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1 INLEDNING

Uppsatsens första kapitel syftar till att ge läsaren en inledande bild av inköp och den

bakgrund som legat till grund för denna uppsats. Med bakgrunden som utgångspunkt

presenteras sedan en problemformulering samt ett syfte, vilka tillsammans utgör

utgångspunkten för denna uppsats. Vidare presenteras även de avgränsningar vi valt

att göra.

1.1 Bakgrund
Under det senaste årtiondet har den informationsteknologiska utvecklingen i
allmänhet och Internet i synnerhet fått en stor betydelse för vårt samhälle och de
flesta har påverkats på något vis.

Ordet Internet betyder ”mellan nätverk” och innebär helt enkelt att en stor samling
lokala och nationella nätverk kopplas samman och kommunicerar med varandra.
Under det kalla kriget mellan USA och forna Sovjetunionen uppstod ett stort
strategisk problem för nordamerikanerna. Hur skulle myndigheterna i landet
kommunicera om landets telefon- och datanät skadades under ett kärnvapenanfall?
Man ansåg att radiokommunikation skulle vara alldeles för klumpigt och att något
kraftigare därför krävdes. 1957 sköt forna Sovjetunionen så upp den första
satelliten, Sputnik, i rymden och därmed var USA ett steg efter i den moderna
utvecklingen. Svaret från USA:s sida var att samma år grunda Advanced Research
Projects Agency (ARPA, senare DARPA: Defence Advanced Research Projects
Agency) som skulle skapa en lösning på det problem man ansåg sig ha. Lösningen
kallades för ”datanätverk”. Efter det kalla krigets slut tog universiteten i USA över
detta nätverk för s.k. säker kommunikation och efterhand anslöt sig fler och fler –
Internet var ett faktum! Genom Internet kan vi idag exempelvis beställa CD-skivor
via datorn för att sedan få dem hemskickade med post och många saker har blivit
enklare för oss som privatpersoner, men även företagen har påverkats av denna
utveckling. Ett område som har påverkats är inköp och det är detta ämne vi
kommer behandla under denna uppsats.

Förenklat kan man säga att inköp är alla de aktiviteter som ingår i arbetet med att
säkra inflödet av varor och tjänster till ett företag. Traditionellt sett har inköpet
varit en lite undanskymd funktion i företaget, men i takt med att det kommit att
motsvara en allt större del av ett företags totala omsättningen har det fått en alltmer
framskjuten strategisk roll (Persson & Virum, 1998). Person & Virum (1998)
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hävdar att inköp utgör 60-80 % av den totala omsättningen och forskningsinstitutet
Center for Advanced Purchasing Studies (1999) anger 61 % som motsvarande
siffra. Vidare menar Quinn & Hilmer (1994) att outsourcing, d.v.s. att upphöra att
tillverka en vara för att istället köpa in den externt, är ett av de främsta sätten att
öka ett företags konkurrenskraft och att trenden i den globala ekonomin går mot en
ständigt högre grad av outsourcing. Ett exempel på hur inköp och outsourcing
relaterar är när kommuner lägger ut snöröjning på entreprenad.

eProcurement, elektroniskt inköp, innebär enligt Norris et al (2000) att olika steg i
inköpsprocessen sker med elektronisk funktionalitet och kommunikation. Detta
kan medföra att steg i processen genomförs snabbare, säkrare och i vissa fall
automatiskt. Således finns en stor rationaliseringspotential förknippad med
eProcurement och Aberdeen Group (1999) menar att det finns exempel då den
administrativa kostnaden sjunkit med över 70 % per avrop. Dessutom kan
eProcurement leda till att det inköpande företaget får bättre överblick och kontroll
över marknaden och sina inköpsvolymer, vilket i sin tur kan leda till förbättrade
förhandlingspositioner kontra leverantörer och därmed lägre inköpspriser. I andra
fall innebär eProcurement fördjupade och mer lojala affärsrelationer. Ledoux
(2000) förutspår att marknaden för eProcurement kommer att stiga från US$ 3,6
miljarder till US$ 1.375 miljarder under perioden 1999-2003.

1.2 Problemformulering
Trots att många företag, fortfarande lomhörda efter smällen när IT-bubblan sprack,
ställer sig kallsinniga till allt som börjar på ”e”, väntas utbredningen av
eProcurement som synes att öka lavinartat. Det finns dock fortfarande en utbredd
osäkerhet bland företag rörande eProcurement, ”det har varit lite hokus-pokus över
eProcurement” (Gahn, 2001-12-12). Detta tror vi delvis kan förklaras med ovan
nämnda konstaterande att inköp länge spelat en periferir roll i företagen och delvis
med att inköp är en långt ifrån homogen funktion. Rutinerna för att köpa in en viss
vara kan skilja sig väsentligt från rutinerna för en annan, samtidigt som olika varor
kan köpas in enligt olika strategier. Nu när allt ljus plötsligt faller på inköp och såväl
konsulter som akademiker och mjukvarutillverkare börjar slå på trumman för att
göra ingående och omvälvande förändringar av inköpsfunktionen, förknippat med i
många fall stora investeringar och ännu större besparingspotentialer, är det kanske
inte så konstigt att företag känner sig osäkra och undrande inför eProcurement.

Denna uppsats syftar till att bringa ökad klarhet kring eProcurement. Vi ämnar
undersöka vad eProcurement egentligen innebär i praktiken och kommer att svara
på denna fråga genom att fastställa hur ett antal företag som idag använder sig av
eProcurement-lösningar, skall börja använda, eller tillverkar dylika lösningar
definierar begreppet. Vi avser också utreda varför man inför eProcurement och
kommer att svara på detta genom att fastställa vilka fördelar dessa företag anser
eProcurement innebära. Slutligen ämnar vi utforska hur premisserna för inköp
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ändras vid införandet av eProcurement genom att fastställa hur de undersökta
företagen anser att eProcurement inverkar på inköpsstrategier och
inköpsprocessen.

1.3 Syfte
Att undersöka hur eProcurement definieras, vilka fördelar eProcurement innebär
och hur det inverkar på ett företags inköpsstrategier och inköpsprocesser.

1.4 Avgränsningar
•  Företagen är utvalda av oss och således studerar vi enbart ett begränsat system.
•  Ur användarsynpunkt behandlar vi enbart eProcurement ur det inköpande

företagets synvinkel och därmed lämnas leverantörernas användande oberört.
•  Vi har genomfört våra intervjuer med personer som har stor kunskap om

inköpsfunktionen och därmed inte talat med medarbetare som dagligen
använder sig av systemen.
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2 METOD

I det här kapitlet redogör vi för den vetenskapliga ansats vi har hållit under

genomförandet av denna uppsats, samt det arbetssätt vi använt oss av vid insamlandet

av information.

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt
För att läsaren ska kunna följa det sätt vi har genomfört denna uppsats på anser vi
det viktigt att presentera det metodsynsätt vi menar motsvara vårt arbetsförfarande.
Vi har i vårt förhållningssätt utgått från tre olika delar, vilka vi nedan förklarar var
för sig och sedan sammanfogar i figur 1 på sida 8. Orsaken till att vi har använt oss
av de teorier som återfinns nedan är att vi under vår metodkurs har erhållit många
referenser till denna litteratur, samt att vi genom att studera andra uppsatser
kommit fram till att författarna är etablerade och erkända inom området.

2.1.1  Metodsynsätt
Arbnor och Bjerke (1994) urskiljer tre olika synsätt. Det första synsättet, vilket även
är det äldsta, benämns det analytiska synsättet och det har sina rötter i den
klassiska analytiska filosofin. Förespråkare för detta synsätt menar att verkligheten
är av summativ karaktär, vilket innebär att de ser helheten som en summa av
delarna. Delarna ska förklaras utifrån verifierade antaganden, så kallade hypoteser.
Vidare är kunskapen som bildas individoberoende, det vill säga att kunskapen ska
följa omdömen samt vara oberoende av subjektiva upplevelser.

Det andra synsättet, som delvis växte fram som en motvikt till det analytiska
synsättets summativa antaganden, kom att gå under benämningen
systemsynsättet. Synsättet har sina grunder i 1950-talet och har det grundläggande
antagandet att verkligheten är objektiv, men att helheten avviker från summan av
delarna. Med andra ord kan det uppstå så kallade synergieffekter av relationerna
mellan de olika delarna. Vidare förstår och förklarar systemsynsättet delarna utifrån
helhetens egenskaper.

Det tredje och sista synsättet, det så kallade aktörssynsättet, menar att helheten
förstås utifrån delarnas egenskaper. Synsättet utvecklades under 1960-talet och
inriktar sig på att kartlägga den betydelse och innebörd aktörer lägger i sina
handlingar och den omgivande miljön. Helheten kan bara existera som en struktur
av innebörder som konstrueras socialt, och även verkligheten är en social
konstruktion. Fokus bör läggas på aktörens handlingar i ett socialt sammanhang
och systematiska egenskaper ses inte som relevanta.
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2.1.2  Kunskapskategorier
Vidare beskriver Arbnor och Bjerke (1994) sex stycken kunskapskategorier för att
hjälpa till att urskilja vilket synsätt forskare arbetar efter. Inom första kategorin ser
man verkligheten som konkret och lagbunden av oss oberoende struktur (1).
Detta innebär att verkligheten är ett externt och objektivt fenomen som går att
studera och uppmäta korrekt, vilket innebär att man inom denna kategori söker
klara orsak-verkan samband. Att se verkligheten som konkret och
determinerande process (2) är den andra kategorin och inom denna anser man
att samhället är konkret i sin natur, men att det ständigt förändras i dess detaljer. I
den tredje kategorin ser man verkligheten som ömsesidigt beroende fält av
information (3) och denna verklighet är baserad på överföring av information. I
denna verklighet utvecklar sig organisationen och miljön tillsammans och
medlemmarna  inom organisationen anpassar sig kontinuerligt till informationen
från miljön. Om man studerar de mönster av symboliska relationer och betydelser
som framkommer genom mänskliga handlingar och interaktioner, ser man
verkligheten som värld av symbolisk diskurs (4). Inom denna kategori blir
forskningsresultatet relativa och specifika för den kontext de togs fram, men att
resultaten kan vara likartade från fall till fall för att på så vis formulera generella
teorier. Den femte kategorin ser verkligheten som social konstruktion (5), vilket
innebär att konstruktionen är given och har en förmåga att förlora sin ”makt” som
”vägvisare” i det ögonblick dess medlemmar upphör att upprätthålla den som
sådan. Här krävs en förståelse för den process och/eller metod genom vilken
verkligheten skapas. Den sista kategorin, verkligheten som manifestation av
mänsklig intentionalitet (6), bygger på att man postulerar en värld vilken
individen skapar inom det individuella medvetandet. För denna kategori är det svårt
att bedöma kunskap, eftersom verkligheten ser olik ut för varje enskild individ.

2.1.3  Positivism kontra hermeneutik
Även Patel och Davidsson (1991) beskriver två viktiga förhållningssätt; positivism
och hermeneutik. Dessa två kan ses som två olika skolbildningar som delar
vetenskapssamhället i olika grupper. Enligt Andersson (1982) rör det sig inte endast
om olika angreppssätt när man pratar om de två riktningarna, utan de representerar
snarare helt motsatta världsåskådningar eller livsinställningar.

Den första, positivismen, innebär att det finns en sann verklighet och alla
individer uppfattar den på samma sätt. Med andra ord så kommer resultatet att bli
detsamma oavsett vem som gör undersökningen. Vidare innebär positivismen att
forskaren ska vara objektiv i sitt arbete, man ska alltså kunna byta ut forskaren men
ändå uppnå samma resultat. Detta begrepp brukar även benämnas explanatik, då
man ämnar att ge förklaringar kring det man studerar (Arbnor & Bjerke, 1994).

Hermeneutiken, som är den andra inriktningen, har sin utgångspunkt i att varje
individ uppfattar verkligheten på olika sätt. Det finns ingen sanning som är likadan
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för allihopa, eftersom varje människa tolkar sin omgivning på sitt eget vis och får
på så sätt en egen uppfattning av verkligheten. Forskarens roll ska vara öppen och
engagerad och målet för forskningen är att öka förståelsen för det man studerar. En
hermeneutisk forskare närmar sig alltid forskningsobjektet utifrån sin egen
förförståelse och dennes mål är, enligt Starrin och Svensson (1994), att förstå
handlingar och företeelser sedda var för sig som helheter och i relation till allt som
är känt omkring dem. Genom denna kunskap ska man sen få bättre möjligheter att
förstå och förhålla sig till andra människor och företeelser i deras unika
sammanhang.

