantörer fokuseras inköpen från en viss 
leverantör. Man får även intern effektivitet genom att ha affärssystem som verkligen 
kan utnyttja potentialen med elektronisk handel och då kan även effektivare interna 
rutiner konstrueras. 
 
Det finns även negativa faktorer med elektronisk handel, menar Fredholm (2000). Som 
exempel på nackdelar nämner författaren att det i många fall i samband med elektronisk 
handel genomförs betydande rationaliseringar, vilket ofta medför utslagning. Genom att 
arbetsuppgifter automatiseras kommer en del anställda att bli utan arbete. Utslagningen 
drabbar inte bara enskilda individer utan även företag. De företag som inte satsar på 
elektronisk handel kommer inte att kunna hänga med på markanden. Det finns även 
tekniska hinder för de företag som har gamla affärssystem. För att utbytet av 
handelsinformation ska bli så effektivt som möjligt krävs det integration ända in i 
parternas affärssystem. Med egenutvecklade och omoderna affärssystem blir detta 
komplext och dyrbart. Gemensamt för de flesta av de negativa faktorerna är att de kan 
minimeras om hänsyn tas till dem från första början, menar författaren.  

3.3 Elektronisk handel i offentlig sektor 
Enligt Häggroth (1991) omfattar den offentliga sektorn i Sverige staten, kommunerna 
och socialförsäkringssektorn. Ringqvist (1996) anser att det ofta sätts likhetstecken 
mellan offentlig sektor och myndigheter.  
 
Fredholm (2000) skriver att elektronisk handel även passar den offentliga sektorn med 
ungefär samma fördelar som i näringslivet. Användningen finns främst för att stödja 
inköpsprocessen. Författaren menar att det för offentlig sektor är frågan om så stora 
besparingar att resurser kan omfördelas från administration till fortsatt hög servicenivå. 
En positiv effekt av att den offentliga sektorn satsar på elektronisk handel är sektorns 
breda kontaktyta mot näringslivet. Stora delar av leverantörerna till den offentliga 
sektorn är mindre lokala företag som därmed kan få upp ögonen för ny teknik. Många 
kommuner ser det som en stor betydelse att införa elektronisk handel tillsammans med 
dem. Regional utveckling har med andra ord blivit ett delmål, menar författaren. 
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Enligt Toppledarforum (1997b) är några av målen med införandet av elektronisk handel 
i den offentliga sektorn att rationalisera och förenkla administrationen och att göra den 
offentliga upphandlingen mer effektiv för att därmed uppnå fördelaktigare priser och 
kvalitet. Ett annat mål är att sprida IT-användningen till mindre och medelstora företag 
för att därigenom göra dessa mer konkurrenskraftiga på nationell och internationell 
marknad. Vidare menar arbetsgruppen att elektronisk handel möjliggör en 
kostnadseffektivare hantering av processerna för beställning, fakturahantering och 
betalning. Nuvarande arbetstid för var och en av dessa processer kan mer än halveras 
om elektronisk handen införs. Idag uppskattas att den genomsnittliga 
hanteringskostnaden för en faktura ligger på mellan 300 - 350 kronor. Detta är en 
kostnad som med elektronisk handel kan sänkas med cirka 150 kronor. 
Besparingspotentialen vid elektronisk hantering av fakturor inom offentliga sektorn är 
totalt 6,4 miljarder kronor. Förutom nämnda besparingspotential i form av en mer 
kostnadseffektiv process vid hanteringen av fakturor kan ett antal andra nyttoeffekter 
fås, menar arbetsgruppen. Dessa är bl.a. organisatoriska effekter som t.ex. på sikt lägre 
personalbehov eller alternativ användning av personalen, kostnadsbesparingar hos 
leverantörerna samt möjlighet till bättre priser och villkor förutsatt att den offentliga 
sektorn upphandlar på ett professionellt sätt. Ytterligare nyttoeffekter är bl.a. effektivare 
upphandling och bättre möjlighet till uppföljning av vad som beställs. 

3.4 Hinder för elektronisk handel 
Enligt Fredholm (2000) finns det svårigheter med att införa elektronisk handel som gör 
att införandet kan gå långsamt. Sådana svårigheter kan bl.a. bero på att elektronisk 
handel traditionellt har hanterats på fel nivå och fel plats. När den elektroniska handeln 
ibland klassas som en ren datateknisk fråga, lyfts inte de strategiska argumenten fram 
och intresset blir där för lågt. En annan svårighet är att det i en del fall är interna krafter 
som bromsar införandet av ny teknik. Eftersom elektronisk handel är ett medel för 
förändringar så finns det också ett motstånd att bevara det gamla och bromsa 
nytänkande och på det sättet behålla den egna maktpositionen eller kanske t.o.m. 
behålla sitt arbete.  
 
Fredholm (2000) anser vidare att elektronisk handel berör de flesta delar av en 
organisation och övergången från traditionella affärer till elektronisk handel innebär 
stora förändringar. Det krävs ett genomtänkt upplägg annars kan bl.a. företagets image 
skadas. För att potentialen med elektronisk handel ska utnyttjas optimalt bör 
affärsprocesser ses över som ett första steg eftersom ett ändrat sätt för företaget att 
arbeta på är mycket svårare att genomföra än de tekniska delarna. Elektronisk handel 
bör av den orsaken ingå som en del i ett förändringsprojekt, menar författaren.  
 
Antonsson (1995) menar att när ett förändringsarbete påbörjas startas en process som 
pågår i flera år. Denna process griper djupt in i företagets sätt att arbeta med sin 
verksamhet och det innebär att man självklart kommer att stöta på problem. Goldkuhl 
och Röstlinger (1988) anser att förändringsarbete många gånger innebär stora problem 
och svårigheter, vilket gör att arbetet inte leder fram till tillräckligt goda förändringar. 
Man kanske t.o.m. skapar fler problem än man löser, menar författarna. 
 
Att införa elektronisk handel innebär ett förändringsarbete och därför anser vi att det är 
viktigt att ta hänsyn till följande aspekter när det gäller att införa elektronisk handel 
bland förvaltningarna inom en kommun. 
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3.4.1 Motstånd mot förändringar 
Förändring, omvandling, omställning, omstrukturering, utveckling, avveckling och 
förnyelse är olika begrepp som, enligt Angelöw (1991), används för att beskriva den 
process som äger rum inom företag och offentliga organisationer vid förändringsarbete. 
Antonsson (1995) menar att förändringar kan upplevas både som hot och möjligheter. 
De kan väcka mycket oro och många frågor. Om motståndet blir för stort, kan hela 
förändringsarbetet äventyras, eftersom personalen då inte är motiverad att göra sin del 
av arbetet d.v.s. att förbättra sitt eget arbete. När förändringen presenteras och 
diskuteras i företaget finns det en del som är negativa till förändringen och det är 
normalt. Man kan säga att det är en överlevnadsstrategi för människor att inte hoppa på 
varje nytt förslag och ny idé. Även om det är besvärligt med personer som är negativa 
till förändringsarbetet måste det vara tillåtet att vara negativ. Men även den som är 
negativ måste acceptera att prata om förändringarna. Att prata med varje person, att 
lägga fram argument för förändringen och att lyssna till invändningar är därför viktigt, 
menar författaren. Angelöw (1991) anser att det finns flera skäl till varför individer dels 
kan vara negativa och göra motstånd mot organisationsförändringar och dels till varför 
individer kan acceptera eller vara positiva till en förändring.  
 
Enligt Haslebo och Nielsen (1998) är det en bred uppfattning inom organisationer att 
förändringar är ett problem. När exempelvis medarbetare pekar ut den senaste 
strukturförändringen som ett problem, kan det bero på att de upplever högsta ledningens 
beslut som ett underkännande av deras tidigare insatser. Men författarna påpekar att det 
inte är förändringen som är ett problem utan istället är det den innebörd, eller betydelse, 
som organisationens medlemmar tillskriver förändringen som kan upplevas som ett 
problem.  
 
Ljungström (1996) hävdar att ingen ensam kan åstadkomma en förändring som har 
någon varaktighet och giltighet. Denna författare menar att medarbetarna oftast klagar 
på att de har fullt upp och att tiden inte räcker till, snarare än att det finns för mycket tid 
över. Plötsligt fattas ett beslut om att något ska hända, en förändring som påtagligt 
kommer att påverka verksamheten och organisationen. Detta upplevs som en plötslig 
händelse och många reagerar med chock, förvirring och förnekande. Här poängterar 
författaren att det är viktigt att den högsta chefen samlar all personal så att alla får 
budskapet samtidigt och att chefen samtalar med var och en om hur beslutet kommer att 
påverka just den personen i fråga.  
 
Ljungström (1996) menar vidare att motstånd mot förändringar är något som 
förekommer i olika former och är något som alltid konsumerar energi. Olika människor 
har olika benägenhet och förmåga till förändring och en del är mer benägna att göra 
motstånd än andra. Detta tror författaren kan bero på behovet av att känna igen sig och 
vara trygg. Här påpekar Angelöw (1991) att om förändringen kan medföra att anställda 
riskerar att tappa sina arbeten så är denna oro en grundläggande förklaring till motstånd. 
Ett annat vanligt skäl till motstånd är att anställda inte har någon motivation till 
förändring. Man inser helt enkelt inte behovet eller nödvändigheten av en förändring. 
Delaktighet, förtroende, självkänsla och syn på förändringen är andra faktorer som kan 
medföra mindre motstånd mot förändringar, menar författaren.  
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Ljungström (1996) anser att när en reaktion definieras som motstånd handlar det således 
om att sorg, ilska, rädsla eller misstänksamhet uttrycks. Ibland blir man förvånad över 
att det finns så mycket kraft att hämta i motståndet, men det beror på att motståndarna är 
starkt engagerade i verksamheten. Angelöw (1991) stöder Ljungström här och menar att 
en stor del av personens energi går åt till att försvara sig. Ljungström (1996) anser att 
människor oftast inte gör motstånd för att det är roligt eller för att de vill skapa problem. 
Troligen protesterar de av kärlek till något, till en plats, en situation, en vana, en 
värdering etc. En viktig aspekt i detta är att om man försöker bryta ner eller kväva 
motståndet så ökar det oftast istället. Det finns även människor som visar sitt motstånd 
genom tystnad, likgiltighet, uppgivenhet, sjukdom eller annan frånvaro. Detta passiva 
motstånd måste uppmärksammas och aktiveras för att det inte ska medföra 
energiläckage. Ett icke-agerande kan vara en lika kraftfull handling som ett agerande så 
därför är det viktigt att undersöka vad passiviteten egentligen står för, menar författaren. 
I samband med detta så anser Angelöw (1991) att detta ointresse kan verka som en 
försvarsmekanism till förändringen och man tror att allt kan bli som förut om man inte 
bryr sig om förändringen. 
 
Angelöw (1991) redogör för sju punkter som han anser är olika försvar mot 
förändringar: 
 

1) Aggressivitet – Överdriven och ibland oförklarlig aggressivitet. 
2) Förnekande – Undviker att se verkligheten. 
3) Misstänkliggörande – Hysa misstro till de uttalade motiv som sägs ligga bakom 

förändringen. 
4) Ointresse – Medveten om den förestående förändringen, men förblir ointresserad 

och passiv. 
5) Rationalisering – Konstruerar förklaringar. Genom skenbart förnuftsmässiga 

argument försöker man minska upplevelsen av hot. 
6) Regression – Individen antar beteende- eller tankemönster som var 

karaktäristiskt för tidigare utvecklingsskeenden. 
7) Projektion – Lägger ansvaret för ett skeende som man själv är delaktig i på 

andra. 
 
I samtliga fall, menar författaren, att försvarsmekanismerna kan ses som en logisk och 
naturlig reaktion på en förestående förändring som innebär ett hot mot personernas 
trygghet och självkänsla. Dessa försvarsmekanismer kan inte alltid undvikas, men de 
kan minimeras genom att ett konstruktivt förändringsarbete genomförs i så hög 
utsträckning som möjligt. 
 
Ljungström (1996) har i fem steg beskrivit vägar för att hantera motstånd mot 
förändringar: 
 

1) Gör motståndet tydligt – Skapa trygghet för den som gör motstånd genom att 
visa att det är tillåtet att göra motstånd. Be om att få höra alla åsikter och lyssna 
noggrant. Ställ frågor för att bli helt klar över vad den som gör motståndet 
menar.  

2) Var tacksam för motståndet – Lyssna noga och försök se situationen ur andra 
perspektiv. Tala om värdet av motstånd för att få högre effekt och kraftfullhet i 
en verksamhets idéer. 
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3) Undersök motståndet – Skilj på äkta och falskt motstånd. Det falska motståndet, 
menar författaren, har inget med förändringen att göra utan baseras på gnäll, att 
man inte gillar auktoriteter, behov av uppmärksamhet etc. Undersök vad den 
som gör motstånd skulle föredra eller se för lösning. Detta gör att motståndaren 
börjar samarbeta i rätt riktning istället för att arbeta från målet.  

4) Gå tillbaka och utvärdera motståndet med jämna mellanrum – Gå då och då 
tillbaka till motståndet och se hur det ser ut i dagsläget. Målet är inte att 
eliminera motstånd, vilket inte möjligt eller lämpligt, utan målet är att minska 
onödigt motstånd och därmed möjliggöra den förändring som behöver 
åstadkommas. 

5) Hitta och bearbeta grunderna till motståndet – Den svåra uppgiften är att sortera 
ut de ingående ingredienserna och få fram vilken blandning som har skapat det 
motstånd som har upptäckts. 

 
I samband med hantering av motstånd, menar Antonsson (1995), att ett sätt att komma 
förbi motståndet är att säga att förändringen får en prövotid t.ex. ett halvt år. Då finns 
möjligheten att testa och vänja sig. Det tar tid att få acceptans för förändringsarbete och 
ibland kommer acceptansen först när förändringarna genomförts och resultaten blivit 
synliga.   

3.4.2 Etik 
Etik handlar, enligt Angelöw (1991), om moraliska normer och handlande. Författaren 
har fångat fyra etiska principer, vilka bildar en etisk bas för det goda förändringsarbetet: 
 

1) Autonomiprincipen – personer bör respekteras och människor har rätt att själva 
bestämma över sina liv. Man skall avstå från att använda maktmedel eller genom 
manipulation tvinga människor att göra något mot sin vilja. 

2) Rättviseprincipen – personer (saker, handlingar, arbeten) som i relevanta 
avseenden är lika skall också bedömas (behandlas, betalas) lika. 

3) Godhetsprincipen – vi bör göra gott mot andra varelser, vilket inkluderar att 
förhindra och förebygga lidande (fysisk och psykisk skada). 

4) Skadeprincipen – vi har en plikt att inte skada andra varelser. 
 
Målsättningen med dessa principer är, enligt författaren, att försöka tillfredsställa så 
många aktörers intressen som möjligt. Motivet bakom dessa är att om de används så 
kommer de på sikt att leda till goda konsekvenser för de anställda, organisationen samt 
dess omvärld d.v.s. samhället som helhet. 

3.4.3 Motivation 
Angelöw (1991) anser att motivationen, eller förändringsviljan, utgör en mycket central 
faktor i det goda förändringsarbetet. Motivationen är motorn i själva förändringsarbetet 
och för att konstruktiva förändringar ska kunna genomföras i en organisation måste det 
därför finnas en förändringsvilja. Ljungström (1996) håller med Angelöw om att 
förändringsviljan måste undersökas för att man på så sätt ska vinna mer än att bara 
djupdyka i motståndet. Författaren påpekar dock att motståndet måste bearbetas med 
full respekt. 
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Ljungström (1996) menar att motivation handlar om strävan efter att förverkliga ett 
visst mål och därför är motivation och mål nära sammankopplade med varandra. 
Förändringsviljan är sammankopplad med en önskan eller insikt om nödvändigheten av 
förändring, en möjlighet att genomföra förändringar, andra människors tilltro att man 
kan förändra, en tro på ens egen förmåga att förändra, en realistisk bild av möjliga 
förändringar samt en känsla av trygghet. Dessa relationer beskriver Angelöw (1991) 
med hjälp av en motivationsmodell, se figur 3.1. Alla sex förutsättningar i modellen 
bidrar till en hög förändringsvilja. 
  
Vilja 
Delaktighet 
Tilltro 
Självförtroende 
Information och kunskap 
Trygghet 
 
Figur 3.1 Motivationsmodell, Angelöw (1991) s.89. 
 
Ljungström (1996) illustrerar en formel för förändringsvilja och denna har, enligt 
författaren, visat sig vara mycket praktisk, se figur 3.2. Med denna formel kan man hålla 
reda på hur förändringsviljan ser ut i en organisation  
 
 
 
 
 
Figur 3.2 Formel som visar hur förändringsviljan ser ut i en organisation, Ljungström (1996) s. 33. 
 
”Plågan i nuet” handlar, enligt Ljungström (1996), om hur dåliga förutsättningarna är i 
nuläget för organisationens verksamhet och hur svårt är det att göra en effektiv 
arbetsinsats för enskilda individer eller grupper. Ofta finns det plågor i andra delar av 
organisationen, som övriga delar inte är medvetna om. När det gäller ”Lyckan i 
framtiden” är detta den faktor som innehåller tilltron till och förhoppningen om att det 
kan bli bra eller bättre framöver. Förmågan att berätta och beskriva är här viktig för att 
locka till de stordåd som ofta behöver utföras. Kraften uppstår när alla är tända på 
idéerna och därmed orkar komma vidare. ”Kunskap” innefattar vikten av att veta hur en 
förändringsprocess går till, men även vilka alternativ som finns att välja mellan. 
Dessutom måste var och en veta vad, hur och när man kan påverka processen själv och 
som grupp. Kanske behövs det påbyggnad av kompetens och kanske måste uppgifter 
läggas ut på andra. I samband med detta stöder Angelöw (1991) Ljungström genom att 
påpeka vikten av att man bör ha kunskap och förståelse om förändringsarbete. 
Målsättningen är att berörda anställda får kunskaper om förändringsarbete. De måste få 
en realistisk bild av organisationens situation och förutsättningar, menar författaren.  
 
Den sista delen i formeln är ”Ansträngningen” och det är den meningsfulla tröttheten 
som man strävar efter, menar Ljungström (1996). När man vill nå ett mål känns det bra 
att satsa mycket energi även om tröttheten ofta blir stor. Själva formeln går ut på att 
man undersöker var man har sin energi. Det måste finnas kraft i varje del för att 
förändringsvilja ska kunna uppstå. Om man multiplicerar med noll så blir resultatet noll 
helt enkelt, menar författaren.   

Plågan 
 i nuet x 

Lyckan i 
framtiden x Kunskap > Ansträngningen 
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3.4.4 Organisatoriska aspekter 
Toppledarforum (1997b) skriver att elektronisk handel är överenskommelser mellan 
många parter på en marknad. Samtliga parter påverkas på något sätt och det ger upphov 
till olika effekter i de olika organisationerna.  
 
Fredholm (2000) anser att man i ett förändringsprojekt för elektronisk handel måste lösa 
handfasta frågor som vilken organisation som krävs och vad det innebär i form av 
ändrade förhållanden för kontorslokaler, lager o.s.v.  
 
Enligt Hagdahl, Hedström, Goldkuhl & Röstlinger (1998) är kommuner organisationer 
som bedriver verksamheter och producerar resultat för olika intressenter. Detta görs 
genom hantering av begränsade resurser. Kommuner utför verksamhet som är önskvärd 
för dess medborgare och där sådan verksamhet inte kan tillgodoses på ett 
tillfredsställande sätt av andra aktörer t.ex. av företag på marknaden. Därigenom finns 
likheter med andra organisationer såsom affärsdrivande företag. Det finns dock 
avgörande skillnader mellan kommuner och företag som motiverar skilda 
organisatoriska utformningar och särskild kunskapsbildning.  
 
Hagdahl, Hedström, Goldkuhl & Röstlinger (1998) skriver vidare att kommunal 
verksamhet består av olika delar som alla har sin speciella verksamhetslogik. Med detta 
menas att regler, normer, styrning, finansiering, produktionssätt och klientrelationer 
skiljer sig åt. 

3.4.5 Legala aspekter 
Toppledarforum (1997b) anser att vid elektronisk handel påverkas de inblandade 
organisationerna av lagar och förordningar. Även Hagdahl, Hedström, Goldkuhl & 
Röstlinger (1998) pekar ut viss lagstiftning som ett hinder för IT-utveckling. 
 