2.1.4  Vår ståndpunkt
När vi i början av denna uppsats resonerade kring de olika synsätten och vårt
problem kom vi fram till att vi enbart skulle studera en liten del av ett större
system. Då vår uppgift bl.a. var att studera hur eProcurement inverkar på
inköpsstrategier och inköpsprocesser i olika företag, innebar detta också att vi till
viss del skulle studera hur gamla och nya system agerar ihop i företagen. Då
systemsynsättet är baserat på relationer och synergier mellan olika system ansåg vi
att detta synsätt var en lämplig utgångspunkt för vårt fortsatta arbete.

Vi var också medvetna om att våra forskningsresultat oundvikligt skulle bli relativt
och specifikt i och med att vi skulle hämta empiri genom att intervjua ett antal
personer. Dessa tankar är vad Arbnor och Bjerke (1994) klassar som den fjärde
kategorin av hur man kan se verkligheten, nämligen att verkligheten ses som en
värld av symbolisk diskurs.

Slutligen diskuterade vi skillnaden mellan att förklara (positivism/explanatik) och
att förstå (hermeneutik). Då vi hade för avsikt att studera en tämligen liten, av oss
utvald grupp, av personer och företag, ansåg vi att vi skulle försöka förstå hur det
objekt vi skulle studera, d.v.s. eProcurement, fungerade i just detta specifika
sammanhang. Vidare har vi inte haft för avsikt att finna ett orsak-verkan samband.
Vi ansåg också att vår förförståelse inom området skulle ligga till grund för våra
problemformuleringar och de frågor med vars hjälp vi skulle genomföra
intervjuerna. Genom dessa intervjuer skulle vi tolka det insamlade materialet, såväl
omedvetet som medvetet, vilket leder till ökad förståelse som i sin tur leder till nya
frågor. Dessa saker gjorde att vi ansåg att vi hade en hermeneutisk grundinställning
när vi började denna studie.

Alla dessa tankar tillsammans gör att vi kan sammanfatta vår vetenskapssyn i
figuren nedan, där vår ”position” visas av den grå ellipsen. Denna figur är tänkt för
att visa för läsaren hur de olika synsätten är ”positionerade” i förhållande till
varandra.
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FIGUR 1: VÅR VETENSKAPLIGA ANSATS (BEARBETAD FRÅN ARBNOR & BJERKE, 1994)

2.2 Forskningsprocessen
Då denna uppsats ska ses som ett litet forskningsprojekt vill vi här förklara hur
denna process har sett ut för oss. Enligt Patel och Davidsson (1991) ska ett antal
steg genomgås och dessa steg måste varje forskare ta oavsett hur
undersökningsproblemet har växt fram och vad det omfattar. Stegen består av
identifiering av problemområdet, litteraturgenomgång, precisering av problemet, val av
undersökningsuppläggning, val av undersökningsgrupp, val av teknik för informationsinsamling,
genomförande, bearbetning och analys samt rapportering.

Denna uppdelning av stegen utgör allt som oftast en idealbild av hur det ska se ut,
för ofta ges inte möjligheten att arbeta sig igenom stegen ett efter ett i tur och
ordning. En av orsakerna till detta är att stegen inte är klart avgränsade utan
överlappar varandra i viss mån när de ska genomföras i verkligheten. En annan
orsak är att man under forskningsarbetet hela tiden får tillgång till ny information
som man inte hade tidigare och därför hoppar mellan de olika stegen, för att
exempelvis göra revideringar av tidigare insamlad information. Dessutom är det
inte alltid önskvärt att arbeta strikt efter stegen. Om man till exempel genomför en
undersökning på ett induktivt sätt kan det vara lämpligt att vänta med en mer
omfattande litteraturgenomgång till efter undersökningen. Detta för att ett alltför
grundläggande och omfattande teoretiskt arbete på förhand kan förhindra
upptäckten av ”det nya”.

Under forskningsprocessen kommer det vetenskapliga förhållningssättet att
påverka allt som görs, från det att problemet formuleras till det att de olika stegen
genomförs och att resultatet rapporteras. Själva forskningsprocessen kan beskrivas
med figur 2 nedan.
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FIGUR 2: STEGEN I FORSKNINGSPROCESSEN (KÄLLA: PATEL OCH DAVIDSON, 1991)

Om vi tillämpar figuren ovan, som illustrerar forskningsprocessens olika steg,
märker vi att vi har hoppat mellan de olika stegen en del. Det första steget för oss
var egentligen steg 2, nämligen att bestämma sig för vad och efter en del
diskussioner under höstens gång kom vi fram till att vi ville skriva en uppsats inom
området eProcurement. När vi väl funnit området kvarstod uppgiften att precisera
ett problem och detta tog lite längre tid. Först efter samråd med vår handledare
kunde vi komma fram till en problemformulering, som vi i ett senare skede
modifierade och preciserade. Enligt Patel och Davidsson (1991) kan problemet
formuleras på två sätt; genom frågor eller genom påståenden. Det vanligaste och
enklaste sättet är att man använder sig av frågor och ställer upp en eller flera
frågeställningar. Om vi använder oss av påståenden så gör vi antaganden om eller
formulerar hypoteser kring problemet. I vårt fall började vi ställa oss frågor hur
eProcurement inverkar på inköpsstrategier och inköpsprocesser i olika företag, och
detta blev inledningen till vår problemformulering. Ju tydligare man kan vara när
man preciserar problemet, desto säkrare kan man vara på att man inte missar något
väsentligt. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att man inte kan undersöka allt
på en gång och därför kan det vara bättre att försöka besvara en liten frågeställning
och lyckas med det, än att försöka besvara en större frågeställning och bara lyckas
skumma ytan lite.

Vetenskapligt
förhållningssätt

Problem

1. Skaffa sig kunskap
2. Bestämma sig för vad?

•  Precisering av problemet
3. Bestämma sig för hur

•  Undersökningsgrupp
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•  Tekniker för att samla information

4. Genomförande
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6. Redovisa/rapportera
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Först efter detta gick vi vidare till det som benämns steg 1, att skaffa sig kunskap.
Detta gjorde vi genom att leta litteratur på ett antal bibliotek, men även genom en
hel del artikelsök på Internet och i olika databanker.

Det tredje steget, att bestämma sig för hur undersökningen ska göras, gjordes delvis
i samråd med vår handledare. Vi kom fram till att vi skulle göra en litteraturstudie
av begreppet eProcurement och därpå genomföra kvalitativa intervjuer på företag
för att få fram deras åsikter angående eProcurement, för att efter intervjuerna
sammanställa dessa och redovisa dem. Undersökningsgruppen bestämdes av oss,
medan själva intervjuförfarandet bestämdes i samråd med de personer vi skulle
intervjua, då vi ringde och frågade om de var intresserade av att ställa upp på en
intervju. Vi hade från början för avsikt att enbart studera användarsidan av
eProcurement, men efter hand kom vi fram till att det även skulle vara intressant att
intervjua systemleverantörer för att även få deras perspektiv på eProcurement. Till
slut fick vi ihop en lista med sex stycken personer och företag: tre företag som
redan använde lösningarna, ett företag som ska börja använda sig av eProcurement,
samt två stycken systemleverantörer. Själva inriktningen på intervjun fick vi sedan
styra själva. Den sista punkten inom steg 3 anser vi att vi genomgick när vi samlade
in material i början av arbetets gång, detta är ytterligare ett exempel på hur man kan
hoppa mellan de olika stegen i forskningsprocessen.

Efter det tredje steget började vi med själva genomförandet, vilket för vår del
innebar att göra intervjuer under två veckor och att sammanställa dessa, samt att
skriva på uppsatsen. Efter att vi hade gjort alla intervjuer satte vi oss ner och gick
igenom dem för att analysera dessa och försöka skapa en bra struktur i empirin och
analysen, d.v.s. vi bearbetade och analyserade vårt material. Därefter återstod enbart
det sista steget av processen, nämligen steg 6 - att redovisa uppsatsen.

2.3 Metoder för datainsamling
Enligt Lekvall och Wahlbin (1993) finns det tre olika datainsamlingsstrategier man
kan använda sig av när man ska göra en studie av detta slag, nämligen:

Fallstudie, som används då enskilda fall ska studeras på djupet.
Tvärsnittsstudie, vilken används då man har ett brett urval som ska studeras vid
en viss tidpunkt.
Tidsseriestudie innebär att studien följer en utveckling över tiden.

Vidare kan man dela in studier i kvantitativa och kvalitativa studier och enligt
Lekvall & Wahlbin skiljer sig dessa genom att resultatet för den förra utrycks i
siffror. Vidare är en kvalitativ studie normalt sett inte lika strukturerad som en
kvantitativ studie och därför är den mer lämplig att använda vid hermeneutiska
studier. Lundahl & Skärvad (1999) stödjer denna tanke och pekar på att syftet med
en kvalitativ studie är att beskriva, analysera och förstå beteendet hos en person
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eller en grupp av personer med den studerade personen/gruppen i fokus. Med
andra ord är den kvalitativa studien en lämplig form av studie när man vill veta
människors åsikter kring exempelvis framgång eller hur strukturer inom
organisationer byggs upp.

Vi anser att det för oss är svårt att ge en specifik benämning på vår uppsats i
enlighet med de tre typer av studier Lekvall och Wahlbin nämner. Vi konstaterade
tämligen snabbt att det inte kan vara en tidsseriestudie då vi inte har någon
möjlighet att studera eProcurement över tiden. Visserligen ger vi en kortare
redogörelse för fenomenet och var det kommer ifrån, men vi har själva ingen
möjlighet att göra en studie över någon längre tidsperiod. Vi har heller inget direkt
fall att studera. Om vi hade gjort en fullskalig studie hade fenomenet ”att
implementera eProcurement” kunnat vara ett fall, men för detta krävs ett tämligen
brett urval. Detta är något vi inte har haft tid att genomföra och om något, skulle vi
möjligen kunna klassa vår uppsats som ett slags mikrofall. Vad gäller
tvärsnittsstudie ser vi att detta passar in tämligen bra på vår studie. För det första
gör vi vår studie vid en viss tidpunkt och för det andra har vi använt oss av ett brett
urval. Samtidigt är vi medvetna om att vårt urval p.g.a. tiden är tämligen begränsat
och därför ser vi inte vår uppsats som en ren tvärsnittsstudie, men att detta är den
kategori av studie vi anser mest lämplig för denna uppsats.

När man har definierat och avgränsat vad man vill studera bör man bestämma när
själva observationen ska göras, samt vem och vad som ska observeras. Det finns
två grundläggande typer av urval; sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval.
Enligt Merriam (1994) är det brukligt att använda sig av icke-sannolikhetsurval vid
kvalitativa studier och detta är precis vad vi gjort i vår studie, eftersom vi själva har
valt ut de företag vi ska intervjua. Detta gör att vi kanske inte får ett lika objektivt
urval som om vi hade gjort exempelvis en slumpvis utskickad enkät, men då vi vill
studera system där eProcurement har använts eller ska användas, samt
systemleverantörer tror vi att vi var tvungna att göra denna typ av urval.

2.4 Datainsamling
Ett centralt moment i en studie som denna är datainsamlingen och Wiedersheim-
Paul & Eriksson (1991) brukar skilja på två kategorier av data.

Primärdata, som är data vilken man själv med hjälp av olika insamlingstekniker
samlar in för att lösa det specifika undersökningsproblemet. Primärdata kan samlas
in genom två olika metoder, antingen genom observationer eller genom
frågemetoder. Vår insamling av primärdata har skett genom de intervjuer vi har
gjort med de sex intervjupersonerna. Vidare har vi också samlat information genom
att prata med lärare och professorer inom ämnet för att få ytterligare insikt i olika
aspekter.
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Den andra kategorin av data, sekundärdata, är data/information som redan är
tillgänglig och som skapats eller samlats in tidigare i ett annat syfte än just den
aktuella undersökningen. Sekundärdata kan utgöras av information som finns inom
organisationer eller inom olika typer av offentliga och kommersiella databanker. Vi
har använt oss av sekundärdata i den omfattning att vi har läst böcker, artiklar och
information på Internet inom ämnet, samt gamla uppsatser. Detta har hjälpt oss i
våra inledande tankar kring problemformulering, samt att skapa en referensram för
uppsatsen.

2.5 Intervju som verktyg
Att göra en intervju är en slags teknik för att samla in information och i vårt fall är
det ett verktyg för att samla in primärdata. Intervjuer är, enligt Patel och Davidsson
(1991), vanligtvis personliga och med det menas att intervjuaren träffar
intervjupersonen och genomför intervjun, men det går även att göra
telefonintervjuer.

Vidare säger Patel och Davidsson att man måste klargöra syftet med intervjun för
intervjupersonen och klargöra för honom eller henne vad dennes bidrag ska
användas till och om det är konfidentiellt eller inte. Enligt Dexter (1994) finns det
tre variabler som avgör hur samspelet fungerar under intervjun; intervjuarens
personlighet och färdighet, intervjupersonens attityder och inriktning samt hur
parterna definierar situationen. Det är alltså dessa faktorer som avgör vad för
information som framhävs under intervjun.

När man arbetar med att samla in information genom att ställa frågor måste man
beakta två saker. För det första måste man ha i åtanke hur mycket frihet som
lämnas till intervjuaren vid utformningen av frågorna och deras inbördes
ordningsföljd. Detta brukar kallas grad av standardisering. För det andra bör man
även tänka på i vilken utsträckning frågorna är fria för intervjupersonen att tolka
fritt beroende på sin egen inställning eller tidigare erfarenheter. Det senare brukar
gå under benämningen grad av strukturering.

När man gör en intervju med låg standardiseringsgrad brukar frågorna formuleras
under intervjuns gång och de ställs i den ordning som verkar lämplig för den
personen man intervjuar. Om man gör en helt standardiserad intervju är fallet det
motsatta, man ställer likalydande frågor i exakt samma ordning oavsett vem
intervjupersonen är. Den senare typen av intervju brukar man göra då man vill
mäta saker och jämföra och generalisera vad intervjupersonerna har sagt.

Vad gäller den struktureringsgrad en intervju har så handlar det om vilket utrymme
man ger intervjupersonen att svara. En helt strukturerad intervju ger inte
intervjupersonen så mycket utrymme att svara och det går oftast att förutse vad han
eller hon ska svara. Ett exempel på en sådan fråga kan var om intervjupersonen är
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man eller kvinna. Denna fråga lämnar inte mycket svarsutrymme. I en
ostrukturerad intervju är situationen den motsatta och intervjupersonen kan själv
svara på frågorna på det sätt de känner för, som exempelvis är fallet när man ber
någon berätta allt de kommer ihåg av deras första dag i skolan.

Vik (2000) tar upp två typer av intervjuer; explorativa och hypotesprövande. Den
förra är normalt sett ostandardiserad och ostrukturerad, medan den senare är oftast
har en hög grad av såväl standardisering som strukturering. Dessa begrepp kan
sammanfattas i figur 3 nedan.

FIGUR 3: EXEMPEL PÅ OLIKA TYPER AV INTERVJUER BEROENDE  PÅ GRAD AV
                  STRUKTURERING OCH STANDARDISERING (KÄLLA: OMARBETAD EFTER FÖRELÄSNING AV VIK, 2000)

                          Hög grad av strukturering   Låg grad av strukturering

Hög grad av
standardisering

Låg grad av
standardisering

När vi ser till vårt eget arbete med den här uppsatsen anser vi att vi gjort en intervju
som är kvalitativ och samtidigt semistrukturerad. Med det senare menar vi att vi i
våra intervjuer kanske inte alltid ställt samma frågor till intervjupersonerna, då vi
har haft olika mycket kunskap vid respektive intervju och detta har också lett till att
vissa ändringar har gjorts i intervjuguiden. Dessutom har vi ändrat turordningen på
frågorna under själva intervjuns gång då vi har försökt att föra en dialog med
intervjupersonen och då sett diskussionen som viktigare än turordningen av
frågorna. Vidare har vår intervjuguide varit ostandardiserad, eftersom vi inte har
använt oss av några frågor med fasta svar, utan de har varit av mer berättakaraktär.

Vi har även inför intervjuerna skickat ut en presentation till respektive
intervjuperson, där vi förklarar syftet med vår intervju och hela uppsatsen för att
denne på så vis skulle ha en bättre inblick i vad vi ville uppnå med intervjun. I
denna presentation har vi bett respektive intervjuperson att förbereda med en del
information inför intervjufället. Vidare har vi även bett om lov att använda oss av
en bandspelare för att komplettera de anteckningar vi förde under intervjuns gång,
så att vi om det skulle uppstå några problem vid ett senare tillfälle kan gå tillbaka
och lyssna och se om vi har förstått ett svar på ett korrekt sätt.

Intervjuer där man önskar göra Projektiva metoder
en kvantitativ analys av 
resultaten.
Mycket ja/nej frågor med en
viss ordningsföljd

Fokuserade intervjuer, d.v.s. Intervjuer där man önskar
med klart formulerade frågor, göra en kvalitativ analys av
men där intervjupersonen kan resultaten
ge valfria svar
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2.6 Val av företag och intervjupersoner
Vi har valt att intervjua fyra personer på företag som idag använder sig av
eProcurement-lösningar eller har gjort förundersökningar inom ämnet. Vidare har
vi intervjuat två personer hos mjukvaruleverantörer för att ta del av deras
perspektiv på ämnet.

När vi hade diskuterat oss fram till att vi skulle skriva en uppsats inom
eProcurement sökte vi upp en lämplig person på institutionen för Logistik och
Transportsystem (LoTS) på Linköpings universitet för att få lite inledande förslag
till lämpliga företag att ta kontakt med. Seth Jonsson, doktorand inom
eProcurement på LoTS, rekommenderade oss att kontakta företag som hade hunnit
en bit i sin eProcurement-satsning och nämnde tre företag, ABB, IBM och
Stockholm Stad. Visserligen var det tredje namnet inget företag, men då vi ville få
information om eProcurement ansåg Seth Jonsson att det var ett lämpligt fall att
studera.

Det fjärde företaget, Apoteket, tog vi med då vi fann det intressant att inkludera ett
företag som ännu inte har implementerat eProcurement, men befinner sig i
startgroparna. Valet av systemleverantör gick till så att vi sökte på Internet vad det
fanns för leverantörer av eProcurment-system och fann då de två företagen IFS
och Intentia.

När vi tog kontakt med samtliga företag försökte vi komma i kontakt med en
person som skulle ha stor kunskap inom området eProcurement och dess betydelse
för deras företag. De svar vi erhållit är med andra ord svar från en enskild
intervjuperson och detta behöver nödvändigtvis inte vara ett allmängiltigt svar för
företaget som helhet, men då vi talat med väl insatta personer tror vi att de svar vi
erhållit kan ses som generella för företagen och vad de vill uppnå och kommer
därför i analys och slutsats att behandla dem som sådana. Som vi ovan nämnde har
vi valt företag som känner till eProcurement och de personer vi intervjuat kan
tänkas vara vana att hålla ”predikotal” för ämnet, vilket kan medföra att de ger en
onyanserat positiv bild.

2.7 Osäkerhet
För denna uppsats genomför vi en typ av tvärsnittsstudie genom att göra en rad
intervjuer och när man genomför en sådan informationsinsamling finns det en viss
osäkerhet. Patel och Tebelius (1987) tar upp fyra dimensioner av osäkerhet;
tillämplighet, överensstämmelse, pålitlighet samt noggrannhet. Vi anser att det är
viktigt att hålla dessa dimensioner i bakhuvudet när man genomför en studie av
detta slag. Vi har valt att här presentera vår syn och våra reflektioner kring dessa
fyra dimensioner, samt hur vi behandlat respektive dimension under själva arbetet
av denna uppsats.



Metod

15

Tillämplighet
När man talar om tillämplighet menar man valet av insamlingsteknik och
undersökningsgrupp, ställt i förhållande till frågeställningen och den tänkta
undersökningsuppläggningen. Viktigt är att den grupp man undersöker är
intresserade av och har förståelse för problemområdet. Om så inte är fallet kan det
bli svårt att få fram personliga synpunkter kring problemområdet och då blir inte
heller den insamlade informationen tillämplig.

I vårt fall har varje person vi velat intervjua fått en redogörelse för varför vi vill
göra en intervju med honom och vad denna studie ska behandla i samband med att
vi tog den första kontakten. På så sätt anser vi att vi kommit i kontakt med en
lämplig person inom varje företag och att denne har ett intresse för vårt
undersökningsområde. Vidare har även en kort skriftlig presentation skickats över
till intervjupersonerna cirka en vecka innan intervjuerna så att dessa ska ha tid att
förbereda sig något inför intervjutillfället, samt för att våra samtal skulle bli så
intressanta och givande som möjligt. Något vi har försökt tänka på under vår
undersökning, i synnerhet under analysen, är att de företag vi undersökt inte är
slumpmässigt utvalda och därför inte ger en rättvis bild av någon specifik industri
eller bransch och detta har heller inte varit vår avsikt, utan vi har valt personer som
vi tror besitter kunskap inom ämnet.

Överensstämmelse
Överensstämmelse är hur bra mätinstrumentet mäter det fenomen man vill
undersöka och är den kvalitativa undersökningsmetodens motsvarighet till vad
validitet är för den kvantitativa. För en kvalitativ studie bedömer man den teknik
som har använts för att samla in materialet, ställt i relation till teknikens möjlighet
att ge en öppen och riktig information.

Huruvida informationen vi samlar in under intervjuerna stämmer överens med
verkligheten kan vi endast spekulera kring. Informationen vi har fått är självklart
beroende av den person vi intervjuat och dennes kunskap, inställning till intervjun
och sinnesstämning för dagen. Förhoppningsvis har vi dock fått en så sanningsenlig
och överensstämmande bild av verkligheten som möjligt.

Pålitlighet
Med pålitlighet menas hur väl forskaren lyckas undvika faktorer som kan hindra ett
bra informationsutbyte. Det är viktigt att kunna argumentera för pålitligheten för
det material som samlats in och de tolkningar som har gjorts. Eftersom all form av
informationsupptagning innebär någon form av informationsförlust valet av hur
information registreras viktig. Pålitlighet motsvarar reliabilitet vid kvantitativ
forskning.
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I och med att vi har valt att banda de intervjuer vi genomfört har vi haft möjlighet
att gå tillbaka och kontrollera huruvida vi har uppfattat en situation korrekt eller
inte. Dessutom har vi kunnat kontakta den person vi intervjuat när det uppstått
frågetecken kring vår intervju eller nya frågor dykt upp. Vi har dock inte lämnat
över någon form av utskrift till respektive intervjuperson för korrektur av
eventuella missförstånd och detta skulle kunna vara en nackdel eftersom vi själva
kan göra en tolkning av det insamlade materialet. Då vi varit två personer när vi
genomfört intervjuerna och då vi snarare fört en diskussion med intervjupersonen
anser vi dock att det inte ska ha påverkat pålitligheten negativt i någon större
utsträckning.

Noggrannhet
Noggrannhet innebär att forskaren måste vara konsekvent i förhållande till de
utgångspunkter och de förutsättningar som har ställts upp för den tänkta
forskningen. Forskaren får på inget sätt pressa eller försöka påverka
intervjupersonerna angående åsikter eller dylikt.

Självklart är det alltid en målsättning att man ska vara så noggrann som möjligt när
man genomför en uppsats som denna, men det kan vara svårt att undvika att
påverka intervjupersonerna. De kan trots allt ha trott att vi sökt ett visst svar och
därför gett oss information de tror vi velat ha. Vi tror dock att detta inte varit fallet,
och i och med att vi har varit varse om problemet har vi förhoppningsvis lättare
kunnat observera sådana fall och haft dessa i åtanke när vi genomfört analysen.



Referensram

17

3 REFERENSRAM

I detta kapitel har vi för avsikt att förklara innebörden av inköp och eProcurement.

Vi börjar därför med att presentera bakomliggande teori till dessa begrepp, nämligen

värdekedjetoerier. Därefter redogör vi för den definition av inköp vi använt oss av i

denna uppsats, samt för inköpsprocessen och inköpsstrategi, som följs av en redogörelse

för e-handel och eProcurement. Slutligen presenterar vi en introduktion till empirin

och analysen.

3.1 Från Black Box till Supply Chain Management
Gängse teoribildning rörande inköp är närmast att likna vid en statisk avbild av
verkligheten, annorlunda utryckt, den går ett steg efter affärspraxis snarare än att
påverka den och leda den framåt. För att ge en evolutionär bild av inköp kommer
vi därför i följande stycke med utgångspunkt i Porters teorier om
konkurrensfördelar från 1980 via några välkända teorier beskriva den teoretiska
utvecklingen ”ett akademiskt steg över” inköpsteori, d.v.s. teorier som har påverkat
hur man betraktar funktioner, aktiviteter och processer (och därmed inköp) och
deras roll i ett företag, fram till Lambert & Coopers teorier rörande Supply Chain
Management från 2000. Detta kan med tanke på uppsatsens vidare upplägg,
uppfattas som en alltför omfattande redogörelse. Vi anser den dock vara nödvändig
för att ge den evolutionära bild av inköp som de inköpsteorier denna uppsats
behandlar inte ger.