Enligt Toppledarforum (1997b) reglerar Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) den 
offentliga upphandlingen och påverkar arbetsprocedurer kring upphandlingen av varor 
och tjänster. Arbetsgruppen skriver vidare att mycket av den nuvarande lagstiftningen 
utgår ifrån handels- och förvaltningsprocedurer som förutsätter manuella rutiner och 
pappersdokument. De lagar som normalt är intressanta i samband med elektronisk 
upphandling är bokföringslag och arkivlag. I samband med offentlig upphandling måste 
man också beakta förvaltningslagen och Lagen om Offentlig Upphandling. De lagar 
som är av intresse för elektronisk handel inom den offentliga sektorn är 
Tryckfrihetsförordningen, Sekretesslagen, Offentlighetsprincipen, Lagen om Offentlig 
Upphandling, Datalagen, Lagen om den officiella statistiken, bokföringslagen samt 
avtalslagen, skriver arbetsgruppen. 
 
Toppledarforum (1997b) skriver vidare att det finns inga avgörande lagliga hinder för 
införande av elektronisk handel fullt ut. Däremot kan modifieringar i lagstiftningen öka 
effektiviteten av elektronisk handel ytterligare. Som exempel på detta kan kravet på 
pappersutskrift av fakturor vid ankomst till en organisation nämnas. Detta är något som 
kan tillgodoses utan att man därför behöver bryta den fortsatta elektroniska hanteringen 
internt i organisationen. I ett längre perspektiv är det önskvärt att lagstiftarna 
åstadkommer en heltäckande lagstiftning som innefattar den elektroniska handelns alla 
moment. Terminologin i lagarna bör stämma så att t.ex. elektroniska dokument 
jämställs med skriftlig handling och kan verifieras genom elektronisk signatur, anser 
arbetsgruppen. 
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3.4.6 Politiska aspekter 
För att uppnå en god IT-användning är det, enligt Hagdahl, Hedström, Goldkuhl & 
Röstlinger (1998), viktigt att förstå hur kommunen som en politiskt styrd och reglerad 
organisation påverkas av informationsteknik. 
 
Hagdahl, Hedström, Goldkuhl & Röstlinger (1998) skriver vidare att kommuner 
kännetecknas av att vara politiskt styrda verksamheter. Samspelet mellan politiker och 
tjänstemän är dock inte så entydigt som styrande politiker och styrda tjänstemän. 
Användning av IT i kommuner nödvändiggör anpassning till en sådan organisatorisk 
kontext, som innebär bl.a. samspel mellan politisk och annan styrning samt tillämpning 
inom olika verksamheter med skilda verksamhetslogiker, menar författarna. 

3.4.7 Kunskapsmässiga aspekter 
Fredholm (2000) påpekar att elektroniska affärer betyder att både verksamhetsmässiga 
och tekniska nyheter ska tas om hand på bästa sätt. Tekniken består av nya 
programvaror, systemintegration och datakommunikation, vilket ställer nya 
kunskapskrav. Nya arbetsmetoder och IT-system gör att utbildning blir en av 
huvudaktiviteterna vid införandet av elektronisk handel. Även utbildning av 
projektdeltagarna krävs i de flesta fall för att de ska kunna göra ett bra arbete, anser 
författaren.   
 
Antonsson (1995) menar att förändringar ofta handlar om att personalen ska kunna fler 
arbetsuppgifter och ta ett bredare ansvar för sitt arbete. För att klars detta krävs 
utbildning. Utbildningen kan ske innan själva förändringen eller stegvis varefter 
arbetsuppgifterna utökas successivt. Då finns kunskapen när den behövs. Det är mycket 
besvärligare att utbilda och genomföra förändringen samtidigt, eftersom personalens 
kunskaper då inte räcker till för alla de nya arbetsuppgifter de ska klara. Det skapar oro 
och osäkerhet och kan äventyra förändringsarbetet. När man genomför utbildning kan 
det vara bra att börja med cheferna. Eftersom cheferna ska vara med och driva på 
förändringen bör de ha ett kunskapsmässigt försprång framför övrig personal, menar 
författaren.      
 
Haslebo och Nielsen (1998) menar att flytta kunskap upp och ner i 
organisationshierarkin ofta har sina svårigheter. I vissa organisationskulturer är det lika 
viktigt vem som har medverkat i produktionen av den nya kunskapen som vad denna 
kunskap innehåller. Detta gäller vanligtvis i organisationer med en maktkultur. 
Avgörande i detta sammanhang är i vilken mån som ledare och medarbetare accepterar 
denna maktstruktur. På motsvarande sätt finns det ofta en skeptisk inställning till den 
kunskap som externa experter kan producera, skriver författarna. 

3.4.8 Arbetsuppgifter 
Enligt Fredholm (2000) innebär elektronisk handel förändrade arbetsuppgifter i form av 
att tråkiga manuella arbetsinsatser kan ersättas med mer kvalificerade. Detta kan leda 
till att gränserna mellan arbetare och tjänstemän suddas ut. Men förändrade 
arbetsuppgifter behöver inte bara vara en fördel, vilket belyses av Angelöw (1991) som 
menar att organisationsförändring kan få till konsekvens att den anställde får mindre 
utvecklingsbara och mer monotona arbetsuppgifter där den anställdes kompetens och 
färdigheter ej längre är behövliga. Likaså kan individens ansvar för och inflytande över 
arbetsuppgifterna försämras.  
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Antonsson (1995) menar att förändringar ofta handlar om att personalen ska kunna fler 
arbetsuppgifter och ta ett bredare ansvar för sitt arbete. För att klars detta krävs 
utbildning, skriver författaren. 

3.4.9 Tidsmässiga aspekter 
Angelöw (1991) anser att det är viktigt att välja rätt tidpunkt för förändringar i 
organisationen. Om förändringen inträffar vid en tidpunkt då anställda t.ex. nyligen 
genomgått omfattande organisationsförändringar och förändringströtthet dominerar är 
”timingen” dålig och blir istället en grogrund för motstånd. 
 
Antonsson (1995) menar att förändringsarbete tar tid och att man bör räkna med att det 
tar år. Det är naturligt, eftersom man ska ändra på invanda arbetssätt och dessutom är 
det en process att få personalen att vänja sig vid det nya arbetssättet. Författaren anser 
även att utbildning tar tid. Det innebär att det kan bli en konflikt mellan den ordinarie 
verksamheten och förändringsarbetet och denna konflikt måste lösas för att behålla 
tilltron till förändringsarbetet. Tid och resurser måste därför avsättas för detta, menar 
författaren. 
 
Haslebo och Nielsen (1998) menar att problemlösning och lärande tar tid. Det tar tid att 
pröva nya insikter i konkreta arbetssituationer och det tar tid att komma överens om nya 
handlingar. Författarna hävdar att en lång och uppdelad tid befrämjar både det 
individuella och det kollektiva lärandet. Ljungström (1996) tycker därför att en tidplan 
är viktigt och att man ha en tydlig bild av hur den ser ut, om resurserna är tillräckliga i 
form av tid och pengar samt om processen och besluten sker tillräckligt snabbt. 

3.4.10 Relationer 
Fredholm (2000) menar att elektronisk handel alltid innebär minst två parter och för att 
nyttan med elektronisk handel ska kunna uppstå krävs det givetvis att företagets kunder 
och leverantörer också kan använda tekniken. Författaren menar att man redan i 
förstudien bör göra en bedömning av vilka och hur många i den egna omgivningen som 
använder elektronisk handel. Man bör sitta ner med de viktigaste affärsrelationerna och 
ta reda på var de står, vilken teknik de använder och vilka förväntningar de har. Finns 
det ett mönster i svaren är det mycket värt att få veta det i ett tidigt skede. På detta sätt 
får man en uppfattning om nuläget, menar författaren.  
 
Även Massetti och Zmud (1996) anser att det är viktigt att ha leverantörer att handla 
med elektroniskt och i sin artikel talar dessa författare om hur man kan mäta en 
organisations EDI användning genom att titta på fyra dimensioner. Dessa dimensioner 
är volym, spridning, bredd och djup. Volym innebär i vilken utsträckning en 
organisations dokument utbyte sker med hjälp av EDI. Spridning handlar om i vilken 
omfattning olika typer av dokument hanteras via EDI. Bredd betyder i vilken 
utsträckning en organisation har utvecklat EDI kopplingar till sina affärspartners och 
djup handlar slutligen om i vilken grad en organisations affärsprocesser är 
sammanlänkade med dess affärspartners via EDI kopplingar. Dimensionerna mäter alla 
möjligheter med EDI och tar man inte till sig alla dessa dimensioner är det svårt att 
uppnå lönsamhet med EDI, menar författarna.  
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Fredholm (2000) anser att en nackdel med elektronisk handel är att den kan medföra 
minskade kontakter mellan köpare och säljare. Men samtidigt kan effekten bli den 
motsatta. Med elektroniska rutiner blir det plötsligt tid över att öka kvaliteten i 
kontakterna. Datorisering innebär även till en viss del minskad flexibilitet vilket, kan 
vara en nackdel. En människa som tar hand om en kund kan lätt ställa frågor till kunden 
för att lösa enkla problem som t.ex. ersätta en vara som tillfälligt är slut. Med 
elektronisk handel riskerar man att stanna upp vid en sådan händelse och ärendet kanske 
istället hamnar på en lista för åtgärd. Gemensamt för dessa negativa faktorer är att de 
kan minimeras om hänsyn tas till dem från första början. Saknas medvetenhet om 
riskerna kan det äventyra hela projektets framgång, menar författaren.  

3.4.11 Projektets arbetsgång 
Ljungström (1996) menar att mål är en del av ett första steg vid en förändring och 
utveckling. Även Antonsson (1995) anser att det vid förändringsarbete är viktigt att 
sätta upp mål. De företag som lyckats med förändringar har haft klart för sig vad man 
vill uppnå redan när förändringsarbetet startat. Detaljerna har inte varit klara, men väl 
de övergripande målen. Förändringsarbete underlättas även av tidsplanerade delmål. 
Men det finns en fallgrop när det gäller målen och den är att det är lätt att sätta upp mål 
som inte är realistiska. När personalen upptäcker det, kommer lätt besvikelsen och hela 
förändringsarbetet kan påverkas och stanna upp. Att sätta upp realistiska mål är därför 
viktigt, menar författaren. Detta anser även Ljungström (1996) som menar att man 
måste fråga sig om delmålen är rimliga och även möjliga att nå. Vikten av god 
målformulering stöds även av Goldkuhl och Röstlinger (1988) som menar att en 
komplikation för utvecklingsarbete är förekomsten av oklara och luddiga mål i 
organisationen, vilket gör förändringsarbetet osäkert.  
 
I ett projekt för elektronisk handel är en förstudie, enligt Fredholm (2000), viktig att 
genomföra. Förstudien ska ses som ett underlag för beslut och bör avslutas med en 
rapport som ska ligga till underlag för beslut om ett projekt ska startas eller inte. Detta 
stöds av Darnton och Maddison (1996) som menar att en förstudie innebär att bedöma i 
förväg om ett förslag är möjligt att genomföra och den inkluderar att ta bra beslut om 
olika alternativ. Förstudien behöver även förnuftig utvärdering och bedömning och bör 
leda till ett beslut om att acceptera eller inte acceptera ett förslag som går att utföra samt 
att välja mellan olika alternativ. Även Ljungström (1996) hävdar att ett slags förarbete 
är viktigt och att man måste ta reda på vilka kunderna är, vilka som ska utföra arbetet, 
vilka personer som har rätt att påverka arbetsprocesserna och hur, vilka resurser som 
står till förfogande och vilka arbetsuppgifter som kommer att finnas etc.  
 
Goldkuhl och Röstlinger (1988) anser att det ofta är svårt att fatta beslut om 
förändringar, vilket leder till att beslutsunderlag ofta inte är tillräckliga. Det saknas ofta 
ett klarläggande av syftet med förändringarna, olika prioriteringsgrunder, 
lönsamhetskalkyler och konsekvensbedömningar. Detta leder till att beslut fattas på 
tämligen lösa grunder, menar författarna.  
 
En annan viktig aktivitet vid ett förändringsprojekt är, enligt Fredholm (2000), att utse 
rätt projektledare. Väljs en intern projektledare är det viktigaste att personen ifråga har 
en stark ställning i organisationen för att kunna genomdriva projektet på bästa sätt.  
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En sådan person är i de flesta fall svår att friställa från ordinarie arbetsuppgifter, vilket 
kanske inte är nödvändigt. Projektledarens roll är ju inte att i första hand göra allt arbete 
själv, utan att se till att aktiviteter blir genomförda i rätt tid till rätt kostnader, anser 
författaren. 

3.4.12 Ledning 
Antonsson (1995) menar att de företag som lyckats med förändringsarbete har en 
ofrånkomlig förutsättning gemensam. Den förutsättningen är ledningens engagemang. I 
dessa företag har ansvariga chefer varit drivande i förändringsarbetet och sanktionerat 
de förändringar som planerats. Den mest drivande har inte alltid varit den högsta chefen, 
men högsta chefen har alltid på ett tydligt sätt stöttat förändringsarbetet. Chefens roll 
handlar om att initiera förändringsarbetet, att motivera varför det är vikigt, att få 
personalen att känna engagemang inför förändringen, att se till att de resurser som krävs 
för förändringsarbetet finns och att inte ge upp, även om det tar tid. Det kan inte nog 
betonas hur viktigt ledningens stöd är för förändringsarbetet. Många projekt har stupat 
på att ledningen inte tillräckligt tydligt, kraftfullt och uthålligt har stött dem. Man ska 
alltså inte starta ett förändringsarbete om man inte ärligt menar det och är villig att 
fullfölja projektet, menar författaren.  
 
Även Fredholm (2000) menar att ett förändringsprojekt måste vara väl förankrat innan 
arbetet startar. I förändringssammanhang är ledningens engagemang en självklarhet. 
Ledningens stöd för projektet är en kritisk faktor för att det inte ska misslyckas. Men 
kanske lika viktigt är att få med sig både fotfolket och mellancheferna. Inte minst de 
senare kan effektivt bromsa genomförandet om de ser motiv att sätta käppar i hjulet, 
menar författaren. Det är även viktigt för företagsledningen att vara inblandad eftersom 
elektronisk handel berör hur företaget är organiserat både internt och externt. Men det 
räcker inte bara med ledningens stöd. Det är lika viktigt att både ansvariga för olika 
funktioner och fotfolket i verksamheten är övertygade om nyttan med elektronisk 
handel. Annars kommer inget att hända trots ledningens ambitioner. Elektronisk handel 
är en infrastrukturfråga som det måste finnas acceptans för i hela organisationen, 
avslutar författaren.  
 
Angelöw (1991) menar att en oro vid förändringsarbete gäller försämrad arbetsledning. 
Arbetsledare har en väsentlig funktion i en organisation. En organisationsförändring 
som innebär att en kompetent och förtroendegivande chef byts ut, kan upplevas som 
hotande. Den nye chefen kanske inte ger individen frihet att planera och utöva sina 
arbetsuppgifter som tidigare. Om en individ är missnöjd med sin arbetsledning och 
förändringen kommer att innebära att arbetsledningen blir mer kompetent, då 
välkomnas förändringen. 
 
Antonsson (1995) anser att det inom företag kan finnas en misstro mot 
företagsledningens ärliga avsikter med förändringsarbetet. Mot bakgrund av tidigare 
misslyckanden kanske personalen tror att det blir nog inget resultat den här gången 
heller. En lösning på detta problem är att vara uthållig, att ha realistiska mål och att 
styra förändringsarbetet på ett sådant sätt att man stegvis kan se positiva resultat. En 
annan lösning är att se till att personalen snabbt får korrekt och innehållsrik information 
om förändringen. Författaren menar därför att det är lika viktigt att informera om målen 
som att sätta upp realistiska mål. All personal måste känna till och förstå målen från 
början, eftersom det är personalen som driver förändringsarbetet i sina arbetsgrupper.  
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Målen ska översättas till handfasta planer för varje del av företaget och detta görs bäst 
av dem som arbetar ute i verksamheten. Detta är också ett viktigt skäl till att personalen 
måste vara väl medvetna om vilka målen med förändringsarbetet är, menar författaren. 
Detta stöds även av Ljungström (1996) som menar att man bör ha klart för sig att alla 
som ingår i förändringen vet varifrån starten går, varifrån alla förslag kommer och om 
förändringen medför förändring av företagskulturen.  
 
Men det räcker inte bara att informera, menar Antonsson (1995). Författaren menar att 
om förändringsarbetet ska bli bra krävs också tvåvägskommunikation eftersom det 
måste finnas utrymme för att diskutera och ifrågasätta. De företag som lyckats med 
förändringsarbete har hittat former för att löpande hålla personalen informerad om hur 
förändringsarbetet går. Det behövs för att alla ska få information om resultatet, men 
också bekräftelse på att deras bidrag är viktigt. Informationen är oumbärlig och den 
behövs för att bygga upp och bibehålla ett förtroende för förändringsarbetet. Personalen 
får då dessutom tillfälle att diskutera och föreslå andra sätt att hantera frågorna på. 
Kommunikation är därför viktigt för förändringsarbetet, menar författaren. Detta stöds 
av Goldkuhl och Röstlinger (1988) som anser att ett hinder för förändringsarbete är att 
kommunikation mellan olika intressenter i utvecklingsprojekt ofta är otillfredsställande. 
Även Fredholm (2000) menar att det är viktigt att hålla alla informerade om målen med 
projektet annars sprids ofta en dålig stämning på företaget. 

3.4.13 Ekonomiska aspekter 
Fredholm (2000) anser att kostnaden för att komma igång med elektronisk handel 
fortfarande är ganska hög. Det finns tendenser till att det blir allt mer paketerade 
lösningar som pressar ner priserna avsevärt, men i många fall är priset fortfarande 
avskräckande främst för de små företagen.  
 
Fredholm (2000) menar vidare att man vid ett införande av elektronisk handel bör 
upprätta en kalkyl för både kostnader och intäkter. Kalkylen måste också följas upp för 
att ge underlag för kommande investeringar. Men ska man göra en kalkyl måste man 
även vara medveten om att det inte är helt enkelt att få fram rätt besparingspotential. De 
verkligt stora fördelarna som t.ex. ökad kundservice och bättre säljargument är svåra 
eller omöjliga att få med i en kalkyl, menar författaren.  
 
Att uppskatta kostnaderna och vinsterna bör göras redan i förstudien, påpekar Fredholm 
(2000). För att få en bild av kostnaderna bör man börja med det att titta på det 
administrativa systemet. Finns redan en lösning från den befintliga leverantören bör det 
innebära lägre kostnader i både investering och i framtida underhåll. Vinsterna är 
svårare att bedöma. Många av de mest positiva effekterna t.ex. färre fel och störningar i 
verksamheten är svåra att uppskatta i förväg. Ska man ta emot order går det alltid att 
uppskatta hur mycket den minskade manuella registreringen innebär i arbetstid. Ofta 
räcker detta för att nå en återbetalningstid som räcker för de flesta företags krav. Om 
inte så gäller det att se elektronisk affärskommunikation som en investering för 
framtiden. Eftersom det är svårt att beräkna flera av de positiva effekterna av 
elektronisk handel är det även viktigt att förstå att elektronisk handel bara är en del i ett 
större sammanhang, menar författaren.  
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3.4.14 Tekniska aspekter 
Teknik för elektronisk handel är en viktig aspekt som man, enligt Fredholm (2000), 
måste ta hänsyn till.  Tekniska hinder som kan uppstå är att de företag som har gamla 
affärssystem ofta har svårt att förverkliga elektronisk handel. För att utbytet av 
handelsinformation ska bli så effektivt som möjligt krävs det integration ända in i 
parternas affärssystem och med egenutvecklade och omoderna affärssystem blir det 
komplext och dyrbart. I ett förändringsprojekt avseende elektronisk handel bör man 
därför definiera vilket stöd i form av nya eller anpassade informationssystem som 
erfordras. Detta blir ofta en balansgång eftersom det bästa i många fall blir att ersätta de 
befintliga IT-systemen och skaffa nya som ger bättre stöd för modernare affärsprocesser 
och nya tekniska lösningar, menar författaren.  
 
Hur tekniken för elektronisk handel ska skötas är en fråga som bör behandlas redan i 
förstudien, skriver Fredholm (2000). Man bör ta hänsyn till om företaget självt ska 
hantera anpassningar och drift eller om dessa tjänster ska köpas in. Även tankar och 
konsekvenser runt detta bör belysas i förstudien, anser författaren.  
 
Enligt Goldkuhl och Röstlinger (1988) sker många gånger en för snabb fokusering på 
tekniska lösningar istället för att förstå och diagnostisera problemen. Man inriktar sig på 
problemsymptom snarare än bakomliggande problemorsaker. Därför bör man starta upp 
utförliga utredningar på ett tidigt stadium innan man fastnat i en viss lösning, menar 
författarna. 
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4 Empiri 
I detta kapitel kommer vi att beskriva vår undersökning genom att ge en bild av hur det 
praktiska arbetet har gått till. Vi kommer även att beskriva de valda 
undersökningsenheterna, samt vilka svar som undersökningen har gett.  