Black Box
”Competition is at the core of the success or failure of firms” (Porter, 1980)

En av grundstenarna i Porters (1980) syn på företag är att de verkar i ett kontext av
konkurrens (competition). För att överhuvudtaget överleva måste företagen
anpassa sig till den på marknaden rådande konkurrensen. Strategi är liktydigt med
att söka etablera en långsiktigt lönsam position i den av marknadskrafterna givna
konkurrensen. En position blir långsiktigt lönsam om ett företag lyckas överträffa
andra företag som agerar på marknaden. Det finns tre tillvägagångssätt för att
överträffa konkurrenter, genom hålla ett lågt pris på sina varor och tjänster, genom
att differentiera sig, d.v.s. erbjuda ett unikt värde för kunden, eller genom att
fokusera på ett visst segment. (Porter, 1980).
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Hur man ska uppnå denna långsiktigt lönsamma situation, d.v.s.
implementeringsfasen, nämner dock inte Porter. Vid betraktandet av Porter 1980
ligger det nära till hands att dra paralleller till neoklassicismen. Neoklassicismen ser
företaget som en ”black box”, d.v.s. fokus är inte på vad som finns och pågår i
företaget, då företag anses som väsentligen lika, utan på marknaden. Hög
lönsamhet fås genom innovation, men bara på kort sikt. Då alla företag är såpass
lika kommer konkurrenterna snart att efterhärma en lönsam innovation (Tell,
1997).

Value Chain
Många företag misslyckas dock med att implementera sina strategier då de betraktar
företaget som en enda enhet, en ”black box”, och därmed inte förmår översätta
strategierna till konkreta handlingar. För att framgångsrikt kunna implementera
strategier måste man istället betrakta företaget utifrån alla de aktiviteter företaget
utför. Det är nämligen hur dessa aktiviteter utförs som avgör huruvida företaget
lyckas överträffa sina konkurrenter eller ej, d.v.s. aktiviteterna är fundamenten till
konkurrensfördelar. Porter skapar begreppet värdekedja (value chain) som ett
redskap för att systematiskt kunna analysera dessa fundament till
konkurrensfördelar. Värdekedjan utgörs av de strategiskt viktiga aktiviteterna ett
företag utför. Genom att analysera dessa olika aktiviteter kan man komma fram till
hur respektive aktivitet kan bidra till att stärka företagets konkurrenskraft.
Följaktligen är det skillnader mellan olika företags värdekedjor som utgör grunden
till konkurrensfördelar (Porter, 1985).

FIGUR 4: ETT FÖRETAGS VÄRDEKEDJA (KÄLLA: PORTER, 1985)

En industri utgörs av sekventiellt sammanlänkade värdekedjor, där leverantörer
”ligger före” ett tillverkande företag i kedjan och förser det med varor. Det
tillverkande företaget adderar värde till dessa varor, och skickar sedan vidare de
bearbetade varorna till sina kunder som ”ligger efter” det tillverkande företaget i
kedjan (Porter, 1985).
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Business Process Reengineering (BPR)
Hammer & Champy (1993) menar att reengineering innebär att överge gamla
system och rutiner för att ”börja om från början” och skapa bättre arbetsmetoder.
När företag försöker uppnå förbättringar betraktas funktioner ofta isolerat och man
försöker ändra olika symptom, t.ex. för liten kapacitet i färdigvarulagret, till det
bättre. Ansträngningar som görs utifrån en enskild funktions perspektiv leder dock
inte sällan till att orsaken till symptomet negligeras, d.v.s. ”roten till det onda”
lämnas oförändrad. För att identifiera orsaken till ett symptom måste man oftast
betrakta företaget utifrån de processer som flyter genom företagets olika
funktioner. Symptomet med för lite kapacitet i färdigvarulagret kan lösas med att
bygga ut lagret ytterligare. Men om orsaken till symptomet i själva verket är att
tillverkningsavdelningen producerar mer varor än vad företagets kunder efterfrågar
ligger problemet i företagets efterfrågeprognoser och inte i för liten
lagringskapacitet (Hammer & Champy, 1993).

Hammer & Champy (1993) nämner förvisso att orsaker till symptom mycket väl
kan återfinnas i andra led i värdekedjan, men fokus ligger explicit på det enskilda
företaget. Förenklat kan man säga att BPR utgår från Porters värdekedja, men
fokuserar processerna som går genom denna istället för de enskilda funktionerna.

FIGUR 5: BUSINESS PROCESS REENGINEERING OCH DESS FOKUS PÅ PROCESSER ISTÄLLET FÖR FUNKTIONER (EGEN
FIGUR)

Actor system
Norrman & Ramirez (1993) angriper implicit Porters syn på värdekedjor. De menar
att enligt Porters sätt att resonera kommer ett företags strategi bli liktydigt med att
söka positionera sin värdekedja på en fördefinierad plats i den stora
industriomfattande värdekedjan där den har konkurrensfördelar gentemot andra
företags värdekedjor. I en ekonomi som kännetecknas av en mycket snabb
utveckling och därmed snabba och ibland synnerligen långtgående förändringar av
de på marknaden rådande förutsättningarna, räcker det dock inte med att
positionera några mer eller mindre orubbliga aktiviteter längs en värdekedja för att

Process x

Process y
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säkra långsiktiga konkurrensfördelar. Istället för att som Porter utgå från den i
industrin rådande konkurrensen vid strategiformulering, utgår Norrman & Ramirez
från systemet i vilket ett företag verkar, d.v.s. det ofta oerhört komplexa nätverk av
aktörer, även slutkonsumenter, som tillsammans skapar värde på produkter och
tjänster. Det som blir avgörande för ett företags långsiktiga lönsamhet blir om det
lyckas anpassa ”sitt” system till den ständigt ändrande marknaden genom att hela
tiden återskapa roller och relationer mellan aktörer i systemet. Porter menar att
konkurrensfördelar mer eller mindre kan uppnås av företag på egen hand genom
att utföra vissa aktiviteter på ett visst sätt. Norrman & Ramirez anser att
konkurrensfördelar uppnås genom att förstå och utnyttja det omgärdande systemet
för att på ett effektivt och produktivt sätt kontinuerligt kunna matcha och ”knyta
ihop” den kapacitet systemets olika aktörer besitter. Följaktligen blir det inte
företag som konkurrerar mot företag, snarare nätverk mot nätverk.

FIGUR 6: SEKVENTIELL KEDJA VS. NÄTVERK AV AKTÖRER (KÄLLA: NORMAN & RAMIREZ, 1993)

Activity system
Porter bygger vidare på sina idéer rörande en värdekedja bestående av ett företags
aktiviteter 1996. Porter (1996) menar att företagsledare har dränkts i olika
managementkoncept som alla går ut på att höja produktiviteten1 i enskilda
aktiviteter i företaget. Dessa ansträngningar har mycket riktig lett till att
produktiviteten i aktiviteterna höjts markant, men lönsamheten har avtagit snarare
än stigit, d.v.s. de utlovade konkurrensfördelarna har uteblivit. Detta förklarar
Porter med att långsiktiga konkurrensfördelar inte uppnås genom att utföra
enskilda aktiviteter produktivare. Förvisso kan ett företag utföra enskilda aktiviteter
till en lägre kostnad än sina konkurrenter, men denna ökning i produktivitet
kommer med största sannolikhet snart att kopieras. Det är genom att välja att
genomföra andra aktiviteter än sina konkurrenter eller genom att välja att
genomföra samma aktiviteter annorlunda och på ett unikt sätt länka samman dessa
aktiviteter till ett system som företaget uppnår långsiktiga konkurrensfördelar.

                                          
1 Porter använder uttrycket operational effectiveness. Han menar att detta begrepp inkluderar, men inte är begränsat
till efficiency, vilket i svenska översätts till produktivitet. Operational effectiveness syftar enligt Porter på alla
tillvägagångssätt genom vilka ett företag bättre kan utnyttja sin input. Vi anser detta vara så snarlikt med den
innebörd vi lägger i produktivitet att vi kommer att det ordet som översättning på operational effectiveness.



Referensram

21

Detta val kallar Porter trade-off. Trade-off innebär att ett företag väljer att anpassa
och inrikta sina aktiviteter och därigenom sitt system på exempelvis en kundgrupps
behov och därmed väljer bort alternativa kundgrupper. Anledningen till att dessa
konkurrensfördelar är långsiktiga, är att ett medtävlande företag måste göra samma
trade-off och länka ihop sina aktiviteter till ett liknande system för att kunna
konkurrera, vilket är oändligt mycket svårare och mer omfattande än att kopiera
enskilda aktiviteter för att kunna rivalisera med ett ”best-practice” företag. Med
andra ord åstadkoms produktivitet genom att uppnå excellens i enskilda aktiviteter,
medan konkurrensfördelar uppnås genom att länka samman dessa aktiviteter till en
unikt system där de olika aktiviteterna passar och förstärker varandra inbördes.

Förenklat kan man säga att Porter 1985 tar steget från att betrakta företaget som en
helhet, en ”black box”, till att se det utifrån dess olika aktiviteter. Detta resulterar
dock i en statisk och sekventiell syn, med vattentäta skott mellan de olika
aktiviteterna. 1996 går Porter från att fokusera på enskilda aktiviteter till att återigen
betrakta företaget som en helhet, men nu utifrån de processer som relationerna
mellan de olika aktiviteterna formar. Ett resonemang mycket likt Norrman &
Ramirez från 1993, men med det enskilda företaget som utgångspunkt istället för
de externa nätverket.

Om Porters teorier 1980 ligger nära neoklassicismen, ligger Norrman & Ramirez
1993 och Porter 1996 inte långt ifrån den evolutionära teori som Nelson & Winter
(Tell, 1997) representerar. Nelson & Winter menar i motsats till neoklassicismen,
att företag är olika, olikheterna beror på olika val som företagen gör för att anpassa
sig till marknaden, d.v.s. konkurrensfördelar är knutna till adoption snarare än
innovation. Företaget ses som ett system, och det krävs en komplex koordination
för att ta vara på dess kapacitet (Tell, 1997).

Supply Chain Management
Lambert & Cooper (2000) menar att ett av de mest betydelsefulla paradigmskiften i
modern företagsekonomisk historia är att företag inte längre konkurrerar som
självständiga enheter, utan som delar i förädlingskedjor2. I denna nya
konkurrenssituation kommer det vara förmågan att samordna nätverket av
affärsrelationer till en konkurrenskraftig värdekedja som avgör ett företags
framgång. Detta fenomen refereras i allt större utsträckning till som Supply Chain
Mangement, SCM. SCM var i sin linda, i slutet på 80-talet, främst ett försök att
genom gemensam planering, väl fungerande informationsutbyte och koordinering
sänka lagernivåerna i kedjan. Cooper & Ellram definierar 1993 SCM som:

”an integrative philosophy to manage the total flow of a distribution channel from the supplier to
the end user”

                                          
2 Supply Chain betyder leverantörs-, anskaffningskedja, men vi anser att uttrycket bäst översätts med förädlingskedja.
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Mycket tack vare den enorma utvecklingen inom IT har konceptet nu kunnat
utvidgas till att omfatta inte bara varuflöde utan alla nyckelprocesser i kedjan, vilket
illustreras av pilarna som löper genom kedjan i figur 7 nedan (Lambert & Cooper,
2000). GSCF3 (i Lambert & Cooper, 2000) definierar 2000 SCM som:

”the integration of key business processes from end user through original suppliers that provides
products, services, and information that add value for customers and other stakeholders”

FIGUR 7: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT KEDJA (KÄLLA: LAMBERT & COOPER, 2000)

Som synes innebär SCM att man går från att behandla inköp, customer relationship
management, efterfrågeprognoser o.s.v. som företagsspecifika processer till att
integrera och samordna dem genom hela kedjan. (Lambert & Cooper, 2000)

Om man utgår från Lambert & Cooper bygger Supply Chain Management således
på näst intill exakt de idéer som Norrman & Ramirez presenterade 1993. En
skillnad är dock att SCM har ett mer explicit fokus på processerna i nätverket och
ser nätverket som mer eller mindre givet, medan Norrman & Ramirez fokuserar på
det ständigt föränderliga nätverket per se.

                                          
3 GSCF, The Global Supply Chain Forum
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Sammanfattning
I de följande två figurerna sammanfattar vi de olika teorierna som behandlats ovan:

FIGUR 8: ÅR, FÖRFATTARE OCH NYCKELORD FÖR DE OVAN BEHANDLADE TEORIERNA (EGEN FIGUR)

FIGUR 9: TEORIERNA KATEGORISERADE ENLIGT AXLARNA (EGEN FIGUR)

3.2 Definition av inköp
Det finns en rad definitioner på vad inköp är och innebär och även om många av
dem är väldigt snarlika tänkte vi här presentera några av dessa, samt den definition
vi har använt oss av i detta arbete.

I den inledande bakgrunden sade vi att inköp lite förenklat är alla de aktiviteter som
ingår i arbetet med att säkra inflödet av varor och tjänster till ett företag. Detta ligger klart i
linje med Person & Virums (1998) definition av inköp, då de menar att inköp är

År Författare Nyckelord
1980 Porter Black Box
1985 Porter Value Chain
1993 Hammer & Champy Business Process Reengineering
1993 Norrman & Ramirez Actor System
1996 Porter Activity System
2000 Lambert & Cooper Supply Chain Management

FUNKTION- RESP.
PROCESSFOKUS

PROCESS

FUNKTION

ISOLERAT HOLISTISKT

PERSPEKTIV PÅ FÖRETAGET

Black box

Value Chain

Business Process
Reengineering

Supply Chain
Management

Actor System

Activity System



eProcurement: En studie av begreppet utifrån användare och systemleverantörer

24

samtliga aktiviteter som innefattas i arbetet med att skaffa fram varor och tjänster
till produktionsenheter eller till handelsbolag. En lite mer kortfattad definition av
inköp finner vi hos Axelsson (1998), som menar att inköp innefattar alla de
aktiviteter som medför att en faktura erhålls.

Den definition vi har valt att använda oss av när vi strukturerat vårt arbete,
konstruerat vår intervjuguide och funderat kring inköp som funktion kommer från
Van Weele (1994). Definitionen lyder:

”Inköp definieras som att från externa källor anskaffa alla varor och tjänster som
är nödvändiga för att driva, underhålla och handha företagets primära och stödjande aktiviteter på
det mest fördelaktiga sättet.”

I denna definition anser vi att tre av nyckelaspekterna med inköp tas upp. Först och
främst tar den upp att inköp handlar om att anskaffa varor och tjänster från externa
källor. Detta är något vi anser är viktigt att poängtera då man bör skilja på
anskaffning från externa och interna källor. Den andra aspekten är att det dessa
varor och tjänster anskaffas för att kunna driva, underhålla och handha företagets
primära och stödjande aktiviteter. För oss visar detta att inköp är viktigt för alla
typer av varor och tjänster inom ett företag, oavsett om de är direkt avgörande för
företagets fortlevnad eller inte. Den tredje och sista aspekten denna definition tar
upp är det faktum att inköp ska ske på det mest fördelaktiga sättet för företaget och
då det finns olika sätt att sköta inköp måste företaget också ta reda på vilket sätt
som är mest fördelaktigt för dem. Slutligen vill vi också poängtera att denna
definition utgår från att strukturen för företaget redan finns och således innefattar
inköp exempelvis inte sådana aktiviteter som att säkerställa den kompetens som
behövs för att driva företaget.

3.3 Inköpsprocessen
Inköpsprocessen är de aktiviteter som genomförs från det att ett behov har
uppstått till det att detta tillgodosetts genom att anskaffa en viss produkt eller
tjänst.

I denna uppsatser behandlar vi eProcurement och som bekant består detta ord av
två delar, nämligen ”e” och ”Procurement”:

”e”: Denna bokstav har kommit att få en stor betydelse under de senaste  åren och
den är själva symbolen för det IT-samhälle vi lever i idag, och visar på att inköp är
webbaserat eller stöds elektroniskt.

”Procurement”: Den egentliga översättningen av procurement är anskaffning, men i
litteraturen inom området brukar det generellt översättas med inköp. Det svenska
ordet inköp har sedan i sin tur en rad översättningar om vi ser tillbaka på engelskan,
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nämligen buying, purchasing och procurement. Buying är det smalaste av begreppen och
innefattar egentligen enbart själva köpet. Det andra ordet, purchasing, är det som
motsvarar det vi brukar kalla inköpsprocessen och kan kopplas till Axelssons
definition som säger att inköp är alla aktiviteter som resulterar i att en faktura
erhålls. Aktiviteter som materialplanering, lagerhållning, inspektion av inkomna
varor och kvalitetskontroll brukar dock inte räknas med i detta begrepp. Dessa
aktiviteter i samverkan med själva inköpsprocessen brukar istället bli det som
betecknas procurement. Dessa begrepp kan illustreras med figur 10 nedan och
efterföljande text, som bygger på van Weeles (1994) beskrivning av
inköpsprocessen.

FIGUR 10: INKÖPSPROCESSEN OCH RELATERADE BEGREPP (KÄLLA: VAN WEELE, 1994)

Inköp, eller procurement, innefattar med andra ord alla aktiviteter från det att behovet
uppstår hos den interna ”kunden” till inköpsavdelningen, d.v.s. någon inom den
egna organisationen, till dess att produkten eller tjänsten är levererad och
leverantören har erhållit full betalning. Persson & Virum (1998) menar att de första
stegen oftast är de mest krävande, men att de samtidigt också är de mest
betydelsefulla för slutresultatet.

Van Weele (1994) menar vidare att de steg som tas i inköpsprocessens i princip är
de samma för varje typ av vara som köps in, men att rutinerna och frekvensen för
olika steg skiljer sig kraftig mellan olika varor. Om en vara är mycket dyr och
komplex och just denna vara enbart köps in en enda gång kommer teknisk expertis
krävas i stegen ”Identifiering av behov” och ”Val av leverantör”, och mycket höga
befattningshavare kommer tillsammans med experterna att förhandla och välja
leverantör och skriva avtal. De olika stegen i processen kommer naturligtvis bara
att tas en gång för denna vara. Om en vara däremot är av låg komplexitet och
förhållandevis billig samt köps in mycket frekvent, etableras oftast ett avtal med en
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leverantör. När detta avtal väl etablerats upprepas stegen från ”Order” till
”Leverantör får betalning” otaliga gånger av personer långt ned i organisationen,
innan ett nytt avtal skrivs.

Det finns även en rad andra författare som beskriver inköpsprocessen, men vi har
valt att använda oss av van Weele då den på ett bra sätt illustrerar hur
inköpsprocessen består av olika delar. Bland andra författare vi studerat har vi
funnit att de oftast enbart beskriver de olika stegen i processen och således ger
dessa ingen bild av processens struktur på det vis van Weele gör.

3.4 Inköpsstrategier
Inom många områden, exempelvis marknadsföring, finns det mängder av litteratur
som beskriver vilken typ av strategi ett företag ska använda sig av beroende på
deras situation, men inom inköpslitteraturen är detta inte fallet. Det finns enbart ett
fåtal verk som behandlar detta ämne och detta är något vi märkt av när vi sökt
material för uppsatsen. Vi har funnit att många författare, som t.ex. Person &
Virum och van Weele refererar till Kraljic, och därför har vi valt att använda oss av
dennes teorier inom inköpsstrategi i denna uppsats. Enligt Kraljic (1983) måste
företag ändra sin inställning till inköp, från att se det som en operativ verksamhet
som passivt reagerar på förändringar i dess omgivning, till att betrakta det som en
strategisk funktion som aktivt eftersträvar att uppnå de bästa möjliga lösningarna
med hänsyn tagen till den ständigt föränderliga omvärlden.

Kraljic (1983) menar att inköpsstrategi bl.a. innebär:

•  Att söka skaffa så fördelaktiga förhandlingspositioner mot sina leverantörer som
möjligt för att kunna säkra gynnsammast möjliga inköpsvillkor. Ett belysande
exempel på hur ett stort företag kan förstärka sin förhandlingsposition är genom
att konsolidera inköpen från alla sina mindre enheter för att kunna använda den
högre volymen som ett argument för bättre avtalsvillkor. För att kunna
konsolidera köpen krävs dock en centralisering av inköpet. Detta kan leda till en
minskad flexibilitet för de lokala enheterna. Det är lättare att centralisera inköpet
av ”standardprodukter” (se nedan) än tekniskt mer komplexa produkter,
eftersom behoven för standardprodukter i stort sett är de samma oavsett vilket
företag det rör sig om, medan behoven för tekniska specialprodukter kan variera
så kraftigt mellan olika företag att det inte är möjligt att konsolidera dessa inköp.

•  Att söka undvika risken för flaskhalsar i inflödet av varor till företaget. Detta
kan t.ex. göras genom att växla från en leverantör i ett politiskt osäkert land till
en hemmahörandes i ett politiskt stabilt dito.
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•  Att fastställa en acceptabel risknivå för inflödet av varor och tjänster till
företaget, d.v.s. göra en avvägning mellan kostnaderna för att ha höga
lagernivåer och många inköpskanaler mot kostnaderna för att inte ha en vara
tillgänglig när den behövs i produktionen.

•  Att säkerställa att gemensamma utvecklingsprojekt med leverantörer eller t.o.m.
konkurrenter stärker långsiktiga affärsrelationer istället för att slösa med
gemensamma medel.

Vidare anser Kraljic (1983) att förutsättningarna för inköp, och därmed
inköpsstrategi, skiljer sig kraftigt åt mellan olika varor. Vissa varor är enkla och
billiga och kan köpas in från ett nästintill obegränsat antal leverantörer, för andra
varor gäller motsatta förhållanden. För att få en strukturerad process vid
strategiformulering delar Kraljic (1983) in varorna efter dimensionerna finansiell
risk och leveransrisk.

Finansiell risk ger utryck för hur stor påverkan den inköpta varans pris har på det
inköpande företagets materialkostnader, totalkostnader, tillväxt och lönsamhet.
Leveransrisk innefattar lång- och kortsiktig tillgänglighet av produkten, antal
möjliga leverantörer, substitutionsmöjligheter, köp- eller tillverkningsmöjligheter
samt lagringsrisk. De två dimensionerna skapar tillsammans en fyrfältig matris med
olika karaktäristika för respektive fält (se figur 11). Kraljic (1983) menar att den
plats en vara har i denna matris kan tjäna som utgångspunkt för den inköpsstrategi
ett företag tillämpar angående denna vara.

FIGUR 11: KRALJICS INKÖPSMATRIS (KÄLLA: KRALJIC, 1983)

För standardprodukter finns det flera leverantörer tillgängliga på marknaden,
styckpriset är lågt och produkter är enkla att köpa ur såväl tekniskt som
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kommersiellt perspektiv. Exempel på produkter inom denna kategori är
kontorsvaror, underhållsartiklar och städartiklar. Strategiska åtgärder för
standardprodukter är orderoptimering, d.v.s. hur stora order man kan köpa in utan
att lagerhållningskostnaderna överstiger kostnaderna förknippade med inköpet och
de eventuella prisfördelar man får av att köpa in en hög kvantitet.

Flaskhalsprodukter karaktäriseras av att de visserligen är billiga att köpa, men att
tillgängligheten på dessa varor kan utgöra ett problem och uteblir en planerad
leverans kan konsekvenserna bli betydande för företagets verksamhet. Exempel på
dylika produkter är naturliga smaksättare och vitaminer för livsmedelsindustrin eller
färgpigment för färgindustrin. Ett viktigt strategiskt ställningstagande för
flaskhalsprodukter är hur och till vilken kostnad man kan försäkra sig om tillgången
på dem.

Den tredje kategorin av produkter, hävstångsprodukter, är sådana produkter för
vilka det finns många leverantörer, samtidigt som de representerar en stor andel av
slutvärdet för en produkt. Detta innebär exempelvis att en prisökning för någon
produkt i denna kategori skulle ha stor inverkan på totalkostnaden för produkten.
Råmaterial och standardiserade halvfabrikat är exempel på produkter inom denna
grupp. De strategiska ansträngningarna läggs här främst på att förhandla fram så
förmånliga inköpspriser som möjligt.

Den sista kategorin är strategiska produkter och består av produkter som oftast
erhålls från en leverantör och/eller där de kort- och långsiktiga leveranserna inte är
säkrade, samtidigt som de har stor inverkan på det totala priset för slutprodukten
de används till. Skulle inflödet av en strategisk produkt av någon anledning
upphöra, innebär det i många fall att hela produktionsprocessen måste ändras.
Exempel på sådana produkter är växellådor och motorer inom bilindustrin. För
strategiska produkter kan strategin ta sig utryck i strävan efter så väl fungerande
gemensamma utvecklingsprojekt mellan kund och leverantör som möjligt.

3.5 Elektronisk handel
Enligt Nath et al (1998) finns det ingen allmänt vedertagen definition på vad
elektronisk handel (e-commerce, e-business) egentligen innebär. Följande
definitioner stämmer väl överens med den syn vi har på elektronisk handel:

”Electronic commerce is any form of business or administrative transaction, or
information exchange, that is executed using any information and communications technology”
(Electronic Commerce Association, i Fredholm, 2000)

”The buying and selling of information, products, and services via computer
networks” (Downes & Mui, 1998)
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”any form of business transaction in which the parties interact electronically rather
than by physical exchanges or direct physical contact” (EU-kommisionen, 1999)

Norris et al (2000) anser, liksom Downes & Mui (1998) att begreppet elektronisk
handel omfattar alla aspekter av att köpa och sälja tjänster och varor online via
nätverk och att eProcurement, elektroniskt inköp således utgör det ena benet av
elektronisk handel. Det råder dock ofta viss semantisk osäkerhet kring skillnaden
mellan begreppen eProcurement och elektronisk handel. Vi kommer därför först
att beskriva elektronisk handel i allmänhet, för att sedan belysa aspekter specifika
för eProcurement.