4.1 Praktiskt tillvägagångssätt 
När vi väl designat vår fallstudie, tog vi kontakt med Luleå kommun för att hitta 
lämpliga personer som skulle kunna svara på våra frågor. Vi tog kontakt med 
personerna via telefon där vi presenterade oss själva och syftet med vår uppsats. Till 
personen på ledningsnivå frågade vi hur läge denna arbetat med elektronisk handel inom 
kommunen för att ta reda på att denna hade den erfarenhet vi letade efter. Till 
personerna på de förvaltningar som inte har infört elektronisk handel frågade vi om de 
hade blivit till frågade om elektronisk handel samt vilka produkter som förvaltningen 
handlar med. Detta eftersom vi endast var intresserade av förvaltningar som blivit 
tillfrågade och som handlar med samma sorts produkter. Till personen på förvaltningen 
som har elektronisk handel frågade vi vilka produkter som förvaltningen handlar med. 
Vi frågade även alla personerna om de hade möjlighet att ställa upp på intervjuer. När vi 
väl bestämt oss för lämpliga personer och förvaltningar bestämde vi tid för intervjuerna 
via telefon. 
 
Den första personen som vi intervjuat var en person på ledningsnivå, en 
systemadministratör. Vi har därefter intervjuat två personer som är ansvariga för 
elektronisk handel på Hamnkontoret och Räddningstjänsten där man inte infört 
elektronisk handel. Slutligen har vi genomfört en intervju med en person som nyligen 
har varit ansvarig för elektronisk handel på Barn- och utbildningsförvaltningen där man 
har infört elektronisk handel.  
 
Själva intervjuerna har vi inlett med en presentation av oss själva och syftet med vår 
undersökning. Därefter har vi ställt bakgrundsfrågor om respondenterna samt om 
kommunens/förvaltningens verksamhet. Intervjuernas huvudfrågor är skapade utifrån de 
hinder och orsaker vi läst in oss på gällande förändringsarbete. De olika områdena vi 
ställt frågor kring är bl.a. sociala, juridiska, tekniska, kunskapsmässiga och ekonomiska. 
En av oss författare har i huvudsak fört intervjuguiden framåt, men båda har under 
intervjuns gång ställt frågor som ligger inom ramen samt frågor som kan visa på om det 
kan finnas bakomliggande orsaker till hindrena. Bandspelare har använts under alla 
intervjuerna för att på så sätt lättare kunna fånga alla viktiga aspekter men även för att 
kunna se eventuella omtolkningar i intervjuerna. Under intervjun har vi medvetet lagt in 
korta pauser för att ge respondenten en chans att tänka efter. Detta har gett oss positiv 
respons och flera av respondenterna har kommit på ytterligare saker under pausen. 
Intervjuerna har genomförts på respondenternas egna kontor. Genomsnittlig tid för en 
intervju var 50 minuter. 

4.2 Beskrivning av undersökningsenheterna 
Vi kommer här att ge en kort beskrivning av våra undersökningsenheter. För att få en 
helhetsbild ger vi först en beskrivning av den organisation i vilken alla respondenter 
arbetar. Beskrivningarna av respondenterna och förvaltningarna är baserade på de 
bakgrundsfrågor som ställdes vid intervjuerna. 
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4.2.1 Luleå kommun 
På Luleå kommuns hemsida går det att läsa att kommunfullmäktige är kommunens 
högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige beslutar i kommunens viktigaste frågor 
som t.ex. budgeten, avgifter och nya bostadsområden. Kommunstyrelsen är kommunens 
ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen förbereder och yttrar sig i alla ärenden som 
kommunfullmäktige ska behandla. Under kommunstyrelsen finns politiska utskott i 
form av nämnder och förvaltningar. Utskottens uppgift är i första hand att bereda 
ärenden för kommunstyrelsen. För Luleå kommuns uppbyggnad se figur 4.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.1 Luleå kommuns organisation. Bilden är fritt skissad efter organisationskarta från Luleå 
kommuns hemsida.  
 
På Luleå kommuns hemsida går det även att läsa att kommunen under 1996 
administrerade drygt 130 000 leverantörsfakturor av vilka cirka 30 % avsåg fakturor 
med ett belopp på under 300 kronor. Detta skall ställas mot Statskontorets beräkningar 
att en faktura kostar 350-500 kronor att hantera. Det fanns med andra ord ett starkt 
motiv att effektivisera fakturahanteringen och minska de administrativa kostnaderna i 
kommunen. Under perioden juni - augusti 1997 utfördes en förstudie för att skaffa 
beslutsunderlag till om och hur elektronisk handel bör införas i kommunen. Enligt 
Laestander (2003) gjordes förstudien av kommunen i samråd med Kommunförbundet, 
IT-Norrbotten och Avantra. Detta resulterade i en kommunal upphandling mot 
leverantörer som var godkända av STAKO för att uppfylla STFI-standarden. Förstudien 
gjordes på kommunen som helhet och skedde främst på inköpsavdelningen. Det som 
undersöktes i förstudien var b.la. vilken standard som gäller, vilka leverantörer som 
uppfyller SFTI-standarden, vilka applikationer som var möjliga, vilka interna resurser 
som skulle krävas, vilka och hur många fakturor som kunde bli elektroniska, tidsstudier, 
fördelar, vilka varugrupper var möjliga, vilken teknik behövs etc.  
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På Luleå kommuns hemsida går det vidare att läsa att förstudien visade att det fanns stor 
besparingspotential för Luleå kommun genom att införa elektronisk handel. Projektet 
rivstartade 1998 för att sedan successivt genomföras i kommunen och vara fullt 
genomfört 2001. Målsättning med projektet var att ha 35 leverantörsavtal och cirka 800 
användare.  
 
Luleå kommuns förvaltningar har engageras i projektet och får själva ta ansvar för att 
driva sina egna införandeprojekt med stöd kommunens projektledare och övriga centrala 
resurser. Huvudprojektet finansieras via ekonomikontoret. Förvaltningarna står för egna 
insatser i projektet och de konsekvenser som följer ut av förändringsarbetet avseende 
elektronisk handel. I Luleå kommun definieras elektronisk handel som integrerade 
elektroniska handelssystem för hela handelsprocessen från beställning till betalning av 
leverantörsfaktura. För att utföra elektroniska beställningar används en Web-baserad 
handelsapplikation som heter Intrade. 
 
Inom Luleå kommun tillämpas i nuläget två olika former av inköp; traditionella och 
elektroniska. Enligt Paavola (2002) hanterar man i kommunen cirka 130 000 fakturor 
per år och av dessa hanteras 10 % elektroniskt. Traditionella beställningar innefattar 
hämtköp, samt beställningar via telefon och fax. Dessa fakturor hanteras av vissa 
förvaltningar själva, men även inköpsavdelningen behandlar vissa fakturor centralt. 
Traditionell handel sker även med leverantörer där det inte finns tecknade ramavtal. På 
elektroniskt vis sker beställning via dator och då kommer fakturan till respektive 
beställande enhet. När den är godkänd går den via en fil till kommunens 
ekonomisystem, där förfallodagen bevakas och förs över till bank. Elektronisk handel 
sker enbart med ramavtalsleverantörer.  

4.2.2 Systemadministratör, respondent A 
Respondent A är en kvinnlig systemadministratör vars huvudsakliga arbetsuppgifter är 
utbildning. Att ha kontroll på systemets dagliga drift samt att ha kontakt med användare 
och leverantörer om något skulle gå fel är andra arbetsuppgifter som respondenten har. 
Respondenten har varit med i projektet för elektronisk handel sedan 1997 och denna har 
genomgått grundskola och WM-datas utbildning för utbildare. 

 
Respondenten anser att man i Luleå kommun kom fram till att man skulle införa 
elektronisk handel för att man ville spara pengar och för att minska pappershanteringen. 
I dagsläget hanterar hela kommunen cirka 130 000 fakturor per år. Förstudie har inte 
gjorts ute på förvaltningarna var för sig utan en förstudie är utförd av WM-data på 
kommunen som helhet. Respondenten tror inte att det är nödvändigt med en förstudie 
ute på förvaltningarna. Något som ska inledas är att man ska titta på de resterande 
fakturorna som inte betalas elektroniskt, men detta har inte kommit igång ännu. På det 
sättet kommer alla automatiskt in i det elektroniska handelssystemet, menar 
respondenten. Alla förvaltningar har blivit erbjudna att ansluta sig till elektronisk handel 
och ett beslut har tagits i kommunfullmäktige om att elektronisk handel ska införas på 
alla förvaltningar. 

4.2.3 Ansvarig för elektronisk handel, Hamnkontoret, respondent B 
Respondent B är en kvinnlig ekonomiansvarig på Hamnkontoret. Denna respondents 
arbetsuppgifter är redovisning, budget och annat ekonomiskt arbete som behövs för 
hamnens verksamhet. Respondenten är utbildad ekonom och har jobbat med detta i 
snart 5 år. I ansvaret ingår även att ta beslut för elektronisk handel i förvaltningen. 
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Hamnkontorets huvuduppgift är att vid de allmänna kajerna lossa och lasta fartyg på ett 
för alla parter så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Luleå Hamn består av fyra 
hamndelar, dels två allmänna kajer, samt två industrikajer. Hamnkontoret ansvarar även 
för drift och underhåll av hamnens anläggningar och farleder. På förvaltningen arbetar 
44 personer och förvaltningen hanterar knappt 2000 fakturor per år. Ekonomi och 
fakturahantering sköts av förvaltningen själva. Av de som skulle hantera elektronisk 
handel är datorvanan allt från ganska bra till mycket bra. Alla inblandade använder 
datorer idag.  
 
Det har inte gjorts en förstudie på Hamnkontoret gällande elektronisk handel, utan 
förvaltningen har tagit del av ekonomikontorets förstudie på möten. Det som är gjort i 
förvaltningen är att respondenten har tagit fram vilka leverantörer som Hamnkontoret 
har och hur mycket man använder dem för att på så sätt se om det är dags för 
Hamnkontoret att ansluta sig till elektronisk handel. Förvaltningen har från kommunen 
fått erbjudande om förbindelsen.  

4.2.4 Ansvarig för elektronisk handel, Räddningstjänsten, 
respondent C 
Respondent C är kvinna och arbetar som ekonom. Detta har respondenten gjort i drygt 
ett år. Arbetsuppgifterna innebär bl.a. budget, månadsrapporter och bokslut för 
Räddningstjänsten samt för sotningen. Respondenten är utbildad civilekonom och har 
utöver detta genomgått några datakurser. Respondenten har inte genomgått någon kurs 
om elektronisk handel.  
 
Förvaltningens huvuduppgifter är räddningstjänst d.v.s. brand, livräddning, brandkår 
och trafikolyckor samt sotning. På förvaltningen jobbar cirka 70 personer och 
åldersspridningen är ganska stor, från cirka 25 år och uppåt. Många är dock i skedet för 
att snart gå i pension. De huvudsakliga produkterna som förvaltningen köper in är 
brandmaterial och tjänster t.ex. reparationer av fordon samt kontorsmaterial. 
Förvaltningen hanterar cirka 2 300 fakturor per år. Datorvanan på förvaltningen är 
varierande. De som jobbar dagtid använder i huvudsak datorer, men även 
brandmästarna använder datorer ibland. Enligt respondenten har ingen av brandmännen 
genomgått utbildning för data och eftersom dessa inte har arbetsuppgifter där datorer 
ingår har de heller inte haft anledning att genomgå sådan utbildning. Det är dem som 
jobbar med de administrativa uppgifterna som till största delen använder datorer.  
 
Respondenten vet inte om förvaltningen själva har gjort en förstudie, men däremot har 
kommunen utfört en central förstudie. Om det har gjorts en förstudie har denna utförts 
innan respondentens tid på förvaltningen. En undersökning om leverantörsfakturor har 
däremot gjorts för några år sedan, men om förvaltningen har lämnat några sådana 
uppgifter vet respondenten inte. Förvaltningen har blivit erbjuden att ansluta sig till 
elektronisk handel och har även uppfattningen att alla förvaltningar ska ansluta sig till 
elektronisk handel. Respondenten har skickat in en anmälningsblankett om vilka som 
ska vara beställningsberättigade till inköp samt ansvariga för attesteringar på 
förvaltningen och därefter skulle systemadministratören höra av sig om vilka som skulle 
få utbildning.  
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4.2.5 Ansvarig för elektronisk handel, Barn- och utbildnings-
förvaltningen, respondent D 
Respondent D är kvinna och arbetar som förvaltningskontroller, men är i grunden 
civilekonom. Respondenten har jobbat inom kommunen i 7 år och arbetsuppgifterna är 
analyser, kvalitetssäkring och utveckling. Respondenten jobbar delvis med redovisning, 
men inte i någon större utsträckning. Statistik är en annan uppgift som ingår i dennas 
arbetsuppgifter. Respondenten har utbildning i företagsekonomi, företagsledning, 
datakommunikation, försäljning samt marknadsföring. Någon omfattande 
internutbildning har inte genomgåtts av respondenten, utan denna har endast gått en tre 
dagar lång kontrollerutbildning samt en mindre PowerPoint utbildning.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med barn och ungdomar under hela deras 
skolväg. Arbetet går ut på att utveckla pedagogik och ta hand om barnen från förskola 
och daghem till grundskola och gymnasium. Även förberedande verksamhet inför 
universitet samt en välutvecklad särskoleverksamhet finns. Förvaltningen har också en 
skolmåltidsverksamhet, kulturskola och kommunal vuxenutbildning. Slutligen finns det 
en utvecklingsenhet som jobbar med forskning såväl som pedagogik och lärande i 
skolan. Kommunen har cirka 15 000 elever, frånräknat förskolan. Cirka 3200 personer 
jobbar inom förvaltningen, inberäknat visstidsanställda. Åldersspridningen i 
förvaltningen ligger mellan 25-65 år och de flesta ligger i intervallet 29-60 år. Alla 
anställda i förvaltningen arbetar med datorer och respondenten anser därför att 
datorvana finns. De produkter som förvaltningen huvudsakligen handlar är 
kontorsmaterial, sanitära produkter, livsmedel och läromedel. Förvaltningen hanterar 
cirka 50 000 fakturor per år och av dessa är cirka 6000 elektroniska. 
 
Elektronisk handel finns hos staben, på vissa rektorsområden och hos skolmåltiderna. 
Även många av skolorna jobbar med sina egna beställningar, förutom gymnasiet som 
inte har elektronisk handel. På komvux beställer man bl.a. kontorsmaterial via 
assistenterna. Förvaltningen har blivit erbjuden att ansluta sig till elektronisk handel, 
vilket de nappade på direkt. Beslutet om vilka enheter som ska ha elektronisk handel 
kommer uppifrån och ligger inte på förvaltningens ansvar, men däremot ansvarar 
förvaltningarna själva om processen för införandet i förvaltningarna. 

4.3 Sammanfattning av intervjuer 
Nedan har vi sammanställt de svar som vi fått från intervjuerna med de olika 
respondenterna. Respondent A motsvarar en person ur ledningen. Respondent B och C 
arbetar som ansvariga för elektronisk handel på förvaltningar som inte har anslutit sig 
till elektronisk handel. Respondent D är ansvarig för elektronisk handel på en 
förvaltning där man till största delen har infört elektronisk handel.  

4.3.1 Motstånd mot förändringar 
Respondent A menar att det har varit motstånd mot elektronisk handel genom ursäkter, 
dels genom att det inte finns befintlig utrustning och dels genom att anställda inte har 
datavana. Respondenten menar att det alltid finns ett motstånd när det handlar om något 
nytt. De som respondenten anser har visat mest motstånd mot elektronisk handel är 
skolan p.g.a. att dessa inte anser sig ha tid, ork eller lust, vilket är en följd av införande 
av många andra nya system. Detta har gjort att elektronisk handel fått vänta.  
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Även mycket omorganisationer har ägt rum när det gäller skolan. De flesta fakturorna 
sker inom skolan, eftersom man där har fått in skolmåltiderna och förskolan. 
Respondenten anser att de bästa beställarna idag är de som aldrig tidigare har suttit 
framför en dator. 
 
Varken respondent B eller C har märkt av direkt motstånd mot elektronisk handel på 
sina förvaltningar. Respondent B har fått uppfattningen av att det inte är någon som är 
direkt glad åt att införa det, eftersom 80 % av fakturorna ändå kommer att ske utanför 
elektronisk handel. Respondenten menar att det kommer säkert inte att vara populärt ha 
två olika faktureringssystem, men det är inte direkt någon som har uttalat sig. 
Respondenten menar att de inblandade på förvaltningen har ganska bra till mycket bra 
datorvana.  
 
Respondent C anser att förvaltningen använder så få leverantörer som det går att handla 
med elektroniskt. En av dessa (KM-tvätt) är dessutom utbytt numera. Det rör sig om så 
få fakturor och därför har respondenten inte känt någon motivation till att man kan 
vinna så mycket på att ha elektronisk handel i nuläget. Det beställs kanske 1-2 gånger i 
månaden från Kontore, vilket ger få fakturor per år. Då känns det inte som att man 
tjänar något på det. Ingen ur personalen har uppgett att de inte vill ha elektronisk 
handel, men det är ganska få som hanterar fakturor. En av dessa personer sköter om en 
stor del av inköpen och just denne person har inte så stor datorvana, men personen har 
ej uttryckt att denne absolut inte vill använda elektronisk handel. Men denne får väl 
hjälp att komma igång när det väl blir aktuellt, menar respondenten. Denne person, som 
är inköpsansvarig, kommer att attestera fakturorna i sådana fall.  
 
Respondent D berättar att hos skolmåltiderna valdes 10-15 personer ut som inte visste 
någonting om datorer. Där var vi tvungna att börja från grunden, eftersom det är ingen 
idé att jobba vidare om personalen inte förstår vad de gör när de beställer. Man 
informerade om hur man skulle göra beställningar elektroniskt, men ändå fick man in 
vanliga beställningar. Då gick man på de personer som hade utfört dessa genom att 
förklara hur man kan göra istället genom att använda datorerna och att man sparar tid 
om man undviker de vanliga beställningarna. Största hindret var, enligt respondenten, 
att det saknades produkter i den elektroniska katalogen t.ex. mindre förpackningar av 
smör. Men så småningom så blev katalogen mer komplett och när man väl hade utfört 
beställningar några gånger gick processen bättre, menar respondenten. Det finns en 
kultur som säger att man inte vill ha förändringar, men om man provar på så går det bra. 
Det har mycket med pedagogik och psykologi att göra. Om man samtalar med folk 
accepterar de förändringen, menar respondenten. 
 
Respondent D menar vidare att det behövs bara ett par människor som aldrig ger sig och 
då gäller det att hitta rätt ord samt att motivera dessa på rätt sätt om nyttan med 
elektronisk handel. Motståndet kan man förstå eftersom elektronisk handel är ytterligare 
ett moment i personalens vardagliga arbete. Man är t.ex. van att hålla i pennan, ta 
telefonen och göra en beställning. I och med elektronisk handel görs inte detta längre 
utan man måste gå in i datorn för att beställa. Allt som är nytt blir man misstänksam 
mot tills man har lärt sig och tills man har lärt sig att se nyttan och kontrollmöjligheten 
med det. Det beror på hur förvaltningen agerar mot varje enskild anställd, menar 
respondenten. Det handlar om psykologi. 
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Respondent D anser slutligen att personalen på dennas förvaltning till slut inte orkade 
med mer förändringar. Sjukskrivningarna har ökat, men om det beror på detta kan 
respondenten inte säga säkert. Men respondenten menar att man inte kan pressa 
personalen för hårt, man måste tänka på att de är ju bara människor. Personligen anser 
respondenten att förvaltningen har gjort det som kunnats, men möjligheten att göra mer 
borde ha funnits och har förmodligen funnits, men orken har inte funnits där. 

4.3.2 Etik 
Respondent A anser att man inte stött på några etiska hinder, men respondenten säger 
att denna inte vet hur det är på förvaltningarna där man tidigare har haft egen personal 
som skötte utbildningen av elektronisk handel. Respondenten är den som tagit över 
utbildningen av elektronisk handel för närvarande. Respondenten menar att alla 
förvaltningars ansvariga har fått föra fram åsikter och har fått delta i besluten för 
projektet. Ett antal möten har ägt rum tillsammans med ledningen där man har 
informerat under hela projektets gång. På skolmåltiderna vet respondenten att den som 
är ansvarig för elektronisk handel har gått ganska hårt åt mot de anställda för 
användandet av elektronisk handel.  
 
Respondent A säger fortsättningsvis att man inte kan tvinga någon och det är något som 
man har fått ta hänsyn till under projektets gång. T.ex. tekniska förvaltningen har inte 
haft de leverantörer som de har haft nytta av i och med att kommunen bara har 
livsmedelsleverantörer och kontorsmaterial som de handlar elektroniskt med. Men nu 
börjar det komma igång även där, eftersom man har avtalat städprodukter med Kontore. 
Städet är en stor avdelning inom den tekniska förvaltningen så där börjar elektronisk 
handel komma in. Städet ställer sig positiva till detta. 
 