3.6 System för elektronisk handel
Applegate et al (1999) menar att det huvudsakligen finns tre olika varianter på
system för att organisera den elektroniska handeln mellan kund och leverantör, och
benämner dessa varianter ”en till en”, ”många till en”/”en till många” och ”många
till många”.

”En till en”
”En till en” innebär att direkta förbindelser mellan två företags affärssystem
etableras, vilket illustreras i figur 12. Detta innebär i princip en EDI4-lösning, vilket
betyder att två företags affärssystem, t.ex. order-, lager- och faktureringssystem
utbyter information, i form av standardiserade elektroniska meddelanden, med
begränsad eller ingen mänsklig inblandning. En EDI-lösning är dock mycket
kostsam och har därför knappast varit ekonomiskt motiverad annat än för
förhållandevis stora företag, inom t.ex. bilindustrin. Förvisso har teknologiska
framsteg inneburit att kostnaderna för dylika lösningar har sjunkit, men det är
fortfarande mycket dyrt att implementera och underhålla dessa (Fredholm, 2000).

FIGUR 12: DIREKT BINDNING, ”EN TILL EN” (EGEN FIGUR)

Relaterat till inköpsprocessen kan man säga att förbindelsen mellan affärssystemen
svarar för kommunikation och exekution i ”order-steget” och att detta steg därmed
i princip automatiseras.

                                          
4 EDI = Electronic Data Interchange
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”Många till en”/”en till många”
”Många till en” innebär att leverantören lägger ut sin produktkatalog på en
webbsida. Då det i denna variant är leverantören som administrerar och underhåller
systemet är denna lösning väl lämpad för varor med komplexa
produktspecifikationer som skiljer sig från en leverantör till en annan (Ledoux,
2000). Till skillnad från en EDI-lösning är det i denna lösning tillräckligt att
köparen använder sig av en webbläsare för att skapa förbindelse mellan de båda
företagen, vilket innebär att de tekniska kostnaderna för parterna är avsevärt lägre i
”många till en” än i ”en till en” lösningen. Om en köpare använder sig av många
leverantörer kan dock de administrativa kostnaderna bli högre i ”många till en” än i
”en till en” lösningen, då köparen i ett dylikt fall måste leta information på flera
olika webbsidor, vilket kan ta åtskilligt med tid i anspråk (Applegate et al, 1999).

I ”en till många” är situationen den omvända. I denna lösning är det köparen som
administrerar systemet. Detta genom att i företagets interna nätverk, Intranet,
sammanställa flera olika leverantörers kataloger till en enda stor katalog. Det är
dock leverantörerna som ansvarar för att underhålla och uppdatera informationen
rörande sina varor. Detta möjliggörs genom att leverantörerna har tillgång till att
ändra och lägga till uppgifter i den del av köparens Intranet som rör just deras
varor. Att på detta sätt öppna upp utvalda delar av ett Intranet så att externa parter
får tillgång till och kan ändra innehållet, innebär att omvandla det till ett Extranet
(Baker, 2000). Båda systemen beskrivs nedan i figur 13.

FIGUR 13: EXTRANETLÖSNINGAR, ”MÅNGA TILL EN” RESPEKTIVE ”EN TILL MÅNGA” (EGEN FIGUR)

Till skillnad från ”en till en” varianten automatiseras inte steget ”Order” i
inköpsprocessen fullt i dessa varianter, det är en människa och inte en maskin som
beställer varorna. Dock omfattar ”många till en” och framför allt ”en till många”
lösningen även stegen ”Val av leverantör” och ”Avtalsskrivande”.

”Många till många”
”Många till många” (se figur 14) innebär att köpare och säljare träffas på en
webbplats, som fungerar likt en traditionell marknadsplats, där köpare och säljare
utbyter information om produkter och priser för att eventuellt etablera en
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affärsöverkommelse. I ett ”många till många” system är dock informationen i
elektronisk form. Dessa elektroniska handelsplatser kan administreras av köpare,
säljare, en tredje part, eller en sammanslagning av företag (Bakos, 1998). Ett aktuellt
exempel på det sistnämnda är inköpsportalen Covisint, där en rad biltillverkare gått
samman för att kunna rationalisera inköpsprocessen och dra nytta av
stordriftsfördelar (Covisint, 2001). Den administrerande parten tillhandahåller även
ett regelverk för att utbytet av varor och betalningar ska fungera tillfredställande
(Bakos, 1998).

Det finns olika utformningar av ”många till många” lösningar. Sawhney (1999)
skiljer mellan vertikala och horisontella system. Vertikala system är avsedda för en
speciell bransch, t.ex. stål, kemi eller elektronik. Dessa system koncentrerar sig på
komplexa produkter som är specifika för den aktuella branschen. Horisontella
system utgår enligt Sawhney (1999) från funktionella processer såsom IT-tjänster,
reklam, marknadsföring och underhåll och erbjuder ofta produkter av låg
komplexitet.

Även själva formen för handeln kan vara annorlunda i olika ”många till många”
system. Heizer & Render (2000) skiljer mellan kataloger, auktioner och budgivning.
Kataloger innebär liksom ”många till en” systemen att den säljande parten gör sin
produktkatalog tillgänglig via webbplatsen. Skillnaden är att det i ”många till
många” fallet finns såväl många säljare som många leverantörer. Auktioner innebär
att köparen gör en orderspecifikation tillgänglig på marknadsplatsen. De potentiella
leverantörerna får ta ställning till och utvärdera ordern, och vid en given tidpunkt
startar en auktion om kontraktet på ordern. Även det omvända förfarandet
förekommer, d.v.s. att leverantören annonserar de varor han vill sälja på
marknadsplatsen. Budgivning fungerar likt auktion, med den skillnaden att
budgivning rör mycket komplexa produkter, för vilka en avancerad och utförlig
dialog behövs för att nå avslut. Det är de tekniska premisserna snarare än priset
som avgör vilken leverantör som kontrakteras. De leverantörer som bjuds in till en
budgivning är noggrant utvalda för att kunna möta köparens höga krav, till skillnad
från en auktion, där i princip vem som helst är välkommen att delta.

FIGUR 14: MARKNADSPLATSER, ”MÅNGA TILL MÅNGA” (EGEN FIGUR)
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Relaterat till inköpsprocessen omfattar ”många till många” varianten således samma
steg som ”många till en” och ”en till många” varianterna. Som synes skiljer sig dock
rutinerna i de olika stegen. Steget ”Val av leverantör” kan således avgöras i form av
en auktion för enklare varor eller budgivning för mer komplexa. Vidare ansvarar
adminstratören, vilket inte alltid är köpande eller säljande part för att stegen
”Avtalsskrivande” och ”Order” fungerar i ett ”många till många” system.

3.7 Fördelar och nackdelar med elektronisk handel
Införandet av elektronisk handel innebär i många fall en avsevärd förändring av
affärsprocessen, till det bättre såväl som till det sämre. Fredholm (2000) skiljer på
tekniska och strategiska fördelar förknippade med elektronisk handel. Tekniska
fördelar har vi nedan rubricerat som tid, kostnader och kvalitet. Dessa fördelar
möjliggörs då delar av affärsprocessen effektiviseras och rationaliseras genom
utnyttjandet av tekniken. Strategiska fördelar har vi nedan rubricerat externa
relationer, priser och interna rutiner. Dessa uppkommer inte genom att använda
tekniken per se, utan snarare genom att ta till vara de nya möjligheter som uppstår i
och med införandet av tekniken.

Tid
I och med att delar av affärsprocessen automatiseras, kan avsevärda tidsbesparingar
göras. Manuella tidsödande processer rörande informationsflödet som fysisk
transport av information, inmatning i och bearbetning av data i system, kan
minimeras och i vissa fall helt uteslutas. För att fullt utnyttja potentialen i detta
avseende är det nödvändigt att integrera systemen, så att exempelvis en elektronisk
inköpsorder från en köpare automatiskt bearbetas och skickas vidare till t.ex. order-
, lager- och produktionssystem (Fredholm, 2000).

Det finns även nackdelar förknippade med ovan beskrivna scenario. För att kunna
realisera denna potential ställs stora krav på företagets affärssystem. Många äldre
och internt utvecklade affärssystem motsvarar inte dessa krav, vilket oftast innebär
en mycket dyrbar investering i nya system (Fredholm, 2000).

Kostnader
Om arbetsuppgifter som tidigare utfördes av personal helt eller till viss del kan
utföras med tekniska hjälpmedel, innebär det att behovet av personal, och därmed
lönekostnaderna, kommer att minska. Även transaktionskostnaderna kan minskas
avsevärt vid införandet av elektronisk handel (Fredholm, 2000). Enligt Coase
(2000) uppkommer transaktionskostnader när en affär genomförs och kan bestå av
sök-, informations-, förhandlings- och leveranskostnader. Sandén (1999) menar att
sökkostnaderna utgör en stor del av de totala transaktionskostnaderna. Om all eller
en stor del av den relevanta sökinformationen finns att tillgå i elektronisk form från
ett och samma forum, kan sökkostnaderna minskas avsevärt. De
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informationskostnader som uppstår vid olika lösningar för elektronisk handel är
enligt Fredholm (2000) så låga att företag kan dela information mellan varandra
utan att ta hänsyn till kostnaderna förknippade med detta förfarande.

Kvalitet
Om ett arbetsmoment sköts manuellt, t.ex. genom att en människa matar in 1 000-
tals siffror i ett affärssystem är det nästintill oundvikligt att denna någon gång
kommer att mata in en felaktig angivelse. Om denna inmatning istället utförs via
elektroniska hjälpmedel kommer felfrekvensen för detta moment i princip att
sjunka mot noll och därmed höjs kvaliteten. Minskad felfrekvens kommer i sin tur
att leda till att de kostnader som uppstår p.g.a. olika fel i affärsprocessen kommer
att minska (Fredholm, 2000).

Externa relationer
När informationsflödet mellan två företag automatiseras, är korrekt och anpassas
för att kunna integreras hos motparten, kommer kvaliteten på flödet att höjas
väsentligt. Detta förenklar affärsrelationen mellan två parter och förbättrar
möjligheten till ett långsiktigt partnerskap. Övergången till elektronisk handel
innebär också ofta att kunderna blir mer lojala mot leverantören och koncentrerar
sig på just denne. Om en initial investering föregår etablerandet av en elektronisk
affärskontakt, kommer detta leda till att bindningarna mellan parterna blir än
starkare, då man i ett sådant fall noga valt ut sin affärspartner (Fredholm, 2000).

Automatiseringen och lojaliteten som uppstår vid en elektronisk affärskontakt kan
också medföra vissa nackdelar, bl.a. kan den ökade graden av automatisering leda
till minskad flexibilitet. När något inte stämmer exakt vid en mänsklig kontakt kan
felet sannolikt korrigeras utan alltför stora följder. Uppstår ett fel vid automatisk
kontakt kan det leda till att hela eller delar av systemet stannar upp, vilket kan bli
mycket kostsamt och påfrestande för relationen. Den minskade flexibiliteten kan
också ta sig utryck i låsta affärsrelationer. När ett elektroniskt samarbete väl inletts,
kan det föra med sig att kunden inte ser sig om efter alternativ i samma
utsträckning som tidigare (Fredholm, 2000).

Priser
Elektroniska handelsplatser gör att marknaden, och därmed priserna, blir mer
transparenta. I och med att i princip varje tänkbar leverantör kan samlas under en
och samma handelsplats kan olika parter lätt jämföras med varandra, vilket ger det
köpande företaget en bättre marknadsöverblick. En transparent marknadsplats
fungerar som en hävstång på efterfrågan/utbud-förhållandet, vilket kan leda till
sänkta priser om utbudet är större än efterfrågan och vice versa. Detta behöver
dock inte alltid vara fallet, snarare kan marknadsplatsen leda till en högre grad av
kundanpassning, med en mer segmenterad och prisdifferentierad marknad som
följd (Sandén, 1999). Ovanstående resonemang gäller för ”en till många” och
”många till många” varianterna (se stycke 3.6).
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Interna rutiner
Ett mycket belysande exempel på hur man kan skapa strategiska fördelar genom att
ta till vara de nya möjligheter som uppstår i och med införandet av tekniken
förknippad med elektronisk handel är fakturaattestering. Om inleveransen av en
vara registreras och bekräftas automatiskt, med hjälp av t.ex. streckkodsläsning och
denna bekräftelse vidareförmedlas till order- och betalningssystemen, kan den
manuella attesteringen av fakturan helt utelämnas. Således kan personal som
tidigare lade ned sin tid på icke värdeskapande och mindre stimulerande aktiviteter
till större utsträckning koncentrera sig på mer inspirerande uppgifter (Fredholm,
2000).

Nackdelar som kan uppstå i och med att interna rutiner ändras är att personal som
inte kan anpassa sig till den tekniska utvecklingen och finna nya arbetsuppgifter
inom företaget riskerar att bli överflödig för företaget (Fredholm, 2000).

3.8 eProcurement
eProcurement må vara ett nyligen introducerat begrepp, men det är egentligen inget
nytt fenomen som seglat upp i samband med IT-vågen. Dess rötter går ända
tillbaks till 1960- och 70-talen, då de första elektroniska affärskommunikationerna
introducerades. Detta rörde sig om s.k. EDI-lösningar, vilket som tidigare nämnts
innebär att två företags affärssystem, t.ex. order-, lager- och faktureringssystem
utbyter information, i form av standardiserade elektroniska meddelanden, med
begränsad eller ingen mänsklig inblandning. Förenklat kan man säga att det ena
företagets system beställer en vara från det andra företagets system (Fredholm,
2000). Det är dock först i och med den senaste tidens utveckling som utrycket
eProcurement myntats och börjat breda ut sig till ett allt större segment av
användare. Varley (1999) menar att den främsta orsaken till detta är tillgången till
Internet som ett globalt accepterat medium. Dessutom har Internets förhållandevis
enkla gränssnitt inneburit att system blir användarvänliga och enkla att använda.
Baker (1999) anger även han Internet som den viktigaste drivkraften bakom
spridningen av elektronisk handel. Baker betonar vikten av att Internet har en
öppen, plattformsoberoende arkitektur, vilket innebär att parter kan kommunicera
med varandra trots att de är av olika storlek och har olika tekniska strukturer. Som
vi nämnde ovan ansluter vi oss till Norris et al:s åsikt att eProcurement utgör det
ena benet av elektronisk handel. Nedan följer definitioner på eProcurement:

”eProcurement is the part of e-commerce that relates to purchasing, and includes the
exchange of commercial, legal and technical data” (Oefner, 2000)

”eProcurement is the process of applying Internet technologies to help manage a
company’s supply chain” (Koty, 2001)



Referensram

35

Utifrån dessa två definitioner menar vi att eProcurement innebär att ett eller flera
steg, och därmed arbetsmoment, i inköpsprocessen stöds eller helt utförs via
elektronisk kommunikation eller funktionalitet. Således blir detta vår definition på
eProcurment i denna uppsats.

Orsaken till att vi använder oss av denna definition är att den poängterar följande:

•  eProcurement handlar om inköp och således är det inköpsprocessen som ligger
i fokus

•  Denna process ska till del eller helt och hållet stödjas av elektroniska hjälpmedel
•  Även automatiseringar av arbetsmoment kan ses som eProcurement förutsatt

att de är sammanknutna med eProcurement-systemet i övrigt

eProcurement kan potentiellt innebära en rad fördelar gentemot traditionellt inköp,
många av dessa är analoga med de ovan nämnda fördelarna förknippade med
elektronisk handel. Det finns dock fördelar som specifikt relaterar till
inköpsprocessen:

eProcurement leder till att statistik över inköpsvolymer kan fås i realtid, då denna
information finns i elektronisk form ”från början” och inte behöver konsolideras,
bearbetas och analyseras manuellt i efterhand för att få fram fakta. Detta ger
köparen en förbättrad översikt över inköpsvolymer per produkt och leverantör,
vilket i sin tur leder till att köparen får en förbättrad förhandlingsposition kontra
leverantören (Fredholm, 2000).

eProcurement leder också till att det köpande företaget får bättre översikt över sina
leverantörer. Ett företag har oftast prioriterade leverantörer med vilka kontrakt och
avtal om inköp tecknats. Inköp från dessa sker som regel till lägre priser än från
leverantörer utan kontrakt. Trots detta sker en stor del av köpen från leverantörer
utan kontrakt. Oftast upprättas dock eProcurement-relationer enbart med ett fåtal
prioriterade leverantörer. Som nämndes ovan kommer etablerandet av en
elektronisk affärskontakt leda till att kunderna blir mer lojala kontra de utvalda
leverantörerna. Således kommer antalet leverantörer att minskas och inköpen från
leverantörer utan kontrakt och därmed de totala inköpskostnaderna reduceras
(Fredholm, 2000).

3.9 Introduktion till empirin och analysen
Vi vill här ge läsaren en inledande förklaring till hur den kommande empirin och
analysen ser ut, samt påminna om vilka de övergripande frågorna är som vi vill
besvara  i denna uppsats.
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Då vi har intervjuat såväl användare som mjukvaruleverantörer har vi valt att dela
in empirin i två huvudavdelningar, en för respektive grupp. I analysen kommer vi
sen att sammanföra de två grupperna av företag och besvara följande frågor:

Hur definieras eProcurement?
Denna fråga kommer av att vi anser det vara intressant att veta hur respektive
intervjuperson ser på eProcurement, då detta kan ligga till grund för vilka lösningar
de använder sig av. Detta görs utifrån den definition vi presenterade i stycke 3.8.

Vilka fördelar ser man med eProcurement?
Utifrån de fördelar vi presenterar i stycke 3.7 ämnar vi att med denna fråga reda ut
vilka fördelar företagen ser med eProcurement, d.v.s. vilka tankegångar som låg
bakom beslutet att använda sig av eProcurement eller varför man anser att det är
värt att satsa på.

Hur inverkar eProcurement på inköpsstrategierna och inköpsprocessen?
För att svara på dessa frågor utgår vi ifrån Kraljics matris för inköpsstrategi (stycke
3.4) och van Weeles syn på inköpsprocessen (stycke 3.3). I såväl empirin som
analysen kommer vi således att jämställa inköpsstrategier med Kraljic och
inköpsprocessen med van Weele. Det har också varit utifrån dessa två teorier vi
bett intervjupersonerna förbereda sig för intervjun.
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4 EMPIRI

Vi tänker i det här kapitlet inleda med att kort presentera de intervjuade personerna

och företagen de arbetar för, för att sedan redovisa resultatet av de intervjuer vi har

gjort under uppsatsens gång. Detta kapitel kommer sedan ligga till grund för den

analys som följer i kapitel fem, samt de slutsatser som kommer presenteras i kapitel

sex.

4.1 Presentation av intervjupersoner och företag
Här gör vi en inledande presentation av de personer vi har intervjuat och de företag
de arbetar för. De fakta som presenteras är enbart kortfattade och är till för att ge
läsaren en bild av de studerade företagen och inköpsfunktionen inom dessa.

4.1.1  ABB Ltd5

Antal anställda:
Cirka 161 000

Omsättning:
US$ 23 miljarder

Inköpsvolym:
US$ 12 miljarder

Intervjuperson och dennes position:
Carl-Axel Allared, global inköpschef

Kort beskrivning av inköpsfunktionen:
ABB har en avdelning kallad Supply & Demand Chain Management bestående av
20 medarbetare. Deras huvuduppgift är att utveckla och implementera processer
och system inom inköpsområdet på ett globalt plan för ABB-koncernen, samt att
teckna ramavtal. Varje land inom ABB-koncernen har dock ett inköpskontor som
även det tecknar ramavtal för företagen inom respektive land. Det är upp till de
enskilda företagen att använda sig av de ramavtal som den nationella inköpsenheten
tecknat, de kan även teckna avtal med lokala leverantörer. Inköpen är således
                                          
5 Vi har här valt att presentera företagen med deras fullständiga namn, t.ex. ABB Ltd. Vi kommer dock likställa olika
varianter av namnen och således kommer det exempelvis även kunna stå ABB istället för ABB Ltd. i fortsättningen.
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decentraliserade, tecknandet av nationella ramavtal leder dock till en viss grad av
centralisering.

ABB introducerade i januari 2001 ett omfattande eProcurement projekt, Easy To
Buy (eTB). I oktober 2001 var över hundra företag i 11 länder inom ABB
koncernen anslutna till eTB, och antalet medverkande företag växer kontinuerligt.

4.1.2  Apoteket AB

Antal anställda:
Cirka 10 000

Omsättning:
SEK 28 miljarder

Inköpsvolym:
SEK 1,5 miljarder (gäller produkter som inte säljs i apotek runt om i Sverige)

Intervjuperson och dennes position:
Lars Bergman, ansvarig för inköpsavdelningen

Kort beskrivning av inköpsfunktionen:
Apoteket AB har en inköpsenhet bestående av sex medarbetare, vars huvuduppgift
är att sköta de inköp som inte berör produkter som säljs i butik, exempelvis
kontorsmaterial. Inköpsenheten på huvudkontoret tecknar ramavtal, utifrån vilka
respektive apotek kan göra avrop. Vidare kan varje apotek välja ut egna
leverantörer för de produkter de anser det nödvändigt. Själva inköpen är med andra
ord decentraliserade, men huvudkontoret behåller ändå en del av kontrollen genom
att sluta stora ramavtal för flertalet produkter.

Apoteket använder sig inte i dagsläget av någon eProcurement-lösning, men en
förstudie har gjorts för att reda ut vilka områden som skulle vara intressanta och
företaget ämnar att introducera ett system inom kort.

4.1.3  IBM Svenska AB

Antal anställda:
Cirka 3 500

Omsättning:
SEK 7,1 miljarder

Inköpsvolym:
SEK 1,2 miljarder
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Intervjuperson och dennes position:
Christian Jacobsson, inköpschef

Kort beskrivning av inköpsfunktionen:
IBM Svenska AB har en central inköpsavdelning bestående av 15 medarbetare.
Dess huvuduppgift är att teckna ramavtal och sköta upphandling. Det är dock inte
inköpsavdelningen, utan anställda i linjeorganisationen som beställer och gör inköp
och dessa sker inte alltid från leverantörer med vilka ramavtal tecknats.

IBM är ett av de företag som ligger längst fram, kanske allra längst fram, i
utvecklingen av eProcurement. IBM Svenska AB använder sig av ERP-systemet
SAP kompletterat med programmet ReqCat för samtliga inköpstransaktioner.

4.1.4  IFS AB

Antal anställda:
Cirka 3 500

Omsättning:
SEK 3 miljarder

Intervjuperson och dennes position:
Mats Gahn, business analyst ansvarig för e-handelsutvecklingen inom Service and
Asset Intensive Industry.

Kort beskrivning av eProcurement-produkter:
IFS kärnverksamhet är ERP6-systemet IFS Solutions, som de utvecklar, säljer och
implementerar hos kunder. IFS har jobbat med eProcurement i cirka tre år och
marknadsför en produkt avsedd för eProcurement, IFS Buyer, som till stor del
utgår från det inköpssystem som är en modul till IFS Solutions. År 2002 anser sig
IFS kunna presentera en helhetslösning för eProcurement som verkligen intresserar
och möter acceptans hos potentiella kunder.

4.1.5  Intentia AB

Antal anställda:
Cirka 3 400

Omsättning:
SEK 3,4 miljarder

                                          
6 ERP = Enterprise Resource Planning, affärssystem
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Intervjuperson och dennes position:
Peter Lundgren, konsultchef för områdena teknik och eBusiness.

Kort beskrivning av eProcurement-produkter:
Intentias kärnverksamhet är ERP-systemet Movex, som de utvecklar, säljer och
implementerar hos kunder. Intentia började intressera sig för eProcurement för
cirka fyra år sedan och deras två produkter avsedda för eProcurement, den något
enklare MRO procurement och den mer komplexa Movex Supplier Portal (MSP),
har funnits på marknaden i cirka två år.

4.1.6  Stockholm Stad

Antal anställda:
Cirka 50 000
Omsättning:
Ungefär SEK 28,5 miljarder

Inköpsvolym:
SEK 6-7 miljarder

Intervjuperson och dennes position:
Stefan Nordin, arbetar inom Upphandling och Konkurrens och har varit med och
byggt upp det nuvarande eProcurement-system man använder sig av idag.