Respondent B menar att alla anställda på hamnförvaltningen får föra fram åsikter om de 
vill, men går man med i elektronisk handel måste ju alla vara med. Skulle någon sätta 
sig mycket på tvären så kanske de skulle få vara utanför d.v.s. slippa använda 
elektronisk handel. Men respondenten skulle inte tvinga någon att använda elektronisk 
handel förutsatt om någon har lite fakturor.  
 
Respondent C menar däremot att alla parter i förvaltningen har fått föra fram sina 
åsikter, men personligen känner sig respondenten sig lite tvingad å förvaltningens 
vägnar. Men genom att alla ska delta så är man ju tvungen att vara positiv och försöka 
komma igång med det hela, menar respondenten.  

4.3.3 Motivation 
Respondent A menar att personalen har motiverats att använda elektronisk handel 
genom att man har berättat att det blir lättare för personalen att beställa, att de kan 
beställa när de själva vill, att det är lättare att följa avtal om de handlar mycket och att 
de kan handla billigare. Om en anställd ringer en leverantör kontrollerar de inte priset 
och på det sättet kan det bli dyrare priser än om de handlar produkter som det finns avtal 
på. Att de tjänar pengar och tid, att de anställda slipper skicka leveransrapporter och 
följesedlar till ekonomikontoret för registrering borde göra de anställda motiverade, 
menar respondenten. De som var med från första början var tre stora kök så dessa har 
kunnat påverka själva uppbyggnaden mycket. Dessa blev utvalda genom att de hade 
avtal med aktuella livsmedelsleverantörer just då. De som använder elektronisk handel 
nu är nöjda, men det finns saker som de fortfarande vill ha förbättrade, de vill helst ha 
allt elektroniskt.  
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Enligt respondent B har personalen på Hamnkontoret inte blivit motiverade i nuläget. 
Respondenten har inte heller motiverats i någon större grad, men denna menar att om 
hon skulle motivera personalen skulle det vara genom att man kan göra beställningarna 
elektronisk och att man slipper kopiera fakturor, vilket man gör idag. Att man slipper 
pappersfakturor kan vara det största motivet och det är det man får göra reklam för i 
sådana fall, anser respondenten. Respondenten har på ett möte gått igenom med 
arbetsledarna vilka som handlar från de leverantörer som har elektronisk handel. 
Elektronisk handel ska genomföras, men det är ingen som ropar hurra direkt.  
 
Respondent C har delvis blivit motiverad och anser att man ju får göra ett försök till att 
starta elektronisk handel. Respondenten väntar för tillfället på att få svar från 
inköpsavdelningen om utbildning av elektronisk handel för en assistent på 
förvaltningen. Denna assistent ska sköta om hela hanteringen av fakturor, men 
respondenten känner inte att hon driver på, utan hon väntar på att systemadministratören 
ska ta kontakt med henne.  
 
Respondent C känner att det inte ligger i sitt eget intresse att få elektronisk handel till 
Räddningstjänsten så fort som möjligt. Om fallet var så skulle hon ha sett till att 
processen gick fortare. För att motivera övrig personal har respondenten informerat alla 
om att elektronisk handel är på väg. De som är yngre har inte tyckt att elektronisk 
handel är så märkvärdigt, men de som är äldre och inte använder datorer tycker nog att 
det lite mer besvärligt. De tycker att elektronisk handel är ytterligare ett krav. Dessa 
personer använder nästan aldrig datorerna och det är ju ett långt steg för dem med att 
använda elektronisk handel för att beställa mm. Antalet fakturor per år som kan bli 
elektroniska på förvaltningen rör sig om cirka 55 stycken (cirka 50 000 kr) från Kontore 
och cirka 16 stycken från KM-tvätt. En del fakturor är små med låga summor och det 
rör sig troligen om kompletterade saker som är inköpta från någon anställd. En större 
beställning görs ungefär en gång i månaden. Eftersom KM-tvätt är numera utbytt så går 
de ju inte att ha med i elektronisk handel längre, menar respondenten.  
 
Respondent D menar att förvaltningen hade med motivation i sin beräkning innan man 
anslöt sig till elektronisk handel. Det spelar stor roll hur man presenterar saker och ting 
för dem man möter och hur stressad man som person är när man lägger fram 
förändringen. Det gäller att kunna ta hänsyn till de anställdas situation samt att förklara 
för dem vad som kan förbättras och utvecklas. Man måste förklara för dem att det är de 
som fattar beslut, inte förvaltningen, om var förändringen ska ske. Förvaltningen 
kommer bara med idéerna som de på enheterna kan ta vara på. Det fungerar inte med att 
komma och säga att ”du måste” eftersom vi har fått order från stadshuset att göra detta. 
Då får man ingen respons, menar respondenten.  
 
Respondent D tror mycket på metoden att använda samtal. Via samtal och samarbete 
når man det man vill. Det går inte att påverka allting och därför har man hos 
förvaltningen inte nått målen, menar respondenten. Men förändringsviljan finns, det är 
tydligt, men det har mycket med envishet att göra. Det har även handlat om orken hos 
de anställda när man sjösatte projektet och man upptäckte t.ex. att det inte hade varit 
någon analys av baskunskaperna för att använda en dator. Datavanan hos de anställda är 
alltså ytterligare en parameter som man måste ta hänsyn till. Alla parametrar måste vara 
på plats för att det ska fungera, menar respondenten.  
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Det var även viktigt att ta hand om dessa parametrar innan den utbildning som man fått 
direktiv om från ledningen påbörjades i förvaltningen. Problemet hos förvaltningen har 
varit påfrestningarna hos personalen som man inte kunde lösa, samt överbelastningar 
vilket gjorde att projektet blev fördröjt.  

4.3.4 Organisatoriska aspekter 
Respondent A anser att det har varit mycket problem i samband med organisation. 
Störst problem med organisationen har funnits hos tekniska förvaltningen och hos 
skolan. Förvaltningarna, t.ex. förskolorna, har varit tvungna att göra om vissa saker i 
och med den elektroniska handeln. De har aldrig haft beslutattestsansvar, utan där har 
föreståndarna skött om fakturorna. Men nu finns föreståndarna inte kvar, vilket har lett 
till att vissa förskolor har fått beslutsattest och sköter detta själv, medan andra gör 
beställningar och godsmottagning och områdeskontoret sköter betalningen. Dessa 
förvaltningar har haft mycket bekymmer om hur denna omorganisering ska göras. 
Tekniska förvaltningen har inte kommit igång med elektronisk handel, eftersom 
organisationen där inte fungerar som den ska, menar respondenten.  
 
Respondent B ser inga organisatoriska hinder för elektronisk handel så länge det 
fungerar med attester. Respondenten menar att slutattesteringen av praktiska skäl 
kanske då borde göras av henne själv istället för Hamnkontorets chef. Respondenten ser 
att det enda man behöver förändra i och med elektronisk handel är rutiner kring 
fakturahanteringen. Lokaler behöver inte ändras. Respondenten anser att sättet att 
hantera fakturor idag börjar bli lite omodernt så någon modernare form av att hantera 
fakturor behövs, men frågan är om man ska använda elektronisk handel eller scanning 
av fakturor. Om man tvekar mellan dessa två metoder är det förståeligt, men om det 
bara är att man inte vill komma ifrån pappersfakturorna så blir respondenten frågande.  
 
Respondent C tror inte att det krävs någon omorganisation för att införa elektronisk 
handel, utan hon tror att det skulle fungera ändå. Det blir nog ingen större skillnad 
jämfört med idag, tror respondenten.  
 
Respondent D tycker att förvaltningarna har fått lida en hel del utav organisation och 
utav den påfrestning som man har haft med arbetsmomenten och 
organisationsförändringarna. Man fick ingen arbetsro, för att man kände att man inte 
hade någon organisation, men ändå skulle frågan om elektronisk handel drivas. Sen var 
det även mycket problem med de tekniska frågorna, menar respondenten. Det har 
handlat dels om projektering och dels om att man ”pytsar ut” uppgifter till personer ute 
på förvaltningarna. En ny organisation gjorde även att man var tvungen att prioritera 
vilken rang som den elektroniska handeln skulle få och eftersom förvaltningen inte 
klarade av belastningen av utbildningen tog därför ledningen över utbildningarna. Det 
var mest av organisatoriska skäl som man gjorde detta, menar respondenten. 
Förvaltningen har egentligen inte landat i en riktig organisationsmiljö ännu, man har 
hela tiden rört på sig sedan 1995. Under 2000 har man bl.a. gjort en omorganisation där 
man delat på särskolan och grundskolan. Olika områden har bildats och man har gått 
tillbaka till den organisation som man hade 1995, men mer konkret.  
 
Gymnasiet har heller inte landat riktigt och även Komvux är i rörelse för att ha en ny 
organisation nästa år, berättar respondent D. Även ett nytt lönesystem har introducerats 
och förvaltningen var den sista att införa detta. Allt detta kom samtidigt och det blir 
svårt att hantera eftersom man inte har mer personal.  
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Flera nya chefer har kommit in i organisationen utifrån och de ska introduceras och 
samtidigt får man inte glömma bort sina ordinarie arbetsuppgifter som ska skötas. Det 
har varit stora påfrestningar för alla i förvaltningen. Respondenten anser att alla har 
ställt upp mycket och varit mycket lojala fastän de varit trötta och sjuka. Det har varit 
mycket som har med det kulturella och informationsflödet att göra, eftersom det är en 
stor beslutsapparat. 

4.3.5 Legala aspekter 
Respondent A kan inte svara på om det finns lagliga hinder för elektronisk handel. 
 
Respondent B ser inga lagliga hinder för elektronisk handel. Det enda som man bör 
tänka på är att se till att fakturorna blir attesterade på ett bra sätt. Nu är det två 
inblandade för att attestera en faktura och detta måste lösas elektroniskt, eftersom man 
måste följa kommunens och de interna attestreglerna. Respondenten förutsätter att 
ekonomikontoret har sett till att systemet uppfyller bokföringslagens krav. 
 
Respondent C har ej funderat på lagliga hinder, men denna tror inte att detta skulle 
påverka användandet av elektronisk handel. Respondenten menar att det ska finnas 
kontroller i systemet för att faktureringen ska fungera. 

4.3.6 Politiska aspekter 
Respondent A har inte upplevt politiska hinder för elektronisk handel.  
 
Respondent B ser inga politiska hinder från förvaltningens sida. Respondenten tycker 
att man måste ha nytta av den elektroniska handeln och därför vore det inte bra om 
politikerna tog beslut om att alla måste ha elektronisk handel. Har inte förvaltningen 
nog med leverantörer som kan nyttjas elektroniskt skulle detta kännas som fel beslut, 
anser respondenten.  
 
Respondent C tror inte att det finns några politiska hinder för införandet av elektronisk 
handel. Om alla var tvungna, d.v.s. om inköpsavdelningen tar beslut om att införa 
elektronisk handel, så vet respondenten inte vad det skulle innebära för förvaltningen. 
Inköpsavdelningen försöker ju få med så många som möjligt, menar respondenten. 

4.3.7 Kunskapsmässiga aspekter 
Ett kunskapsmässigt hinder som respondent A nämner är att alla inblandade parter inte 
har fått utbildning om elektronisk handel. Många förvaltningar har skött om utbildning 
av de egna användarna och det är upp till förvaltningarna att ansvara för utbildningen. 
Den som är ansvarig för elektronisk handel på förvaltningarna har fått information om 
projektet kontinuerligt på möten då det hänt något nytt. Det var mer än ett år sedan sista 
mötet hölls. Ingen grundkurs har getts till användarna, vilket respondenten anser att de 
borde ha fått. Men det finns en del som har visat sitt intresse genom att själva bekosta 
en grundkurs på fritiden. Däremot har en inledande genomgång av projektet getts till 
alla där man tog upp varför Luleå kommun skulle införa elektronisk handel samt 
fördelarna med detta.  
 
Respondent B tycker att alla måste få lära sig att hantera systemet. Tiden för att lära sig 
om elektronisk handel sätter Hamnkontoret själva ut, men respondenten vet inte vem 
som står för själva utbildningen.  
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Men om kostnaden skulle ansvaras av förvaltningen skulle Hamnkontoret ordna detta. 
Respondenten menar att det inte hänger på kostnaderna för utbildning och säger sig inte 
ha fått någon speciell utbildning för elektronisk handel, utan det får man först när man 
har bestämt sig för att införa det. Själva programmet har presenterats kortfattat på de 
möten som respondenten deltagit i, men respondenten har inte fått någon praktisk 
utbildning av systemet.  
 
Respondent C anser att alla inblandade, d.v.s. de berörda, hos Räddningstjänsten skulle 
få utbildning om elektronisk handel. Respondenten har varit på informationsmöten om 
elektronisk handel, men senaste mötet var för cirka ett år sedan. Mötena har hållits en 
gång i halvåret och på mötena togs det upp bl.a. vilka leverantörer som finns och hur det 
ska gå till när man får utbildning. Även programmet visades och man fick se hur det går 
till när man beställer, hur prislistan ser ut o.s.v. Men praktiskt har respondenten inte fått 
prova programmet. Respondenten tror inte att programmet är svårt att lära sig. Denna 
tror även att programmet har blivit förbättrat, eftersom andra som använder programmet 
säger det är lättare att navigera och att fler produkter har tillkommit. En del har slutat att 
använda elektronisk handel p.g.a. att det inte fanns alla varor man ville ha i systemet. 
Detta gjorde att man fick göra ordrar på sidan om ändå. Respondenten har informerat de 
som berörs inom förvaltningen om elektronisk handel en gång på ett möte.  
 
Enligt respondent D har alla som använder elektronisk handel i förvaltningen fått 
utbildning.  De har fått en fördjupad utbildning och detta har kompletterats med att man 
har tittat på om personalen kan grunderna om datorer. På så sätt har man kunnat jämna 
ut avståndet mellan de som kan datorer och de som inte kunde någonting. Lathundar 
finns även som hjälp. Det var roligt att lära upp de som inte använt datorer förut, t.ex. 
mattanterna.  
 
Respondent D har informerat alla i förvaltningen om vad som händer i projektet, men 
denna tycker att det kunde ha gjorts mer. Det finns en grupp utbildare som har fördelats 
ansvar för utbildningen på olika områden inom förvaltningen.  De har i sin tur gått 
grundutbildning och en fördjupad utbildning för utbildare, eftersom de ska föra vidare 
budskapet till bottennivån. Detta har fungerat bra, menar respondenten. På gymnasiet 
har man gjort på samma sätt där personerna i fråga har fått grundutbildning, men den 
tekniska biten med brandväggarna och organisationssvårigheter gjorde att det tog stopp, 
eftersom man prioriterade andra frågor. Det måste man ha respekt för och acceptera, 
menar respondenten. Fast respondenten tycker samtidigt att det var fel gentemot 
ledningen, eftersom förvaltningen har fått direktiv från dem som de inte kunnat 
fullfölja. Det är beklagligt att många av målen inte har uppnåtts, men det är svårt när 
många är inblandade och då går det inte alltid att styra som man vill, menar 
respondenten.  
 
En annan fråga som måste hanteras är hur statusen på datakunskap är, menar respondent 
D. Eftersom skolan är organiserad som den är måste man ta varje enhet för sig och 
därför började man med förskolan, eftersom de beställer både blöjor och livsmedel. 
Sedan kom man till själva förvaltningskontoret och där utseddes ett antal utbildare för 
att i sin tur ”pytsa ut” utbildningen till enheterna. Sen tog det stopp vid införandet år 
2000, eftersom förvaltningen då inte hade fler möjligheter längre. Då flyttades ansvaret 
för vidareutbildning över till stadshuset och systemadministratören. 
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4.3.8 Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna har, enligt respondent A, ändrats en hel del på grund av elektronisk 
handel. Numera beställer man och godkänner fakturor elektroniskt. En del har 
invändningar mot de nya arbetsuppgifterna, men man har även fått positiv respons 
genom att fler enheter vill börja använda elektronisk handel. De har sett de fördelar som 
andra enheter i förvaltningen har uppnått.  
 
Respondent B anser att elektronisk handel skulle medföra att det blir mer datorarbete för 
de anställda. Det är inte bara bra att sitta framför datorn ur ergonomisk synpunkt, menar 
respondenten. Ett hinder skulle kunna vara att man tycker att man sitter nog framför 
datorn, men respondenten ser inga hinder i att arbetsuppgifterna blir förändrade. Tanken 
är ju att de ska bli förenklade. Enda hindret är att några kanske tycker att det är jobbigt 
att man måste använda två faktureringssystem länge innan alla fakturor blir 
elektroniska. Det tycker man är jobbigt helt enkelt. Det som respondenten kan se som 
ett hinder är att det blir ett litet annat sätt att jobba på. Nu är det arbetsledaren som 
signerar kostnaden och sedan hamnchefen som godkänner fakturan. Hur ska man gå 
tillväga med dessa attester elektroniskt har man, enligt respondenten, inte funderat på.  
 
Respondent C tror att man till viss del får göra om rutiner för fakturahanteringen, men 
eftersom det är samma personer som kommer att hantera fakturorna via elektronisk 
handel blir det bara små förändringar. 
 
Nu när förvaltningen har använt elektronisk handel i två år kan respondent D säga att de 
anställdas ”inte vill” har varit en faktor vid införandet. Det är alltid så och det är 
mänskligt, menar respondenten. När man infört elektronisk handel har man lagt om 
rutinerna för verksamheten, man har tänkt om och omorganiserat och då gjordes en 
behörighetsfördelning i vilken systemadministratören var delaktig. Förvaltningen har 
fortfarande många beställningar per telefon och t.ex. när man hos skolorna ska beställa 
böcker innebär det att många papper ska fyllas i. Skulle man eliminera dessa stora 
manuella beställningar skulle respondenten vara väldigt nöjd. 

4.3.9 Tidsmässiga aspekter  
Alla respondenterna anser att det är viktigt att tänka på när i tiden man genomför en 
förändring som elektronisk handel. Respondent A tycker att tidpunkten inte var så bra 
gällande skolan, eftersom de har genomfört många omorganisationer med endast cirka 
ett års mellanrum mellan varje. Skolan hade infört många olika nya system så det var 
inte riktigt läge för dem att ta sig an elektronisk handel. Skolan har fem olika system 
som de jobbar med och de prioriterar annat än fakturorna, menar respondenten. 
Tekniska förvaltningen har också haft en stor omorganisation och där fick man negativ 
respons när man ville införa elektronisk handel. Deltagandet i projektet fick göras under 
arbetstid.  
 
Respondent B säger i samband med detta att tidsmässiga hinder kan vara t.ex. 
utbildning som kommer mitt i en sjukskrivning eller mitt i andra stora projekt. När det 
gäller utbildningen av personal så tror respondenten inte att tiden kommer att vara ett 
hinder. Respondenten anser även att det finns tid till att införa elektronisk handel om 
man bara väl har bestämt sig.  
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Respondent C har i sin förvaltning nyligen (i fjol, vid årsskiftet) infört 
ankomstregistrering av leveransfakturor. Det var ett projekt som var ganska stort, men 
nu känner respondenten att förvaltningen är redo för elektronisk handel. Alla ser positivt 
till ankomstregistreringen och respondenten anser att positiv känsla till senaste 
förändringen är en förutsättning för att vara mottaglig för en ny förändring som 
elektronisk handel. 
 
Respondent D menar att om man samtidigt implementerar nya verktyg och nya 
organisationsförändringar i förvaltningen samt att man i samma veva kommer med 
projektet elektronisk handel så ger detta följden av att man prioriterar. Tidsaspekterna 
har hanterats genom att personalen har ställt upp trots de stora påfrestningar som har 
varit vid installationen av nya program, verktyg och utbildning. I förvaltningen har det 
har varit frågan om ett nytt löneverktyg och en ny organisation med nya chefer och 
därefter kom projektet elektronisk handel. Är man då navet i administrationen, som t.ex. 
assistent, blir det mycket att ta hänsyn till. Assistenterna ska även se till att hela 
administrationen i skolan fungerar och de är ansvariga för att leverera statistik. Alla 
dessa moment kan respondenten bara berömma personalen för, utifrån de 
förutsättningar som de haft. Personalen har verkligen satsat allt de kunnat, menar 
respondenten.  

4.3.10 Relationer 
Respondent A har inte märkt av hinder mellan kommunen och leverantörerna, det är 
samma affärsanda som förut. De anställda gör fortfarande beställningar på det gamla 
sättet, via telefon, så det förekommer, men dock mindre och mindre. En del saknar den 
personliga kontakten, vilken är svår att ha när elektronisk handel används.  
 
Respondent B menar att det inte är många leverantörer som förvaltningen kommer att 
använda om de inför elektronisk handel. Det hela kanske får fortlöpa ett tag till så att 
flera leverantörer som Hamnkontoret använder kan ansluta sig till elektronisk handel. 
Respondenten tycker att Hamnkontoret har så många udda leverantörer jämfört med 
t.ex. skolan som köper mycket mat och andra livsmedel, samt att Hamnkontoret köper 
mycket från just en leverantör. Från Kontore köper hamnen in produkter för cirka 
70 000 kronor per år. Kontore är väl den leverantör som skulle vara mest intressant just 
nu att börja handla elektroniskt med, menar respondenten. Det finns vissa leverantörer 
som har elektronisk handel trots att de inte finns med på listan hos kommunen. T.ex. de 
som köper in el-material skickar beställningar elektroniskt till leverantörerna så de 
skulle kanske, trots att kommunen inte har bearbetat dessa, även kunna vara möjligt att 
skicka fakturor elektroniskt till dessa leverantörer. Men respondenten vet inte riktigt 
vilka leverantörer som har med detta att göra. Respondenten har inte tänkt på hur 
relationerna mellan köpare och leverantörer skull kunna påverkas av elektronisk handel, 
men kan inte se att det skulle finnas hinder i detta.  
 
Respondent C anser att en del tycker om den personliga kontakten där man ringer och 
gör en beställning, vilket gör att man får prata en liten stund. Man får även reda på en 
gång om varan finns inne. Denna personliga kontakt försvinner i och med elektronisk 
handel och respondenten vet därför inte om personalen kommer att använda systemet 
eller om de kommer att fortsätta med manuella beställningar via telefon. Man kanske 
beställer det som finns via elektronisk handel, men udda saker som man vill ha måste 
man ringa in för beställning i alla fall. Respondenten tror att det i framtiden kommer in 
fler produkter som kan beställas elektroniskt.  
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Respondent D har inte varit med i möten gällande leverantörsrelationerna, men denna 
kan tänka sig att det har varit många frågeställningar och många aspekter när det gäller 
installation och avtalskrav i form av trygghet och garanti. Det kan vara därför som det 
går så trögt med att få in fler leverantörer. En av aspekterna måste ha med avtalsmässiga 
frågor som trygghet och säkerhet att göra, menar respondenten. Respondenten anser att 
leverantörerna förmodligen är osäkra på om de kan behålla kommunen som kund.  
Anbuden från leverantörerna kan inte nonchaleras utan de måste göras om regelbundet 
enligt kommunallag och man måste ställa leverantörerna mot varandra och jämföra 
dem. Detta kan vara en orsak till varför det har dröjt så länge att få in fler leverantörer, 
menar respondenten. 
 
Respondent D menar vidare att det kan vara svårt för leverantörerna att veta om de t.ex. 
om två år har kvar kommunen som kund och därför kan det vara svårt att få dem att 
göra en teknisk satsning om de inte vet att det lönar sig. Alla leverantörer har ju inte 
elektronisk handel och samtidigt måste man ta hänsyn till att det är dyrt som leverantör 
att ansluta sig. Man måste alltså titta på om leverantörerna har råd att ansluta sig och om 
leverantörerna har garanti att om ett antal år fortfarande ha avtal med kommunen. 
Avtalsgenomgång görs varje år och då bestäms det om man ska förnya ett avtal eller 
inte, om man ska ta nya anbud m.m. Detta kan samtidigt påverkas av att leverantörens 
andra leverantörer eller köpare inte är anslutna till elektronisk handel. Det är också en 
kostnad för leverantörerna, menar respondenten. Anbudsförfarandet sköts centralt och 
de försöker med alla medel att få in fler leverantörer. Elföretag, Telia och dataföretag är 
de som man försöker få in just nu, men hur långt i processen kommunen har kommit vet 
respondenten inte. Dessa leverantörer anser respondenten vara tre tunga leverantörer 
som kostar mycket pengar och därför skulle det vara bra om de gick att handla med 
elektroniskt.  

4.3.11 Projektets arbetsgång 
Arbetssättet har gått enligt planerna, menar respondent A. Det har endast varit problem i 
projektet då organisationsförändringar ägt rum. Målen för projektet har varit tvungna att 
ändrats flera gånger och respondenten tycker att målen har varit lite högt satta. Om alla 
hade varit med från början så hade målen troligen varit uppfyllda. Målen har inte, enligt 
respondenten, uppfyllts idag trots att en förstudie gjorts. Förstudien gav därför inte 
tillräckliga beslutsunderlag för att införa elektronisk handel, menar respondenten. WM-
data har drivit projektet, men är dock inte längre med eftersom kommunen numera 
sköter allt själva. WM-datas projektledare har tillsammans med några chefer från 
kommunen arbetat fram förändringen. Bl.a. har systemförvaltare från kommunen varit 
med. De som varit med från början i projektet från användarna är personal från två 
storkök och ett äldreboende, men hur dessa utsågs vet respondenten inte. 
 
Respondent B säger att det inte har gjorts någon förstudie på förvaltningen förutom den 
som respondenten själv gjorde för ett år sedan. Förra året (januari – september) när 
respondenten räknade var det cirka 228 fakturor av knappt 2000 stycken, d.v.s. cirka 11 
% av de totala fakturorna, som kunde göras elektroniskt. Respondenten tror inte att 
dessa siffror har ändrats nämnvärt till idag. Ett hinder är de blanketter som ska fyllas i 
och skickas till systemadministratören. Respondenten har inte skickat in denna blankett 
p.g.a. ofullständiga uppgifter. Blanketten skulle ha varit inskickad för cirka ett år sedan. 
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Respondent C anser att projektet har tagit lång tid och det är ännu inte alla som 
använder elektronisk handel inom kommunen. Problemet tror respondenten ligger i att 
det inte finns leverantörer som passar verksamheterna. Respondenten anser att 
inköpsavdelningen skulle kunna upphandla med fler leverantörer så att de skulle kunna 
ingå i elektronisk handel. Räddningstjänsten är en liten förvaltning som har många olika 
leverantörer. Förvaltningen köper inte bara mycket av en typ produkt, utan det handlar 
om många små leverantörer. Detta gör att man inte tjänar så mycket på elektronisk 
handel, menar respondenten. De som köper mycket av någon produkt har ju mest att 
vinna.  
 
Respondent D blev utsedd av skolledningen och förvaltningen att leda projektet 
elektronisk handel inom förvaltningen. Gruppen fick en grundutbildning av 
leverantören (WM-data) om vad elektronisk handel är och hur detta ska hanteras. 
Därefter var det några fler regelbundna möten. Mötena omfattade bl.a. information om 
olika leverantörers kontrakt. Projektgruppen fick ett mindre kompendium som 
behandlade hur man skulle jobba och vilka målen var och detta har man, enligt 
respondenten, jobbat efter. Respondenten tog egna initiativ och samlade personer som 
ville ställa upp i förvaltningen och utifrån detta jobbade dessa personer mot enheterna. 
Projektet började på förskolorna, på daghemmen, och det fungerade bra förutom att man 
har 3200 anställda i förvaltningen. Meningen var att man skulle lägga ut uppgifter på 
bl.a. lärarna på förskolorna för t.ex. beställning av böcker, men detta har inte gjorts. 
 
Målen för projektet var mycket väl behövliga och man kan tjäna mycket på det om man 
genomför projektet enligt reglerna, menar respondent D. Respondenten skulle ha velat 
ha det annorlunda, men det fanns inte möjligheter till det just då. Förutsättningarna som 
krävdes fanns inte och sedan hade man inte kännedom om de tekniska brandväggarna 
som fanns eller hur mycket personalen skulle orka. Mycket av förseningen ligger i detta 
och det kostar förstås pengar. Respondenten tror att ett problem kan vara att ribban för 
projektet var för högt satt från början. Ambitionen var god och det har respondenten 
inget att invända emot, men denna önskar att man hade ställt en fördjupad analys på 
rimligheten.  
 
Om man matchar alla hinder och prioriteringar mot tidsplanen från 1997 ser man på en 
gång att det inte skulle fungera. Där kan det vara ett glapp i utredningen av projektet, 
anser respondent D. Utredningen var bristfällig helt enkelt och om man hade utrett på 
djupet samt att rätt personer i förvaltningen hade fått föra fram åsikter hade kanske en 
del barnsjukdomar undvikits, menar respondenten. Respondenten anser att 
förvaltningen väl visste vad de skulle göra, men samtidigt går det inte som projektledare 
att bara köra på som en ångvält. Man måste planera, göra en förstudie och en analys för 
att sedan skapa den arbetsgrupp som ska jobba i organisationen.  Det är alltså många 
bitar som måste falla på plats för att det ska fungera, dels leverantörer, men även 
anställda, projektledare och organisatörer och problemet är att få ihop dessa delar. Man 
måste även ta hänsyn till många andra komponenter som organisation, pengar, beslut, 
tidsplan, mänskliga faktorer (psykologi) och utbildningsfaktorer mm., menar 
respondenten.  
 
Respondent D anser slutligen att det skulle ha varit bättre om man från början hade haft 
en person som jobbat heltid med projektet. Kommunen är en ganska stor organisation 
med 5400 anställda och det är mycket komplext i vissa förvaltningar som t.ex. i 
socialförvaltningen och i Barn- och utbildningsförvaltningen.  
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Därför kan ingen jobba med projektet samtidigt som denna har sina ordinarie 
arbetsuppgifter, menar respondenten. Man måste ta hänsyn till den mänskliga faktorn 
och det finns ju naturligtvis glapp i detta. Respondenten kan tänka sig att man inte 
gjorde en tillräcklig utredning från början när man ser på konsekvenserna och jämför 
med målet. Om utredningen hade varit tillräcklig hade man kanske sett andra fallgropar 
i förvaltningarna. Målet var för högt och man måste ha klart för sig att när man har ett 
mål om att en viss procent av leverantörerna ska anslutas så måste man förutsätta att 
man jobbar aktivt mot att sluta avtal med leverantörerna.  

4.3.12 Ledning 
Förvaltningsansvariga har varit positiva till elektronisk handel, men det är nog 
ledningen som har varit mest positiv, menar respondent A. Stoppet anses ligga hos 
mellancheferna som kanske inte alla har varit nog intresserade av elektronisk handel. 
Det är ekonomichefen som informerar om vad som händer i projektet till 
förvaltningsansvariga. Respondenten anser att kommunikationen i projektet har varit 
fungerande från toppen och nedåt. De inblandade parterna har varit kallade till alla 
möten, men alla har inte deltagit så intresset har kanske inte varit så stort, menar 
respondenten. Det är de som är ansvariga för elektronisk handel på förvaltningarna som 
ansvarar för att ge ut informationen till de anställda, men även utbildarna har ansvar för 
det. 
 
Respondent B vet inte hur kommunen i övrigt ställer sig till elektronisk handel, men tror 
att alla är positiva till det. Utvecklingen går åt det hållet och man måste följa med i 
tiden. Men respondenten vet inte säkert vad andra anser om elektronisk handel. 
Respondenten vet bara att projektet har gått trögt. Respondenten har blivit kallad till 
möten våren 1997 och sen tog det ett bra tag innan man fick ytterligare information om 
projektet. Respondenten har endast blivit informerad om elektronisk handel genom 
möten och på dessa möten har denna varit lyssnare och iakttagare. Eftersom 
respondenten har varit barnledig nyligen, då projektet började ta fart på andra 
förvaltningar, vet inte respondenten vad som missats.  
 
Respondent B menar att det överhuvudtaget inte har varit någon information om 
elektronisk handel från projektledarens sida det senaste året. Därför har man har inte 
direkt blivit inspirerad att gå vidare. Respondenten tycker att om ledningen varit 
angelägna borde de ha samlat ihop de förvaltningar som inte har elektronisk handel och 
peppat dessa. Eftersom ingen utifrån har agerat och visat att det är viktigt att 
Hamnkontoret skulle vara med har ärendet fått vänta. Respondenten ser ingen som 
aktivt jobbar för det här projektet i ledningen d.v.s. att ta nästa steg för att få med sådana 
förvaltningar som Hamnkontoret. Skulle ledningen jobba lite mer aktivt så skulle 
kanske vi redan ha tagit steget i februari 2002, menar respondenten.  
 
Respondent C vet inte hur väl förankrat elektronisk handel är hos ledningen. På mötena 
får respondenten känslan av att ledningen är positiva, men samtidigt känslan av de 
tycker att projektet har gått trögt under alla år. I och med att det har gått trögt kanske 
inte heller ledningen har engagerats så mycket. Respondenten har på mötena fått 
skriftlig information, t.ex. overhead-material, vilket i dennas tur kan användas för att 
presentera projektet för andra. Respondenten anser att kommunikationen har fungerat 
bra i projektet, men det har ju tagit länge genom att respondenten lämnat in 
anmälningsblanketten redan i mars och då skulle systemadministratören ta kontakt med 
respondenten.  
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Men systemadministratören har haft så mycket annat gällande andra förvaltningar där 
man hanterar fler fakturor och därför har inte Räddningstjänsten fått så hög prioritering. 
Så känner även respondenten.  
 
Respondent D är inte den person som stannar av vid ett hinder utan denna är envis när 
hon tror på en produkt och då jobbar hon mot målet. Respondenten anser att 
förvaltningen har gjort så mycket som är möjligt och eftersom respondenten har det 
ansvar hon har så har hon ett socialt nätverk som är ganska stort och som hon utnyttjar. 
Respondenten menar att ledningen ska se till att ”luckor” inte finns i botten. För 
luckorna fanns och finns fortfarande. Respondenten driver frågorna till ledningen och 
säger till när det behövs. När denna ställer frågor får hon svar och det blir en ge-och-ta 
situation. Samtidigt får ledningen en tankeställning som gör att de tänker på saker som 
de kanske inte har tänkt på från början. Eftersom projektet är så omfattande kan det vara 
svårt att tänka på allt, menar respondenten. Men själva projektarbetet, utredningen och 
analysen kunde visserligen ha förberetts bättre, innan man släppte ut hela projektet. Man 
borde ha kopplat projektet till en tidsaxel och till kostnader.  
 
Det borde även ha varit bättre kvalitet och kvalitetssäkring, anser respondent D. Alla har 
dock gjort sitt yttersta för att få det att fungera. Respondentens relationer med ledningen 
har varit de bästa hela tiden och det beror just på givandet och tagandet tror 
respondenten. Ledningen borde ha tänkt på detaljplanering och detaljbeskrivning från 
början och sedan borde man ha checkat av detta på ett bättre och mer kvalitativt sätt, 
menar respondenten.  

4.3.13 Ekonomiska aspekter 
Respondent A anser att ett ekonomiskt hinder är att utrustning och datorer är dyrt att 
köpa in. Detta har även med organisationen att göra, eftersom när föreståndarna satt på 
förskolorna hade de datorer, men när dessa föreståndare försvann så försvann även 
datorerna. Mycket av detta kom upp på möten, men det kostade för mycket att köpa in 
datorer. Respondenten tror att man har avsatt tillräckligt med resurser till utbildning och 
många har utbildats. Däremot finns det inte medel avsatta för att alla ska kunna utbildas. 
 
Respondent B ser inga ekonomiska hinder med elektronisk handel. Elektronisk handel 
ska vara en besparing på sikt och därför gör det inget att det kostar lite i början, menar 
respondenten. Hamnkontoret har inte alls räknat på ett införande av elektronisk handel, 
utan problemet är att det är för få av Hamnkontorets leverantörer som är med i den 
elektroniska handeln, anser respondenten. Det är detta som har gjort att Hamnkontoret 
inte har anslutit sig till elektronisk handel. Kostnader för själva systemet är taget från 
inköpsavdelningen, vad respondenten har förstått. Ingen har redovisat för respondenten 
vad som skulle medföra kostnader för förvaltningen. Det som det hänger på är nyttan i 
förhållande till de leverantörer som Hamnkontoret har och respondenten ser därför 
ingen stor nytta med elektronisk handel. 
 
Respondent C tror inte att det skulle bli dyrt att införa elektronisk handel. Det kanske 
till och med blir billigare genom bra priser, vilket elektronisk handel för med sig. På det 
sättet kan det ju bli bättre, menar respondenten. Respondenten tror att förvaltningen 
kommer att få ta en viss kostnad för systemet, men denna har inte funderat så mycket på 
detta. Det brukar vara så att kostnaden fördelas ut på förvaltningarna. Respondenten har 
inte räknat på vinster och förluster med att införa elektronisk handel.  
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Respondenten anser att det för Räddningstjänsten rör sig om en så liten mängd fakturor 
och det är därför man inte har kört igång. Tanken är att assistenten på Räddningstjänsten 
ska utbilda de övriga från personalen som gör inköp och hanterar fakturor. Det rör sig 
om en mindre krets människor och respondenten tror att detta skulle gå ganska smidigt. 
Förvaltningen kommer att avsätta pengar för utbildningen i så fall och respondenten tror 
inte att det kommer att kosta mycket. 
 
Respondent D menar att pengarna styr hela tiden. Det är ekonomikontoret som har 
räknat på vinster och förluster och de kom fram till att elektronisk handel skulle ge en 
stor vinst, upp emot 2-3 miljoner. Men respondenten funderar över hur man kan 
resonera så. Det är ju klart att man vinner tid på beställningar och att man får bättre 
kvalitetskontroll o.s.v., men det är mycket annat som också har betydelse för 
kostnaderna. När det gäller den tekniska aspekten så krävdes uppgraderingar av 
samtliga maskiner och även nya maskiner behövdes. Det krävdes även 
utbildningsinsatser och personalinsatser i form av nya tjänster, vilket kostade pengar. 
Arbetet med detta gjordes oftast på övertid, eftersom man inte orkade på annan tid.  
 
Man måste också tänka på tidsaspekten utifrån volymen d.v.s. antalet leverantörer som 
man har tagit in och hur många fakturor man har idag procentuellt beräknat jämfört mot 
målet, menar respondent D. Förvaltningen har inte nått de 20 % som var målet för 
fakturorna. Den ekonomiska aspekten är även knuten till de ramar som förvaltningen 
får. Förvaltningen får en ram som är ett beslut taget av kommunfullmäktige. Ramen är 
baserad utifrån en plattform som man tidigare har haft med vissa tillägg och 
förändringar. Man måste titta på investeringsramen, driftsramen samt lönerna och då får 
man en prislapp och inom denna prislapp ska man hantera elektronisk handel. 
Prislappen som räknas fram ska godkännas av kommunfullmäktige. Det är 
kommunfullmäktige som beslutar om att lägga till pengar eller inte och efter det måste 
förvaltningen se vad den har att bygga på. Då är vi tillbaka till varje enhet ute i 
förvaltningen. Enheterna måste anpassa sig efter sin ekonomi gällande bl.a. 
anskaffningen av datorer. Pengarna är alltså en mycket viktig styrparameter vid 
utveckling och snabbheten på utvecklingen, menar respondenten. En del enheter är 
mycket duktiga på att begära EU-bidrag. ITIS-projektet är ett nationellt projekt som har 
gett oss mycket bidrag till datorer. Annars hade vi aldrig haft kraft att kunna ta tag i det, 
menar respondenten. Ekonomi är därför en parameter som är väldigt viktigt. 

4.3.14 Tekniska aspekter 
Gällande teknik för elektronisk handel anser respondent A att det har varit smidigt med 
gamla och nya system, eftersom kommunen har de flesta systemen från samma 
leverantör (WM-data). Detta gör att det inte har varit några problem med införandet av 
elektronisk handel, eftersom det systemet också är från den leverantören. Respondenten 
anser dock att det har varit mycket problem med programvarorna, eftersom Luleå 
kommun har varit med om uppbyggnaden hela tiden. Detta har gjort att det har varit 
mycket problem med störningar, det har varit svårt att använda programmen och det har 
varit många stopp då systemet låg nere och man inte kom in och beställningarna inte 
gick fram. Då körde man elektronisk handel som en tjänst hos WM-data, men nu 
hanterar kommunen systemet själva via IT-kontoret som har en server installerad. Detta 
gör att systemet blir säkrare, menar respondenten. Tekniska hinder har även funnits hos 
leverantörerna, eftersom det tar tid att få tekniken att fungera hos dem. Idag har Luleå 
kommun en leverantör där detta problem finns. Inom kommunen fungerar tekniken 
dock, säger respondenten. 
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Respondent B menar att alla berörda på Hamnkontoret har datorer som har rätt 
prestanda för elektronisk handel. Om bättre utrustning behövs är det bara att beställa 
sådan. Utrustningen ska inte vara ett problem, menar respondenten. 
 
Respondent C tror att den enda kostnaden för utrustning rör sig om själva 
dataprogrammet. Respondenten tror inte att datorerna som Räddningstjänsten har 
behöver uppgraderas, eftersom dessa maskiner är relativt nya. Alla som skulle beröras 
av elektronisk handel har datorer i nuläget. 
 
Respondent D berättar att gymnasiet inte har kunnat läggas in i den elektroniska 
handeln p.g.a. de tekniska brandväggar som finns mellan skolans system och de 
administrativa systemen. Det var en stor teknisk fråga som nu är löst, menar 
respondenten. Den andra frågan som förvaltningen hade var att datorerna räckte inte till 
och detta hänger även ihop med ekonomin. Sen skulle även kablar grävas från den ena 
platsen till den andra för att komma åt informationen på servrarna i stadshuset. Detta är 
också en ekonomisk fråga och samtidigt en teknisk fråga som tar tid att planera och 
organisera genom att man måste titta på vilka skolor som har eller inte har vissa delar. 
De största problemen som uppstod vid införandet var, enligt respondenten, de tekniska 
problemen. Nätdragning, brandväggar och datorer som inte var uppgraderade var några 
av problemen. Det var också många människor inblandade och det gör situationen 
irriterande. Respondenten menar att detta hanterades genom att man utnyttjade det 
sociala nätverk som finns. Man måste använda psykologi när man bestämmer vad som 
ska prioriteras och vad har vi för pengar. Det mest akuta tar man tag i först och ibland 
måste man förskottera pengar och göra påtryckningar för att få det tekniska att fungera, 
berättar respondenten. 
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5 Analys och diskussion 
I detta kapitel kommer vi att analysera och diskutera de svar som vi fått från våra 
respondenter. För att analysera vårt insamlade material har vi använt oss av delar ur ”the 
grounded theory” som beskrivs av Glaser och Strauss (1967). För en grundligare 
beskrivning av vår analysmetod, se kapitel 2. Analyskapitels uppbyggnad följer samma 
struktur som teori- och empiri kapitlena för att på så sätt göra det lättare att titta tillbaka. 

5.1 Motstånd mot förändringar 
Varken respondent B eller C har märkt av något direkt motstånd mot ett införande av 
elektronisk handel. Respondent B menar att det inte har uppfattats som att det är någon 
ur personalen som är direkt glad åt förändringen, eftersom största delen av fakturorna 
ändå kommer att ske utanför den elektroniska handeln. Vi tror att detta kan vara en 
orsak till varför man inte är så intresserad av att införa elektronisk handel. Vi får stöd av 
Angelöw (1991) som påpekar att ett vanligt skäl till motstånd just är att personalen inte 
ser behovet eller nödvändigheten av en förändring. Vi tror därför att det faktiskt kan 
finnas ett motstånd mot elektronisk handel i förvaltningen. Även respondent C har svårt 
att se nyttan med elektronisk handel, eftersom även dennes förvaltning har så få 
fakturor. Vi anser att respondenterna här lägger för mycket fokus på just antalet fakturor 
och att de inte har sett till alla aspekter som elektronisk handel kan medföra. Detta kan 
vara en orsak till att de inte ser nyttan med elektronisk handel.  
 
Ljungström (1996) säger att medarbetarna ofta klagar på att de har fullt upp och att 
tiden inte räcker till och plötsligt fattas det ett beslut om att något skall förändras. Då 
menar författaren att många reagerar genom olika beteenden. Författaren menar att det 
finns personal som visar sitt motstånd på ett passivt sätt genom bl.a. tystnad, 
likgiltighet, uppgivenhet, sjukdom eller frånvaro. På respondent D: s förvaltning där 
flera omorganisationer har gjorts har man sett att sjukskrivningarna ökat på sistone, men 
vad det beror på är man på förvaltningen inte säker på. Vi tror att detta kan vara ett 
tecken på att personalen har pressats till förändringar och att de inte orkat mer. 
Sjukskrivningarna kan vara ett sätt för personalen att visa att är gränsen nådd. Man 
orkar helt enkelt inte att ta åt sig mer information.  
 
Respondent D hävdar att det gäller att finna rätt ord för att motivera dem som inte vill 
använda elektronisk handel. Respondenten har förståelse för att det kan kännas jobbigt 
att lära sig ytterligare ett moment i vardagens uppgifter, men anser även att det ofta 
handlar om misstänksamhet mot nya saker. Detta stöds av Antonsson (1995) som menar 
att man kan hantera motståndet genom att prata med varje person som är negativ, att 
lägga fram argument för förändringen och att lyssna till invändningar. Respondent A 
anser att det varit ett visst motstånd mot den elektroniska handeln genom ursäkter om 
att det dels inte finns utrustning och dels genom att de anställda inte har datavana. Här 
tycker vi att datavanan är en viktig aspekt att ta hänsyn till innan man inför elektronisk 
handel. Det är inte bara att utbilda människor i hur man använder elektronisk handel 
utan kanske finns det personer som behöver en grundläggande kurs i hur datorer 
fungerar rent allmänt. Respondent D menar i samband med detta att det inte är någon 
vits att handla elektroniskt om inte personalen vet vad de gör. Angelöw (1991) menar 
att de olika försvarsmekanismerna inte alltid kan undvikas, men att de kan minimeras 
genom att ett konstruktivt förändringsarbete genomförs i så hög utsträckning som 
möjligt. Ett annat sätt att komma förbi motståndet är, enligt Antonsson (1995), är att ge 
förändringen en prövotid där personalen får prova på och vänja sig vid förändringen. 
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Författaren menar att det tar tid att få acceptans för förändringsarbete och ibland 
kommer acceptansen först när förändringarna genomförts och resultaten blivit synliga. 
Detta belyses av respondent D som menar att motståndet mot att använda elektronisk 
handel minskade när personalen väl hade provat systemet. Vi tror också att acceptansen 
av en förändrig kan öka om man praktiskt får prova på det som är nytt.   

5.2 Etik 
Respondent C anser att alla ur personalen inte har fått föra fram sina åsikter gällande ett 
införande av elektronisk handel, men respondenten menar även att denna känner sig lite 
tvingad från ledningens sida att komma igång. Respondent B menar däremot att alla på 
dennas förvaltning har fått möjlighet att meddela sina åsikter och respondenten anser att 
om det tas ett beslut om att förvaltningen ska ha elektronisk handel så bör förvaltningen 
följa det beslutet. Men samtidigt påpekar respondent B att om någon skulle sätta sig på 
tvären skulle denne kanske få vara utanför d.v.s. slippa användandet av elektronisk 
handel. Respondenten skulle inte tvinga någon som hanterar få fakturor i förvaltningen 
att använda elektronisk handel. Vi tycker att ett tvingande kan ge motsatt effekt istället 
för det som är avsett, så därför bör man försöka hitta andra metoder för att försöka ge 
skäl till varför elektronisk handel bör användas. Detta stöds av Angelöw (1991) som 
menar att man i ett förändringsarbete måste ta hänsyn till fyra etiska principer för att 
bilda den etiska basen för en god förändring. Författaren menar att om man följer dessa 
principer ger det goda konsekvenser för de anställda, organisationen, omvärlden och 
samhället som helhet. 
 
Respondent A anser inte att man stött på några etiska hinder och påpekar samtidigt att 
alla personer som är ansvariga för elektronisk handel ute på förvaltningarna har fått vara 
delaktiga i projektets beslut. Denna respondent klarlägger även att man inte kan tvinga 
på någon en förändring. Trots detta känner sig respondent C tvingad att införa 
elektronisk handel i förvaltningen. Vi anser därför att man varken från ledningens sida 
eller från respondentens sida har tagit hänsyn till etiska aspekter vid införandet av 
elektronisk handel.    

5.3 Motivation 
Respondent B har inte blivit motiverad till elektronisk handel och respondent C har 
endast delvis blivit motiverad. Båda respondenterna har gjort försök till att motivera 
personalen genom att på ett möte informera om elektronisk handel. Motivation anser vi 
är en viktig del i ett förändringsarbete för att alla parter ska kunna ta till sig 
förändringen. Angelöw (1991) anser att motivationen eller förändringsviljan utgör en 
mycket central faktor i det goda förändringsarbetet. Motivationen är motorn i själva 
förändringsarbetet, menar författaren.  
 
I och med att de möten som respondenterna hållit möten har varit få anser vi att de 
kunde ha gjorts mer för att motivera personalen. Angelöw (1991) anser i sin 
motivationsmodell att sex förutsättningar krävs för att uppnå en hög förändringsvilja, 
men vi anser att endast en av dessa förutsättningar, information och kunskap, har 
uppnåtts hos förvaltningarna. Eftersom de övriga fem förutsättningarna saknas tycker vi 
det ger en förklarande bild över varför förändringsviljan inte är så stor som den borde 
vara i kommunen. Respondent A menar att all personal har blivit motiverade genom att 
man gett information om fördelar, möjligheter samt vinster med elektronisk handel. 
Men trots detta anser sig varken respondent B och C ha blivit motiverade.  
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Ljungström (1996) beskriver genom sin formel hur man kan hålla reda på 
förändringsviljan i en organisation. Den första delen i formeln ”Plågan i nuet” handlar 
om hur dåliga förutsättningarna är för verksamheten i nuläget. Redan här tycker vi att 
kommunen har misslyckats genom att man inte har gått ner på djupet i förvaltningarna 
för att utreda varderas förutsättningar för elektronisk handel. Detta gör att man inte kan 
uppnå någon motivation, enligt Ljungström (1996).  
 
Respondent D anser att motivation är något man måste ha med i sin beräkning innan 
man inför elektronisk handel. Respondenten har kunnat fundera igenom hur man ska 
presentera sakerna för dem som ska ingå i förändringen och denna menar att man har 
tagit hänsyn till de anställdas situation och man har även insett att personalen blir mer 
motiverade om de själva får ansvaret att bestämma var förändringen ska ske. Genom att 
förändringen läggs fram på rätt sätt och personalen har fått vara delaktiga i beslut anser 
vi att de uppnår mer eller mindre alla delar av Angelöws (1991) motivationsmodell, 
vilket då resulterar i att förändringsvilja uppnås. Vi tycker därför inte att motivationen 
varit något hinder på respondent D: s förvaltning. Vi anser även att respondent B och C 
skulle ha kunnat göra på detta sätt i sina förvaltningar för att motivera personalen. Men 
eftersom detta inte har gjorts anser vi att det måste finnas någon annan bakomliggande 
faktor till detta. En sådan bakomliggande faktor kan vara att dessa respondenter är 
motståndare mot förändringen. Alla förvaltningar har, enligt oss, samma förutsättningar 
när det gäller att motivera personalen.  

5.4 Organisatoriska aspekter 
Respondent A anser att det har varit mycket problem i samband med organisation, 
eftersom förvaltningarna har varit tvungna att göra om vissa saker i och med den 
elektroniska handeln. Det har varit ett problem hos förvaltningarna att veta hur denna 
omorganisation ska göras, menar respondenten. Även respondent D anser att det har 
varit mycket problem med organisationsförändringar. Det har bl.a. varit frågan om 
införandet av ett nytt lönesystem, att nya chefer har tillkommit samtidigt som 
personalen fortfarande har sina ordinarie arbetsuppgifter att sköta. Respondenten menar 
att  
 
”Man fick ingen arbetsro, för att man kände att man inte hade någon organisation, men 

ändå skulle frågan om elektronisk handel drivas” 
 
Respondent D påpekar också att en ny organisation gjorde man var tvungen att 
prioritera vilken rang som den elektroniska handeln skulle få. Fredholm (2000) menar 
att man i ett förändringsprojekt för elektronisk handel måste lösa som vilken 
organisation som krävs. Vi anser att kommunen kanske inte har tagit hänsyn till det som 
författaren belyser och det kan ha lett till att man stött på organisatoriska hinder vid 
införandet av elektronisk handel. Eftersom kommuner är organiserade på ett speciellt 
sätt anser vi att det är extra viktigt att ta hänsyn de organisatoriska aspekterna i 
kommuner när man ska införa elektronisk handel. Detta belyses även av Hagdahl, 
Hedström, Goldkuhl & Röstlinger (1998) som menar att kommunal verksamhet består 
av olika delar som alla har sin speciella verksamhetslogik. Detta gör att bl.a. regler, 
styrning och finansiering skiljer sig åt och detta bör man ta hänsyn till vid införandet av 
IT.  
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Respondent B ser inga organisatoriska hinder för elektronisk handel och denna anser att 
det enda man behöver förändra i och med elektronisk handel är rutiner kring 
fakturahanteringen. Inte heller respondent C tror det krävs någon omorganisation för att 
införa elektronisk handel. Att dessa respondenter inte ser några organisatoriska hinder 
för elektronisk handel tror vi kan bero på att dessa förvaltningar ännu inte har påbörjat 
själva införandet. Det kan också bero på att dessa förvaltningar skiljer sig åt i storlek 
jämfört med respondent D: s förvaltning. Vi tror att det inte är lika mycket att ta hänsyn 
till vid en omorganisation i en mindre förvaltning och därför kanske respondent B och 
C: s förvaltningar inte heller upplever organisatoriska aspekter som något hinder. Vi kan 
därför konstatera att organisatoriska aspekter kan hindra införandet av elektronisk 
handel.  

5.5 Legala aspekter 
Respondent B och C ser inga lagliga hinder för införandet av elektronisk handel. 
Respondent B menar att det som behöver göras är att se till att faktureringen sker på ett 
korrekt sätt och respondenten förutsätter att kommunen har sett till att systemet 
uppfyller de lagliga krav som finns. Även respondent C anser att det är viktigt att det 
blir rätt med faktureringen och denna respondent anser att detta är något som kommer 
att hanteras av systemet. Respondent A kan inte svara på om det finns lagliga hinder för 
elektronisk handel. I och med att denna respondent inte kan svara på om det finns några 
legala hinder anser vi att respondenten inte heller har stött på några sådana hinder under 
projektets gång.  
 
Eftersom inte någon av dessa respondenter menar att lagar har varit ett hinder för 
införandet av elektronisk handel, anser vi att denna aspekt inte har varit ett hinder för 
införandet av elektronisk handel i kommunen. Detta belyses även av Toppledarforum 
(1997b) som menar att det inte finns några avgörande lagliga hinder för införande av 
elektronisk handel fullt ut. Arbetsgruppen menar däremot att modifieringar i 
lagstiftningen kan öka effektiviteten av elektronisk handel ytterligare.  

5.6 Politiska aspekter 
Varken respondent A, B eller C ser några politiska hinder för införandet av elektronisk 
handel. Respondent B påpekar dock att det inte vore bra om politikerna tog beslut om 
att alla förvaltningar måste använda elektronisk handel, eftersom alla förvaltningar 
kanske inte har nytta av att handla elektroniskt. Respondent C vet inte heller vad det 
skulle innebära för förvaltningen om alla var tvungna att införa elektronisk handel. Vi 
kan här konstatera att politik inte har varit ett hinder för användandet av elektronisk 
handel i kommunen.  
 
Hagdahl, Hedström, Goldkuhl & Röstlinger (1998) menar att användning av IT i 
kommuner nödvändiggör anpassning till en politiskt styrda organisatorisk kontext, 
vilket innebär bl.a. samspel mellan politisk och annan styrning samt tillämpning inom 
olika verksamheter med skilda verksamhetslogiker. Eftersom ingen av respondenterna 
anser att det finns politiska hinder för elektronisk handel, anser vi att kommunen här 
verkar ha lyckats med denna anpassning. Detta kan vara en orsak till att politik inte har 
varit ett hinder hos kommunen.  
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5.7 Kunskapsmässiga aspekter 
Ett kunskapsmässigt hinder som respondent A nämner är att alla inblandade parter inte 
har fått utbildning om elektronisk handel. Ingen grundkurs har getts till användarna, 
men däremot har en inledande genomgång av projektet getts till alla. Respondent B 
betonar att alla måste få lära sig att hantera systemet. Respondenten har inte fått någon 
speciell utbildning för elektronisk handel, utan det får man först när man har bestämt sig 
för att införa systemet. Själva programmet har presenterats kortfattat på möten, men 
respondenten har inte fått någon praktisk utbildning av systemet. Även respondent C 
tycker att utbildning är viktigt och denna anser att alla inblandade i förvaltningen skulle 
få utbildning om elektronisk handel. Inte heller denna respondent har praktiskt fått 
prova programmet.  
 
Enligt respondent D har alla som använder elektronisk handel i förvaltningen fått 
utbildning.  De har fått en fördjupad utbildning och detta har kompletterats med att man 
har tittat på om personalen kan grunderna om datorer. På detta sätt har man jämnat ut 
avståndet mellan de som kan datorer och de som inte kunde någonting.  
 
Fredholm (2000) menar att elektronisk handel medför nya arbetsmetoder och IT-system 
och detta gör att utbildning blir en viktig aktivitet. Även Antonsson (1995) påpekar att 
utbildning är nödvändigt för att personalen ska klara av de utökade arbetsuppgifterna 
som en förändring innebär. Vi anser att kommunen kanske inte har gjort tillräckligt när 
det gäller dessa kunskapsmässiga aspekter. Att alla inblandade inte har fått utbildning 
tycker vi är en brist, särskilt när båda av respondenterna på de förvaltningar som inte har 
infört elektronisk handel anser att det är viktigt med utbildning. Vi tycker att utbildning 
är viktigt speciellt av personalen på de förvaltningar som inte har infört elektronisk 
handel för att på så sätt informera och kanske öka personalens intresse för den 
elektroniska handeln. Om man på dessa förvaltningar hade fått utbildning och om man 
praktiskt hade fått prova på systemet kanske intresset varit större och då kanske också 
infört elektronisk handel i dagsläget. Bristen på utbildning belyses även av respondent 
D som anser att 
 
”Alla i förvaltningen har fått information om vad som händer i projektet, men det kunde 

ha gjorts mer” 
 
Vi anser därför att kunskapsmässiga aspekter kan försvåra användandet av elektronisk 
handel i kommunen. 

5.8 Arbetsuppgifter 
Respondent B anser att den elektroniska handeln medför mer datorarbete för de 
anställda och det tycker respondenten inte är något positivt. Denna menar att eftersom 
man i förvaltningen skulle vara tvungen att hantera den manuella och den elektroniska 
faktureringen parallellt så blir det jobbigt för personalen. Om man hanterar ett litet antal 
fakturor via elektronisk handel och om den större delen fakturor fortfarande måste 
hanteras manuellt anser vi, i enlighet med denna respondent, att det inte går att se nyttan 
av att lära sig ett nytt moment för en hantering av en så liten del fakturor. Respondent C 
tror däremot inte att förändringar av arbetsuppgifterna skulle vara ett hinder för 
användandet av elektronisk handel. När det gäller det ökade dataarbetet anser vi att det 
kan finnas andra bakomliggande orsaker till varför detta nämns som ett hinder för 
elektronisk handel.  
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Kanske är det så att man är rädd för nya rutiner som förändrar tryggheten i de 
arbetsuppgifter man har och därför vill man framhäva att detta skulle kunna vara ett 
hinder. Motstånd kan visas på olika sätt och just rädsla är ett av sätten, enligt 
Ljungström (1996).  
 
Respondent A menar att några personer bland förvaltningarna har invändningar mot de 
nya rutinerna, men det även har märkts av fördelar genom att fler anställda vill börja 
använda systemet. Respondent D menar att i förvaltningen har detta ”inte vill” varit en 
faktor, men denna faktor existerar inte längre. Denna respondent tror att det alltid är så i 
början av en förändring. Här tror även vi att det kan vara så när det gäller nya arbetssätt. 
Man är van med sina rutiner och har sin trygghet i dessa, men plötsligt kommer någon 
och säger att man måste ändra dessa. Då anser även vi att detta ”inte vill” kan bli synligt 
genom olika beteenden.  
 
Angelöw (1991) anser att en organisationsförändring kan få följden att den anställde får 
mindre utvecklingsbara och mer monotona arbetsuppgifter där den anställdes 
kompetens och färdigheter ej längre är behövliga. Antonsson (1995) menar i sin tur att 
förändringar ofta handlar om att personalen ska kunna fler arbetsuppgifter och ta ett 
bredare ansvar för sitt arbete. Detta tror vi skulle kunna leda till att personen kan bli 
rädd för att mista den trygghet som denna känner inför sina arbetsuppgifter och i sin tur 
kan detta leda till att man blir en motståndare av det nya arbetssättet. Vi tycker därför att 
det är viktigt att förklara och även att visa praktiskt vad förändringen kan innebära. 
Detta tror vi gör att de anställda lättare kan se vad nyttan med elektronisk handel blir, 
istället för att någon bara teoretiskt talar om hur man bör gå tillväga. 

5.9 Tidsmässiga aspekter 
Respondent B anser att det kan finnas tidsmässiga hinder vid ett införande av 
elektronisk handel. Denna anser att en förändring kan komma fel i tiden, men även att 
om man väl bestämt sig att införa elektronisk handel så tar man sig tid. Respondent C 
säger i samband med detta att man nyligen på förvaltningen har gjort ett införande av 
ankomstregistrering. Eftersom den förändringen var lyckad, känner förvaltningen att de 
nu är redo och har tid för en ny förändring. Angelöw (1991) påpekar att det är viktigt att 
välja rätt tidpunkt för förändringar i organisationen. Denna författare får stöd av 
Antonsson (1995) som också säger att förändringsarbete tar tid.  
 
Om respondent C hade försökt införa elektronisk handel samtidigt som 
ankomstregistreringen så hade förvaltningen kanske inte känt sig redo just då och därför 
kan vi konstatera att tidpunkten för ett förändringsarbete avseende elektronisk handel är 
viktig. Detta har även respondent A belyst genom att man i några förvaltningar har haft 
problem med flera omorganisationer parallellt med införandet av elektronisk handel, 
vilket har gjort att införandet av elektronisk handel har fått vänta. Respondent D belyser 
samma problem som respondent A och menar att om det kommer flera förändringar 
samtidigt så tvingas man prioritera mellan dessa. Respondent D tycker kanske att 
elektronisk handel inte får den högsta prioriteten eftersom det finns andra viktiga delar 
att prioritera. Vi anser att om kommunen från början hade tagit större hänsyn till 
tidsmässiga aspekter så hade dessa hinder kunnat undvikas.  
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5.10 Relationer 
Respondent B och C anser båda att det inte finns tillräckligt med leverantörer för deras 
verksamheter att handla elektroniskt med. Respondent D anser också att kommunen har 
haft problem med att hitta leverantörer och det kan bero på att leverantörerna måste ha 
utrustning och avtal med kommunen.  
Fredholm (2000) menar att elektronisk handel alltid innebär minst två parter och för att 
nyttan med elektronisk handel ska kunna uppstå krävs det givetvis att företagets kunder 
och leverantörer också kan använda tekniken. Vi anser att för att överhuvudtaget kunna 
bedriva elektronisk handel måste man ha leverantörer att handla med och för att 
elektronisk handel ska löna sig måste man även ha ett visst antal leverantörer. Detta 
anser även Massetti och Zmud (1996) som i sin artikel talar om hur man kan mäta en 
organisations EDI användning genom att titta på fyra dimensioner. De menar att det är 
svårt att uppnå lönsamhet med elektronisk handel om man inte tar hänsyn till alla 
dimensionerna. Vi tycker att kommunen har missat att se till dimensionen bredd, d.v.s. i 
vilken utsträckning kommunen har utvecklat EDI kopplingar till sina affärspartners, 
genom att man inte har kontrollerat möjliga leverantörer för de olika förvaltningarna. 
Detta stöds av Fredholm (2000) som menar att det redan i förstudien är viktigt att ta 
reda på hur många i ens omgivning som använder elektronisk handel.  
 
I respondent D: s förvaltning har det däremot inte varit ett lika stort problem att hitta 
leverantörer, eftersom förvaltningen handlar med varor där det finns många 
leverantörer. Vi anser att detta beror på att den förvaltningen har en annan verksamhet 
än vad respondent B och C: s förvaltningar har.  
 
Respondent C vet inte om personalen kommer att använda systemet eller inte, eftersom 
den personliga kontakten mellan inköpare och leverantör är viktig för personalen. 
Respondent A håller med och anser att det är svårt med personlig kontakt i och med 
elektronisk handel. Respondent B har inte tänkt på hur elektronisk handel skulle kunna 
påverka relationerna. Fredholm (2000) menar att en nackdel med elektronisk handel är 
just att den personliga kontakten minskar och denna nackdel kan minimeras om hänsyn 
tas till den från första början. Respondent A menar att det fortfarande kommer in 
manuella beställningar och vi anser att en saknad av den personliga kontakten skulle 
kunna vara en orsak till detta. En annan bidragande orsak till att manuella beställningar 
fortfarande förekommer, anser vi, kan vara att personalen känner att systemet gör dem 
mindre flexibla. Detta stöds av Fredholm (2000) som menar att en nackdel med 
elektronisk handel är just att flexibiliteten kan minska. Även denna nackdel kan 
undvikas om hänsyn tas till den från början, menar författaren. Vi anser därför att den 
personliga kontakten och flexibiliteten är något som man i kommunen borde ha tänkt på 
innan projektet med att införa elektronisk handel startades.  

5.11 Projektets arbetsgång 
Respondent A anser att målen för projektet har varit för höga och att de inte har 
uppfyllts trots att en förstudie har gjorts. Förstudien gav därför ett bristfälligt 
beslutsunderlag, menar respondenten. Detta anser även respondent D som menar att 
många hinder hade kunnat undvikas om man hade gjort en djupare analys på vad som 
var möjligt att åstadkomma under den tid som var uppsatt.  
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Ljungström (1996) menar att mål är en viktig del vid en förändring och att man måste se 
till målen är rimliga och möjliga att nå. Detta anser även Antonsson (1995) som menar 
att om personalen upptäcker att målen inte kan nås blir de lätt besvikna och hela 
förändringsarbetet kan påverkas och stanna upp. Goldkuhl och Röstlinger (1988) pekar 
även de på vikten av att ha klara och väldefinierade mål för förändringsarbetet. Med 
andra ord är det viktigt att sätta upp mål för förändringen som kan nås och som 
personalen känner sig motiverade att jobba mot. Vi anser att så har inte fallet varit i 
kommunen. Målen för elektronisk handel i kommunen har varit för höga från början 
och vi anser att detta har varit en bidragande faktor till att inte fler förvaltningar har 
infört elektronisk handel.  
 
Vi anser även att det är viktigt att genomföra en grundlig förstudie innan ett 
förändringsarbete som avser elektronisk handel startas. Vikten av att utföra en förstudie 
belyses av flera författare som Fredholm (2000), Ljungström (1996) samt Darnton och 
Maddison (1996). Fredholm (2000) menar att förstudien är viktig, eftersom den ska 
fungera som ett underlag för beslut om en förändring ska genomföras eller inte. Detta 
belyser även Darnton och Maddison (1996) som menar att en förstudie innebär att i 
förväg bedöma om ett förslag är möjligt att genomföra och förstudien inkluderar att ta 
bra beslut om olika alternativ. Vi anser också att det är viktigt genomföra en 
förundersökning för att man ska få tillräckliga beslutsunderlag för fortsatt arbete. Görs 
inte en förstudie finns det risk för att beslut fattas på lösa grunder. Detta anser även 
Goldkuhl & Röstlinger (1988) som menar att en faktor som kan komplicera 
förändringsarbetet är just otillräckliga beslutsunderlag.  
 
Respondent B säger att det inte ha gjorts någon förstudie ute på förvaltningen. Inte 
heller på den förvaltning där respondent C arbetar har det gjorts en förstudie. Detta 
anser vi kan vara en orsak till varför inte förvaltningarna har infört elektronisk handel. 
Vi anser därför att det i kommunen har genomförts en bristfällig förstudie med 
bristfälliga beslutsunderlag som följd. Den förstudie som gjorts har endast utförts på 
kommunen som helhet och inte på förvaltningarna var för sig. Hade en grundlig 
förundersökning gjorts hade man kunnat undvika många av de problem som uppstått 
och då hade nog även fler förvaltningar haft elektronisk handel idag. Detta belyses även 
av respondent D som menar att  
 

”Om utredningen hade varit tillräcklig hade man kanske sett andra fallgropar i 
förvaltningarna” 

 
Ett annat hinder som respondent D pekar på är att man från början borde ha haft en 
person som hade kunnat jobba heltid med projektet. Respondenten menar att när en 
person inte kan engagera sig på heltid medför det att uppgifter portioneras ut till 
personer i förvaltningarna som redan har fullt upp. Enligt Fredholm (2000) är just valet 
av projektledare viktigt. Om en intern projektledare väljs är det svårt och kanske inte 
nödvändigt att friställa den från ordinarie arbetsuppgifter, menar författaren. Vi anser 
dock att eftersom kommunen är en så pass stor organisation borde det ha funnits en 
projektledare på heltid som helt hade kunnat koncentrera sig på projektet. Vi anser att 
då hade man kanske kunnat undvika många av de hinder man stött på.  
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5.12 Ledning 
Respondent A menar när det gäller förankring av elektronisk handel att det är hos de 
förvaltningsansvariga som stoppet funnits, eftersom dessa inte har varit tillräckligt 
intresserade av projektet. Respondenten menar att det är ledningen som har varit mest 
positiv. Respondent B menar dock att ledningen kunde ha varit mer positiv till projektet 
och att det har varit dålig information från ledningens sida. Denna respondent anser att 
man som förvaltning och ansvarig för beslutet om införandet av elektronisk handel inte 
har kunnat hitta någon inspiration när man upplevt att ledningen inte har varit nog 
engagerade. Respondent B säger att 
 
”Skulle ledningen jobba lite mer aktivt så skulle kanske vi redan ha tagit steget” 

 
Antonsson (1995) menar att ledningens engagemang är en förutsättning för en lyckad 
förändring och att de som är ansvariga för förändringen bör vara drivande och 
sanktionera de förändringar som planerats. Författaren menar vidare att ledningens roll 
handlar mycket om att initiera förändringsarbetet samt att motivera och engagera 
personalen. Även Fredholm (2000) menar att ledningens engagemang i ett 
förändringssammanhang är en självklarhet. Lika viktigt är det att få med sig både 
fotfolket och mellancheferna, menar författaren. Med andra ord gäller det att projektet 
är väl förankrat hos ledningen för att ledningen ska kunna sprida engagemanget vidare 
till mellancheferna. Om ledningen inte känner sig motiverad för den elektroniska 
handeln så tror vi att det kan vara svårt att få andra att känna motivation. Detta stöds 
även av Fredholm (2000) som menar att inget kommer att hända trots ledningens 
ambitioner om mellanchefer och övrig personal inte är övertygade om nyttan med 
elektronisk handel. En orsak till att ledningen inte har det engagemang som krävs skulle 
kunna vara att projektet, enligt respondent C, har gått väldigt sakta framåt samt att man 
är långt från målen som var uppsatta från början.  
 
Respondent B anser att det från ledningens sida har varit dålig med information om 
projektet och säger sig inte ha hört något om projektet från ledningen under cirka ett år. 
Även respondent C menar att kommunikationen i projektet har tagit lång tid. 
Antonsson (1995) menar att information är viktigt för att bygga upp och bibehålla ett 
förtroende för förändringsarbetet. Information behövs för att alla ska få information om 
resultatet, men också som bekräftelse på att deras bidrag är viktigt. Författaren menar 
även att kommunikation är viktigt för att personalen ska kunna diskutera och komma 
med förslag. Goldkuhl och Röstlinger (1988) anser att ett hinder för förändringsarbete 
är att just kommunikation mellan olika intressenter i utvecklingsprojekt ofta är 
otillfredsställande. Med anledning av detta anser vi att informationen och 
kommunikationen hos kommunen inte har varit den bästa och att detta kan vara ett 
hinder för att inte elektronisk handel har införts i alla förvaltningar.  
 
Respondent A anser dock att kommunikationen har varit fungerande från toppen till 
botten. Respondenten menar att alla har varit kallade till möten, men att intresset inte 
har varit så stort. Därför anser vi att kommunikationen inte har fungerat så bra som 
respondent A påstår. Respondent D anser däremot att samarbetet med ledningen har 
fungerat bra, men hon tror att detta kan bero på hur hon är som person. Hon har drivit 
på ledningen och därför har hon nått många av de mål som hon har haft. Vi tycker 
däremot inte att det ska spela en avgörande roll hur pådrivande någon är. Ledningens 
uppgift bör vara att engagera alla mellanchefer oavsett hur de är som personer. 
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5.13 Ekonomiska aspekter 
Respondent A menar att det har funnits ekonomiska hinder för införandet av elektronisk 
handel i och med att utrustning och datorer är dyrt att köpa in. Även respondent D anser 
att det finns ekonomiska hinder, eftersom pengarna styr hela tiden genom att man i 
förvaltningen måste anpassa sig efter de ekonomiska ramar som man får tilldelade. 
Respondenten menar att 
 

”Pengarna är alltså en mycket viktig styrparameter vid utveckling och snabbheten på 
utvecklingen” 

 
Respondent D förstår inte hur kommunen kan resonera att man skulle kunna spara flera 
miljoner på att införa elektronisk handel när det finns så många andra aspekter som t.ex. 
uppgraderingar av maskiner, personalinsatser och utbildningsinsatser som man måste 
väga in innan man kan säga om elektronisk handel kommer att löna sig eller inte. Detta 
belyser även Fredholm (2000) som menar att om man ska göra en kalkyl över 
elektronisk handel måste man även vara medveten om att det inte är helt enkelt att få 
fram rätt besparingspotential. 
 
Respondent B och C ser däremot inga ekonomiska hinder för införandet av elektronisk 
handel. De menar båda att elektronisk handel ska vara en besparing på sikt och därför 
gör det inget om det kostar en del i början. Detta anser även Fredholm (2000) som 
menar att det är viktigt att förstå att elektronisk handel bara är en del i ett större 
sammanhang, eftersom det är svårt att beräkna flera av de positiva effekterna av 
elektronisk handel. Varken respondent B eller C vet dock riktigt vilka kostnader som 
förvaltningarna kommer att stå för om de inför elektronisk handel. Vi anser att detta kan 
vara en bidragande orsak till varför elektronisk handel inte har införts på dessa 
förvaltningar. Hade man från kommunens sida förklarat vad de egentliga kostnaderna 
för förvaltningarna skulle bli kanske man hos dessa hade sett att det kanske inte var 
frågan om en så stor kostnad som man kanske tror. Både respondent B och C anser att 
man inte har tillräckligt med leverantörer för att elektronisk handel ska löna sig. Vi 
anser att om dessa respondenter hade vetat om de egentliga kostnaderna för införandet 
kanske de istället sett att elektronisk handel ändå kanske hade varit lönsamt.     
 
Att dessa respondenters syn på ekonomiska hinder skiljer sig från respondent A och D: 
s uppfattningar anser vi beror på att förvaltningarnas storlek skiljer sig åt. Både 
respondent B och C arbetar på små förvaltningar och där kanske inte ekonomin har lika 
stor betydelse som den har på en stor förvaltning där respondent D arbetar. Att 
respondenterna har olika åsikter om de ekonomiska frågorna, anser vi, även kan bero på 
att respondent B och C ännu inte har börjat att införa elektronisk handel. Ekonomiska 
hinder kan vara något som dessa respondenter vid senare tillfällen i införandet kan 
komma att stöta på. Vi kan därför konstatera att ekonomiska aspekter kan vara ett 
hinder för införandet av elektronisk handel i kommuner.  

5.14 Tekniska aspekter 
Respondent A anser att ett tekniskt hinder vid införandet av elektronisk handel har varit 
problem med programvaran, vilket gjorde att man inte kunde använda systemet. Detta 
hinder finns dock inte längre, eftersom kommunen idag själva hanterar systemet. 
Respondenten menar att andra tekniska hinder som finns idag är att leverantörerna inte 
får tekniken att fungera.  
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Även respondent D pekar på tekniska hinder vid införandet av elektronisk handel. 
Enligt denna respondent var de största problemen vid införandet av just teknisk 
karaktär. Nätdragning, brandväggar och datorer som inte var uppgraderade var några av 
problemen. Problemet med brandväggarna är dock löst i dagsläget, enligt respondenten.  
 
Respondent B och C tror inte att tekniken är ett hinder för införandet, eftersom alla 
berörda på dessa förvaltningar har datorer med rätt prestanda i nuläget. Att dessa 
respondenter inte anser att tekniken är något hinder anser vi beror på att dessa 
förvaltningar ännu inte har infört elektronisk handel. Man har helt enkelt inte kommit 
till det skede i införandet där dessa problem kan uppstå. Vi kan därför konstatera att det 
finns tekniska hinder för användandet av elektronisk handel i kommunen.  
 
Enligt Fredholm (2000) bör hur tekniken ska skötas behandlas redan i förstudien. 
Författaren menar att man bl.a. bör ta hänsyn till om företaget självt ska hantera 
anpassningar och drift eller om dessa tjänster ska köpas in. Med tanke på de tekniska 
problem som respondent A och D har stött på, anser vi, att kommunen inte från början 
har tänkt på hur de tekniska bitarna skulle hanteras. Hade man belyst detta noggrannare 
i förstudien tror vi att man hade kunnat undvika många av de tekniska problem som 
respondent A och D har stött på.  
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6 Slutsatser och diskussioner 
I detta kapitel kommer vi att presentera de slutsatser som vi kan dra utifrån analysen av 
empiri och teori. Vi kommer också att diskutera våra slutsatser samt ge en diskussion 
om hur pass bra de valda metoderna var samt hur pass giltiga och tillförlitliga därmed 
datat är. Avsnittet avslutas med förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Slutsatser  
Vi har genom vår undersökning kunnat konstatera att det ute på förvaltningarna finns ett 
motstånd mot införandet av elektronisk handel och att detta motstånd är viktigt att 
hantera. Motståndet finns både hos mellancheferna och hos övrig personal vilket har 
visat sig genom att man inte ser behovet av elektronisk handel. För att hantera detta 
motstånd bör man samtala med varje person som har negativ inställning, argumentera 
för förändringen och även lyssna till olika invändningar som finns. Att låta personalen 
prova på det nya som förändringen innebär och att ta hänsyn till datavanan hos 
personalen minskar också motståndet. 
 
Det finns även etiska hinder för elektronisk handel i kommunen. Det har varken från 
ledningens sida eller från mellanchefernas sida tagits hänsyn till etiska aspekter. Detta 
har visat sig genom att ledningen anser att mellancheferna har fått vara delaktiga i 
projektens beslut samtidigt som mellancheferna känner ett visst tvång att ansluta sig. 
Personalen på vissa förvaltningar har inte fått ge sina synpunkter på projektet.  
 
Vi kan också dra slutsatsen att det finns brister i motivationen av både mellancheferna 
och personalen ute på förvaltningarna, vilket har legat till grund för att man inte har 
infört elektronisk handel i alla förvaltningar. Dessa brister har visat sig genom att 
ledningen anser att mellancheferna har blivit motiverade samtidigt som dessa inte 
känner sig motiverade eller bara delvis motiverade. Övrig personal på förvaltningarna 
har inte heller blivit motiverade och detta kan bero på bakomliggande faktorer som t.ex. 
att mellancheferna är motståndare mot förändringen.  
 
Vi kan även konstatera att andra hinder för införandet av elektronisk handel har varit av 
organisatorisk karaktär. Det har varit problem med att veta hur 
organisationsförändringar i samband med elektronisk handel ska göras och det har även 
pågått flera förändringar parallellt med införandet av elektronisk handel, vilket har gjort 
att den elektroniska handeln har fått låg prioritet. Vi kan också se att dessa 
organisatoriska hinder inte uppstår förrän man har påbörjat själva införandet och att 
storleken på förvaltningen kan ha betydelse för hur stora dessa hinder blir.  
 
Angående legala aspekter kan vi dra slutsatsen att dessa inte har påverkat införandet av 
elektronisk handel i kommunen. En förutsättning för detta är att faktureringen fungerar 
som den ska i och med användandet av elektronisk handel.  
 
Vi kan också se att politiska aspekter heller inte har varit ett hinder för användandet av 
elektronisk handel. Detta kan bero på att kommunen har lyckat med att anpassa den 
politiska styrningen med de förvaltningarnas olika verksamhetsområden.  
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Ett kunskapsmässigt hinder för införandet har varit att alla inblandade parter inte har fått 
någon omfattande utbildning om elektronisk handel. Utbildning ges först när man väl 
har infört elektronisk handel och denna brist på utbildning kan få som följd att man inte 
har fått ökat intresse för den elektroniska handeln och i och med detta har heller inte 
frågan om införande drivits.   
 
Med hänsyn till arbetsuppgifterna kan vi utläsa att ett hinder är att elektronisk handel 
medför mer datorarbete för de anställda, vilket kan leda till merarbete. I och med att 
elektronisk handel i slutändan ska göra arbetsuppgifterna lättare kan det finnas andra 
bakomliggande orsaker till varför ökat datorarbete ses som ett hinder. Att man är rädd 
för nya rutiner som förändrar tryggheten i de arbetsuppgifter man har kan vara en sådan 
orsak och därför vill man framhäva att ökat datorarbete är ett hinder. 
 
Vi kan även konstatera att tidpunkten för införandet av elektronisk handel har varit ett 
hinder. Det har inom kommunen skett flera förändringar parallellt och detta har gjort att 
man i förvaltningarna inte har känt sig redo att införa elektronisk handel. I och med att 
flera förändringar skett samtidigt har man tvingats att prioritera mellan dessa och 
elektronisk handel har inte fått högst prioritet. Detta har varit ett hinder för införandet.  
 
Avsaknad av leverantörer som man kan handla elektroniskt med har varit ett problem 
för förvaltningarna. I och med att det inte har funnits leverantörer att handla med har 
förvaltningarna inte heller sett nyttan med elektronisk handel. Vi kan också se att ett 
annat hinder för elektronisk handel är att den personliga kontakten och flexibiliteten 
minskar i och med elektronisk handel och detta kan medföra att personalen inte kommer 
att använda systemet.  
 
Vi kan också se att målen för elektronisk handel i kommunen har varit för höga från 
början detta har varit en bidragande faktor till att inte fler förvaltningar har infört 
elektronisk handel. Det har heller inte genomförts en grundlig förundersökning för att 
man ska få tillräckliga beslutsunderlag för fortsatt arbete. Att man inte har haft en 
person som jobbat med projektet på heltid har varit ett annat problem som har påverkat 
införandet.  
 
Bristfälligt engagemang av ledningen har varit ett annat hinder som har hindrat 
spridningen av elektronisk handel. Ledningen menar att när det gäller förankring av 
elektronisk handel är det ledningen som har varit mest positiv och att det är hos 
mellancheferna som stoppet har funnits. Mellancheferna menar däremot att ledningen 
kunde ha varit mer positiv till projektet och att de inte har kunnat hitta någon inspiration 
när de har upplevt att ledningen inte har varit nog engagerade. Ett annat hinder för 
införandet av elektronisk handel är att informationen och kommunikationen i projektet 
har varit bristfällig. Mellancheferna anser att kommunikationen har fungerat dåligt från 
ledningens sida samt att informationsgivningen har dröjt länge från gång till gång. 
Ledningen anser dock att kommunikationen har varit fungerande, men att intresset från 
mellancheferna att delta på informationsmötena har varit lågt.  
 
Vi har också kunnat se att ett problem för införandet av elektronisk handel har varit de 
ekonomiska aspekterna. Detta har visat sig genom att utrustning är dyrt att köpa in och 
att man i förvaltningarna måste ta hänsyn till de ekonomiska resurser som man får 
tilldelade av kommunen.  
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Vi kan även konstatera att de ekonomiska hindren kan vara relaterade till storleken på 
förvaltningarna och att dessa hinder upplevs först efter det att man har påbörjat själva 
införandet.   
 
Problem med programvaran, nätdragning, brandväggar samt datorer med fel prestanda 
har varit tekniska hinder för införandet av elektronisk handel. Många av dessa problem 
uppstår inte förrän själva införandet har på börjats och en del av dessa kan lösas under 
införandets gång.  
 
De orsaker som ligger till grund för att elektronisk handel inte används i större 
utsträckning inom kommuner är med andra ord relaterade till motstånd mot förändring, 
etik, motivation, tid, relationer med leverantörer, projektets arbetsgång, arbetsuppgifter 
och ledningen. Vi har kunnat konstatera att motivation av personalen ute på 
förvaltningarna inte borde vara något egentligt hinder, eftersom alla förvaltningar borde 
ha samma förutsättningar att motivera personalen. Vi har också kunnat utläsa att 
hindren relaterade till arbetsuppgifterna kanske inte heller är egentliga hinder, utan 
kanske bara en ursäkt för att man inte vill ändra på sina arbetsuppgifter.  
 
Alla dessa hinder anser vi har sitt ursprung i att kommunen från början har gjort en 
bristfällig förundersökning. Vi anser att den förstudie som genomförts har varit 
ofullständig med bristande beslutsunderlag och handlingsplaner som följd. Hade en 
noggrann förstudie gjorts från början bland förvaltningarna, hade man kunnat ta hänsyn 
till dessa hinder och man hade då kunnat undvika många av de problem som uppstått. 
Detta hade nog gjort att fler förvaltningar haft elektronisk handel idag.  

6.2 Diskussion av slutsatser 
Ett problem med den förstudie som gjorts, anser vi, är att den endast har gjorts på 
kommunen som helhet och inte på förvaltningarna var för sig. Eftersom kommunen är 
en stor organisation med många olika verksamhetsområden borde det ha varit en 
självklarhet att utföra en förstudie på varje förvaltning för att se om elektronisk handel 
verkligen kan användas av alla förvaltningar. Om en kommun satsar resurser på ett 
projekt för elektronisk handel anser vi att målet borde vara att få med alla kommunens 
förvaltningar i projektet. En förstudie ska ge ett underlag för beslut om ett projekt ska 
startas eller inte och hade kommunen gjort en närmare undersökning av hur situationen 
såg ut på respektive förvaltning hade man kanske sett att alla förvaltningar inte har nytta 
av elektronisk handel. Då kanske ett annat beslut hade tagits angående införandet.  
 
Att förstudien har gjorts på kommunen som helhet, anser vi, har medfört att kommunen 
gällande besparingarna endast har tittat på det totala antalet fakturor i hela kommunen 
och kommit fram till de skulle kunna spara stora summor på att hantera dessa 
elektroniskt. Hade en förstudie gjorts på varje förvaltning hade man istället kommit 
fram till att flera förvaltningar inte skulle kunna ha ett så stort antal fakturor elektroniskt 
och inte heller tjäna så mycket på att införa elektronisk handel.  
 
När det gäller leverantörer anser vi att kommunen endast har tittat på de leverantörer där 
man har det största antalet fakturor och man verkar inte ha tänkt på om det finns 
leverantörer som alla förvaltningar skulle kunna nyttja på elektroniskt vis.  
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Angående tidsmässiga aspekter tror vi att kommunen inte har undersökt om 
förändringen av elektronisk handel kom vid rätt tidpunkt för förvaltningarna. Eftersom 
man vill ha in alla förvaltningar i elektronisk handel borde man ha undersökt om 
förvaltningarna till hundra procent var redo för införandet innan man startade projektet. 
Vi anser även att kommunen heller inte ha verkat kontrollerat vilka förvaltningar som 
varit intresserade av elektronisk handel innan man startade projektet.  
 
Eftersom målet var att en viss procent av fakturorna skulle ske elektroniskt inom en viss 
period borde kommunen ha tagit reda på om möjligheten för elektronisk handel fanns 
hos alla förvaltningar. Då hade man hade kunnat sätta andra mål för projektet som 
kanske hade varit nådda idag.   
 
Ett annat problem, som vi ser det, med den förstudie som gjorts hos kommunen är att 
man har missat att ta hänsyn till de sociala aspekterna i organisationen. Det är trots allt 
människorna i kommunen som ska använda systemet i sitt dagliga arbete och därför 
anser vi att det är viktigt att redan från början ta i beräkning hur man ska hantera 
motstånd mot förändringar, motivation och etik. Tar man hänsyn till dessa aspekter från 
början borde inte dessa vara ett hinder som hindrar införandet av elektronisk handel. 
 
Ytterligare problem som vi ser i den förstudie som kommunen genomfört är att 
projektet inte har varit tillräckligt förankrat hos ledningen. Det är upp till ledningen att 
se till att projektet genomförs på bästa sätt och är inte ledningen engagerade kommer 
problem att uppstå. Det är också upp till ledningen att avsätta rätt projektledare och se 
till att kommunikationen i projektet fungerar. Därför anser vi att det är viktigt att redan i 
förstudien ta hänsyn till hur ledningen ska agera och hur de ska informera om projektet.  

6.3 Egna reflektioner 
Vi anser att problemet med bristfälliga förstudier inte är specifikt för just en kommun. 
Det har från vår litteraturstudie framkommit att det är ett allmänt problem i 
förändringsarbete att man inte gör en grundlig förundersökning. Vi anser dock att 
problemet med bristfälliga förstudier kan ha en större betydelse för en kommun 
beroende på att den är uppbyggd av olika självständiga enheter som alla har så pass 
olika verksamheter. För ett vanligt företag som har enheter där alla jobbar med en 
gemensam verksamhet kanske konsekvenserna av en bristfällig förstudie inte blir lika 
stora som för en kommun, eftersom man då i förstudien endast behöver ta hänsyn till 
företaget som helhet. Man behöver då inte ta hänsyn till enskilda ekonomihanteringar, 
skilda faktureringssystem samt en så stor spridning på olika leverantörer som man 
måste göra i en kommun. På grund av att kommunen är uppbyggd som den är, anser vi, 
gör att man måste tänka på ett speciellt sätt när man gör en förstudie. Om man inte tar 
hänsyn till de olika delar som kommunen består av kommer man aldrig att lyckas med 
att sprida elektronisk handel inom en kommun.  
 
Med ovanstående resonemang som bakgrund anser vi att kommuner bör tänka på 
följande för att komma till rätta med problemet med bristfälliga förstudier: 
 

1) Utföra en förstudie på varje förvaltning och inte bara på kommunen som helhet.  
2) Ta hänsyn till sociala aspekter redan i förstudien genom att planera hur motstånd 

mot förändringar, motivation och etiska faktorer ska hanteras.  
3) Kontrollera att varje förvaltning är redo för införandet av elektronisk handel 

tidsmässigt.  
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4) Kontrollera att det finns leverantörer som varje förvaltning kan nyttja 
elektroniskt förutsatt att kommunen har avtal med dessa leverantörer.  

5) Sätta upp realistiska mål för projektet från början som alla är medvetna om och 
accepterar.   

6) Avsätta minst en person som på heltid kan jobba med projektet.  
7) Kommunens ledning måste vara fullt engagerade i projektet.  
8) Information om projektet måste gå ut ofta och till alla i kommunen.  
9) Kommunikationen mellan ledningen, mellancheferna och övrig personal måste 

ske ofta.  

6.4 Metoddiskussion 
För att samla in vår information på ett så säkert sätt som möjligt har vi tagit hänsyn till 
begreppen tillämplighet, överensstämmelse, pålitlighet och noggrannhet som Patel och 
Tebelius (1987) beskriver. Tillämplighet har vi uppnått genom att vi noggrant har valt ut 
de personer som har deltagit i våra intervjuer. Genom att vi har utfört kvalitativa 
intervjuer där respondenterna har fått uttrycka sig med sina egna ord anser vi att vi har 
erhållit den önskade informationen och därmed har tillämpligheten ökat. Vi har också 
vid intervjuerna talat om för respondenterna hur stor betydelse problemområdet hade 
samt att vi lät respondenterna förstå hur viktigt det var att de var hjälpsamma och villiga 
att ge sina synpunkter i vår undersökning.  
 
För att uppnå överensstämmelse har vi skickat den tolkning som vi gjort utifrån 
intervjuerna till respondenterna, vilka gavs möjligheten att bedöma om vi tolkat 
intervjusvaren på samma sätt som dem.  
 
Pålitlighet har vi åstadkommit genom att vi talat om betydelsen av undersökningen för 
respondenterna samt att vi utförligt i uppsatsen beskrivit vårt förfaringssätt vid 
undersökningen. Vi har också att utformat våra intervjufrågor så att de inte ska kunna 
misstolkas och intervjuerna har utförts på respondenternas kontor för att få en så 
störningsfri miljö som möjligt.  
 
Genom att vi utförligt beskrivit vårt tillvägagångssätt samt att vi inte förvrängt den 
information vi fått fram uppnår vi noggrannhet i vår undersökning. Vi har också använt 
bandspelare vid alla intervjuer för att exakt kunna återge vad respondenterna sagt. 
Noggrannheten har ökat ytterligare genom att vi har gett samma inledning till alla 
respondenter, samma person har fört intervjuguiden framåt vid intervjuerna samt genom 
att vi skickat vår tolkning av intervjuerna till respondenterna för godkännande. 
 
I och med att vi har gjort allt detta anser vi att vi har uppnått säkerhet i vårt 
datainsamlande och därmed kan vi säga att datat i uppsatsen är tillförlitligt. Trots att vi 
har vidtagit dessa åtgärder för att göra vårt datainsamlande så säkert som möjligt är vi 
medvetna om att våra frågor kan ha missförståtts. Vi har dock innan intervjuerna testat 
vår intervjuguide och därigenom anser vi att frågorna i den inte borde ha varit 
svårtolkade. I och med att vi har gjort öppna intervjuer där vi har ställt följdfrågor kan 
dessa frågor ha missförståtts. Vi har dock tänkt på att inte vara ledande när vi ställt 
följdfrågor och därmed anser vi att vi gjort det vi kunnat för att frågorna inte ska 
missförstås.  
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Vi är också medvetna om att respondenterna kanske inte har uttryckt sig helt fritt när de 
svarat på frågorna med rädsla av att ”säga för mycket”. Detta är dock ingenting som vi 
anser att vi kan påverka. I och med att vi har valt ut personer med rätt erfarenhet på 
olika nivåer i kommunen anser vi att vi ändå borde ha fått ut så mycket som möjligt av 
våra intervjuer.  

6.5 Förslag till fortsatt forskning 
Eftersom vi i denna uppsats endast har undersökt vilka orsaker som ligger till grund för 
att elektronisk handel inte används i större utsträckning inom kommuner från 
kommunens perspektiv väcker det tankar om hur kommunens leverantörer ser på 
problemet. Att undersöka vilka hinder som leverantörerna upplever skulle vara 
intressant för att se hur stor påverkan leverantörerna har på spridningen av elektronisk 
handel inom kommunen.  
 
En annan intressant infallsvinkel skulle vara att undersöka hur personalen ute på 
förvaltningarna ser på införandet av elektronisk handel. Det är ju trots allt de som ska 
använda sig av systemet i deras dagliga arbete och hur de ser på elektronisk handel 
borde ha betydelse för hur väl elektronisk handel slår igenom inom en kommun. 



69 

  

Referenser 

Litteratur 
Andersen H, Vetenskapsteori och metodlära; en introduktion, Studentlitteratur 1994, 
ISBN 91-44-38571-4.  
 
Angelöw B, Det goda förändringsarbetet, Studentlitteratur 1991, ISBN 91-44-33761-2. 
 
Antonsson, A-B, Förändra i förändringens tid; Ett material om praktiskt 
förändringsarbete som lönar sig, Almega 1995, ISBN 99-2141885-8.  
 
Darnton G, Maddison R, Information systems in organizations; improving business 
processes, Chapman & Hall 1996, ISBN 0-412-62530-X. 
 
Fredholm, P, Elektroniska affärer, Studentlitteratur 1997, ISBN 91-44-00404-4. 
 
Fredholm, P, Elektroniska affärer, Studentlitteratur 1999, ISBN 91-44-01043-5. 
 
Fredholm, P, Elektroniska affärer, Studentlitteratur 2000, ISBN 91-44-01405-8. 
 
Goldkuhl, G, Röstlinger A, Förändringsanalys; Arbetsmetodik och förhållningssätt för 
goda förändringsbeslut, Studentlitteratur, 1988, ISBN 91-44-26371-6. 
 
Haslebo G, Nielsen K S, Organisationsförändring, Studentlitteratur 1998, ISBN 91-44-
00584-9. 
 
Holme I M, Solvang B K, Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 
Studentlitteratur 1997, ISBN 91-44-00211-4. 
 
Häggroth, S, Offentlig sektor mot nya mål, Allmänna förlaget 1991, ISBN 91-38-92070-
0. 
 
Ljungström K, Förändring som leder vidare, Konsultförlaget i Uppsala AB 1996, ISBN 
91-7005-059-7. 
 
Patel R, Davidsson B, Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur 1994, ISBN 91-
44-30952-X. 
 
Patel R, Tebelius U, Grundbok i forskningsmetodik, Studentlitteratur 1987, ISBN 91-
44-24851-2. 
 
Ringqvist, M, Om den offentliga sektorn; vad den ger och vad den tar, Fritzes Förlag 
1996, ISBN 1-38-92524-9. 
 
Strauss A L, Glaser B G, The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative 
research, New York: Aldine 1967, ISBN 0-202-30260-1. 
 
Toppledarforum, Elektronisk handel för kommuner, landsting och stat: Anskaffning och 
installation, Williamssons Solna 1996a, ISBN 91-7220-278-5. 



70 

  

 
Toppledarforum, Elektronisk handel för kommuner, landsting och stat: Verksamhets-
utveckling och införandestöd, Williamssons Solna 1996b, ISBN 91-7220-260-2. 
 
Toppledarforum, Fördelar med elektronisk handel, Williamssons offset AB 1997a, 
ISBN 91-7099-66366. 
 
Turban, E, Electronic Commerce; a managerial perspective, Pearson Education Inc 
2002, ISBN 0-13-098425-6. 
 
Wallén G, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Studentlitteratur 1996, ISBN 91-44-
36652-3. 

Artiklar 
Affärsvärlden 1999, E-handelsförlamningen. 
 
Computer Sweden 1999,Elektronisk handel 300 miljoner back. 
 
Hagdahl A, Hedström K, Goldkuhl G & Röstlinger A, Organisation och utveckling av 
IT i kommuner; en översikt, Kommentus Förlag 1998, ISSN 1403-3593. 
 
Kommunikationsdepartementet, Elektronisk handel, Faktablad från Regeringskansliet, 
1998, K98.009. 
 
Massetti B, Zmud R, Measuring the extent of edi usage in complex organizations; 
strategies and illustrative examples, MIS Quarterly 1996. 
 
Toppledarforum, Elektronisk handel för kommuner, landsting och stat, 
Toppledarforums förstudie Elektronisk handel 1997b, ISBN: 91-7220-293-9. 
 
Tsalgatidou A, Papazoglou M P, Business to business electronic commerce issues and 
solutions, Elsevier 2000. Hämtat 2002-10-09. 

Undersökningar 
GEA Gemenskapen för Elektroniska Affärer 2002, Index för Elektroniska Affärer 
Första halvåret 2002. 
 
Kommentus gruppen AB, Kartläggning av elektronisk handel i Sveriges kommuner 
oktober 1999, Kommentus gruppen AB 1999. 

Internetsidor 
http://www.eh.svekom.se/. Hämtat 2002-09-30.  
 
http://www.lulea.se/. Hämtat 2002-11-29.  

Muntliga källor 
Paavola, R-M, Luleå kommun, 2002-12-16. 
 
Laestander, L, Luleå kommun, 2003-01-21. 



 

 

Intervjuguide     Bilaga 1 
 
Inledning 
Vi är två studenter som studerar Data- och systemvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Vi 
skriver en D-uppsats där vi vill undersöka varför elektronisk handel inte har slagit igenom hos 
kommuner, d.v.s. varför elektronisk handel inte används i större utsträckning.  

 
Denna undersökning gör vi genom att ta reda på vilka orsaker som ligger till grund för att 
förvaltningarna inte har infört elektronisk handel. Vi kommer att analysera med hjälp av 
teorier hur man kan hantera dessa hinder för att kanske få nya förutsättningar och möjligheter 
att använda elektronisk handel.  
 
Vi tycker att just ditt bidrag är viktigt eftersom vi anser att du har den erfarenhet som krävs 
för att vi ska få ut så mycket som möjligt av vår undersökning. Intervjuerna är en del av en 
fallstudie som kommer att ingå i vår D-uppsats. 
 
Bakgrundvariabler 

1. Vad heter du? 
2. Vilken är din titel? 
3. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
4. Hur länge har du arbetat inom kommunen med dessa uppgifter? 
5. Vilken är din högsta utbildning? 
6. Vill du vara anonym?  
 
7. Har det gjorts förstudie på förvaltningen/förvaltningarna om elektronisk handel?  
8. Har förvaltningen/förvaltningarna blivit erbjudna att ansluta sig till elektronisk 

handel?  
9. Tar förvaltningen/förvaltningarna själva beslut om att införa elektronisk handel?  
10. Hur många fakturor hanteras inom förvaltningen/kommunen per år? 

 
Endast till förvaltningsansvariga: 
11. Vilka är förvaltningens huvudsakliga ansvarsområden? 
12. Hur många jobbar på förvaltningen? 
13. Hur är åldersspridningen inom förvaltningen? 
14. Vilka produkter handlar förvaltningen i huvudsak med? 
15. Hur ser datavanan ut i förvaltningen? 
 
Endast till systemadministratören: 
16. Hur kom man fram till att Luleå kommun skulle införa elektronisk handel? 
 

Huvudfrågor 
17. Har det funnits motstånd mot införandet av elektronisk handel? 
18. Har ni stött på etiska hinder? 
19. Har ni motiverat personalen för den elektroniska handeln? 
20. Har det funnits lagliga hinder för införandet av elektronisk handel? 
21. Har det funnits organisatoriska hinder för att införa elektronisk handel? 
22. Har det funnits politiska hinder? 
23. Har det funnits ekonomiska hinder? 
24. Har ni stött på tekniska hinder för förändringen? 
25. Har det funnits kunskapsmässiga hinder? 



 

  

26. Har ni stött på tidsmässiga aspekter som hinder? 
27. Har ni stött på relationsmässiga hinder? 
28. Har ni stött på hinder i projektets arbetsgång? 
29. Har det funnits hinder relaterat till arbetsuppgifterna? 
30. Har det funnits hinder på ledningsnivå? 
31. Finns det andra problem eller hinder som ni har stött på i samband med införandet av 

elektronisk handel som vi inte har tagit upp? 
 
 
 