Kort beskrivning av inköpsfunktionen:
Stockholm Stad har en lednings- och uppföljningsorganisation, på sätt och vis en
stabsfunktion, som sitter på Stadskontoret. Inom Stadskontoret finns en avdelning
som heter Upphandling och konkurrens och de ställer upp guidelines och policys
för hur upphandlingar ska ske. Sedan är själva slutningen av ramavtal och
inköpsprocessen decentraliserad ut på varje enskild förvaltning, men dessa kan gå
samman i grupperingar om de så vill. Upphandling och konkurrens har också
ramavtal med fem stycken upphandlingskonsulter som de kan ta hjälp av vid
behov, samt att de ansvarar för utvecklingen av logistiska system och
organisationen kring detta.

4.2 Redovisning av intervjuerna
Ovanstående personer har intervjuats för att få deras syn på eProcurement och
dess innebörd. Vi har använt oss av två olika intervjuguider, en för de företag som
använder sig av eProcurement och en för de företag som tillhandahåller
eProcurement-lösningar. Intervjuerna har gjorts under två veckors tid och har
varierat i tid från 50 minuter till en och en halv timme.
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Vi har valt att presentera svaren från företagen i två olika huvudavsnitt, ett för
företagen som använder sig av eProcurement-lösningar och ett för företagen som
levererar eProcurement-lösningar. För den första gruppen av företag har vi valt att
dela in svaren i följande huvudavsnitt:

•  Allmänna frågor om eProcurement
•  Frågor om inköpsstrategier och inköpsprocessen
•  Frågor om inköpsstrategier och inköpsprocessen i förhållande till

eProcurement

För de två leverantörerna av eProcurement-lösningar har vi valt att strukturera upp
svaren på ett lite annorlunda vis, då frågorna varit andra till dessa. Därför är svaren
uppdelade i följande avsnitt:

•  Allmänna frågor om eProcurement
•  Frågor om inköpsstrategier och inköpsprocessen i förhållande till

eProcurement
•  Framtidsvision

Anledning till att vi har med avsnittet ”Framtidsvision” är att utvecklingen inom
eProcurement går mycket fort och vi därför inte vill låsa oss till en alltför statisk
bild av verkligheten.

Under intervjuernas gång har det även uppstått diskussioner kring ämnen som från
början inte var med i intervjuguiden, men detta var också avsikten med att
konstruera en tämligen fri intervjuguide (se kapitel 2). Detta anser vi vara viktigt, då
vi tror att mycket information och många åsikter skulle gå förlorade om vi strikt
höll oss till intervjuguiden.
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4.3 Användare av eProcurement-lösningar

4.3.1  ABB Ltd

Allmänna frågor om eProcurement
ABB befinner sig i slutskedet av att implementera ett eProcurement-system som
går under benämningen Easy to Buy (eTB). Detta system omfattar cirka 100 ABB
bolag, Business Area Units (BAU) i elva länder och runt 70 leverantörer. eTB
fungerar som en ABB-intern inköpsportal för indirekt material, d.v.s. material som
används för att hjälpa till att driva själva produktionen på de olika enheterna, men
inte ingår i de tillverkade produkterna. De BAU som är anslutna till eTB får enbart
köpa in via detta system och därmed från det fåtal, centralt utvalda, leverantörer
som är kopplade till eTB. Det finns, enligt intervjupersonen, flera orsaker till varför
ABB startade detta projekt. En av dem är att det på många BAU görs lokala ad hoc
inköp, en annan att det finns många lokala leverantörer som tillgodoser respektive
BAU:s behov. Detta vill ABB undvika och istället konsolidera ABB-koncernens
inköp, d.v.s. att till så stor omfattning som möjligt få alla BAU att köpa in från
samma leverantörer. Genom att enbart tillåta olika BAU att köpa in via eTB kan
ABB centralt kontrollera koncernens totala inköp och därmed erhålla den
eftersträvade konsolideringen, vilket leder till förbättrad förhandlingsposition
kontra leverantörer och därmed lägre inköpspriser.

Vidare anser intervjupersonen att man ska skilja mellan elektroniska
affärer/transaktioner och elektroniskt utbyte av information. Elektroniskt utbyte av
information är när någon exempelvis går in på leverantörens hemsida eller om man
tittar på en specifikation elektroniskt, medan eTB är till för elektroniska affärer och
transaktioner.

På frågan huruvida eProcurement är ett modebegrepp eller här för att stanna,
menar intervjupersonen att det absolut är här för att stanna.. Det är snarare så att
eProcurement fortfarande är i sin linda, då det finns ett stort behov av
rationaliseringar inom inköpsprocessen eftersom det inte varit mycket av detta
historiskt sett. Idag görs transaktioner via Internet och man byter även information
genom detta medium, men intervjupersonen tror att man i framtiden även kommer
att göra offertförfrågningar och leverantörsval via Internet.

ABB har sett en rad fördelar med att införa deras eTB-system. För det första
bygger man upp en global inköpsprocess för alla företag inom ABB-koncernen och
standardiserar all data rörande leverantörer och artiklar och på så vis får man bättre
kontroll över sina inköp. Vidare kan företaget genom den ökade kontrollen skapa
en standard inom ABB, så att exempelvis alla mobiltelefoner som används inom
företaget är kompatibla med alla handdatorer. Detta har självklart även varit målet
fram till idag, men det har inte alltid fungerat. Ytterligare fördelar med eTB är att
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det är lätt att använda, det är en papperslös process och det skapar en bättre
översikt för processen. Framför allt innebär eTB att ABB kan pressa sina
inköpspriser. Som nämndes ovan kan ABB genom eTB kontrollera att koncernens
inköp konsolideras. Då ABB-koncernens konsoliderade inköpsvolym är oerhört
mycket högre än varje enskild BAU:s, kommer detta att avspeglas i avsevärt bättre
inköpsvillkor. Slutligen leder eTB även till processbesparingar, då det exempelvis
nu tar ”max fem minuter” att se de sex alternativ som finns för en specifik vara och
lägga in en order. Tidigare skulle köparen leta upp en lämplig leverantör och sen
leta upp vilken produkt som var lämplig hos den leverantören, och allt detta tog
väldigt mycket tid.

Vad gäller nackdelar förknippade med eProcurement, så ser inte intervjupersonen
att det finns några direkta sådana,  utan menar att eProcurement mer är en naturlig
utveckling och att vi bara befinner oss i början av denna.

ABB har i viss mån räknat på de besparingar deras eTB-lösning skulle kunna ge och
uppskattar att den ovan nämnda kontrollen och konsolideringen kan innebära 10-
40 % lägre inköpspriser. I realiteten har detta i dagsläget visat sig bli 5-60 %, men
då eTB fortfarande är ungt kan detta ändras i framtiden. Detta är ”friska pengar”
som går rakt ned på resultaträkningen, d.v.s. varje sparad inköpskrona visar sig som
en krona högre vinst. Den största kostnaden i inköpsprocessen för en typisk BAU
är att söka och välja leverantör, detta kan ta tre till fyra dagar. I och med att
leverantörerna i så gott som samtliga fall redan finns upplagda i eTB kommer
denna tid ska kortas drastiskt, intervjupersonen menar att besparingarna inom detta
område kan ligga runt 50 %. Till skillnad från de lägre inköpskostnaderna är dock
vinsterna av denna rationalisering svåra att räkna hem i och med att det beror på
vad man gör med den ”nyvunna” tiden.

Frågor om inköpsstrategier och inköpsprocessen
Intervjupersonen menar att Kraljics matris är beroende av ur vilket perspektiv man
ser det hela. Sett ur ett litet ABB-företags perspektiv återfinns exempelvis indirekt
material i standardprodukter, medan man försöker lyfta upp dessa till
hävstångsprodukter ur koncernperspektiv. Inom strategiska produkter anser
intervjupersonen att man bör använda sig av olika strategiska bindningar till
leverantören, t.ex. joint venture, för att på så vis säkerställa behovet av dessa
produkter. Vidare bör man undvika flaskhalsprodukter i så stor utsträckning som
möjligt och därför bör man kanske tänka över om man inte kan förändra
produktionsprocessen för att kunna använda en standardprodukt istället, för att på
så vis få tillgång till fler leverantörer. Ett annat alternativ skulle vara att köpa in hela
årsförbrukningen på en och samma gång, då kapitalbindningskostnaden troligtvis är
försumbar i förhållande till vad det skulle innebära om produkten tog slut i lager.

Inköpsprocessen för dessa produkter ser självklart något annorlunda ut, då de har
olika strategisk betydelse. När ABB inleder ett joint venture ligger naturligtvis
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betoningen på att hitta en bra samarbetspartner, för att därpå omsorgsfullt
bestämma formerna för samarbetet. När samarbetsprojektet har kommit så långt
att den andra parten kan börja leverera produkter till ABB kan det vara en
automatiserad process som beställer och tar emot de strategiska varorna helt utan
mänsklig inblandning. Vidare kan inköpsprocessen se olika ut för olika bolag runt
om i världen, beroende på den lokalt gällande affärspraxisen.

Frågor om inköpsstrategier och inköpsprocessen i förhållande till
eProcurement
När ABB satte igång projektet med eTB var målet att få kontroll över de inköp
som berör indirekt material, så som möbler, verktyg, IT m.m., då det var bland
dessa man såg en potential till koordinering, eftersom alla BAU använder samma
kontorsstolar och samma datorer. Genom att koordinera inköpen av indirekt
material skulle man kunna höja upp det som varit standardprodukter för enskilda
bolag till att vara hävstångsprodukter för koncernen som helhet. Detta skulle i sin
tur resultera i förbättrad förhandlingsposition kontra leverantörerna. Rörande
direkt material, d.v.s. material som ingår i den tillverkade produkten, skiljer sig olika
BAU så kraftigt åt att en konsolidering inte skulle leda till några större vinster i
form av lägre inköpspriser. Men framför allt så skulle en centralisering av
leverantörsvalet, likt det för indirekt material, kunna leda till en försämrad
produktionsprocess, då en BAU kanske inte skulle tillåtas köpa in av den för dess
produktion bäst lämpade leverantören.

ABB har varit väldigt medvetna om Kraljics matris och haft just denna teori som
utgångspunkt när de formulerat sina strategier för respektive ruta i matrisen. Dessa
strategier har i sin tur varit utgångspunkt för ABB:s eProcurement-satsning.
Betraktat utifrån dessa befintliga strategier leder eProcurement inte till några större
förbättringar för ABB vad gäller strategiska produkter och flaskhalsprodukter,
medan man ser stort potential för standard- och hävstångsprodukter.

eTB omfattar stegen från ”Order” till ”Leverantör får betalning” i inköpsprocessen.
Man väljer leverantör på det traditionella sättet men med den skillnaden att ansvaret
för val av leverantör och avtalsskrivande har flyttats från de enskilda bolagen till
huvudkontoret. För vissa varor används verktyget Simon som hanterar
offerförfrågningar (Request for Quotation, RFQ) när man vill välja leverantör.
Simon underlättar detta steg i processen då samtliga leverantörer kommer använda
sig av samma mall (exempelvis webbaserat) och därmed blir det lätt för ABB att
jämföra olika offerter. ABB har även försökt underlätta valet av leverantör genom
s.k. reversed auction, vilket innebär att ABB lägger ut en specifikation på en webbsida
där alla leverantörer kan se vilket pris de andra leverantörerna har lagt och på detta
vis kan ABB pressa de olika leverantörerna gentemot varandra.

Målet för ABB är att använda eTB för alla produkter inom koncernen. Hur detta
användande kommer ta sig form är dock inte klart, då olika produkter kräver olika
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inköpsstrategier. Inköpsstyrkan är exempelvis inte så viktig för de varor som är av
stor strategisk betydelse för företaget, då man för dessa produkter försöker finna en
strategisk partner. Därmed försöker båda parter utveckla lösningar som förbättrar
kvaliteten och reducerar kostnaderna tillsammans. I och med att man oftast väljer
en sådan lösning för strategiskt viktiga produkter är det också svårt att byta
leverantör, eftersom man kanske t.o.m. måste konstruera om hela sin produktfamilj
vid ett sådant byte. Man får exempelvis lägga upp behovet att sänka sina kostnader
till leverantören på ett annat sätt då det som i fallet med indirekt material inte går
att hota med att man byter leverantör om denna inte sänker sina priser. Istället får
man försöka fråga om båda parter kan starta ett förbättringsprojekt för att sänka
kostnaderna och på så vis förbli konkurrenskraftiga. Som tidigare nämnts tror
också intervjupersonen att fördelarna med eTB (i dess nuvarande form) inte är lika
stora rörande direkt som indirekt material.

4.3.2  Apoteket AB

Allmänna frågor om eProcurement
Apoteket har ännu inte gjort övergången till eProcurement, utan har nyligen
avslutat en förundersökning inom ämnet. Detta har gjorts för att se hur
inköpsfunktionen kan förändras för olika typer av köp och hur man på det viset
kan tjäna pengar. Man har tänkt börja med IT-relaterade produkter när systemet är
igång, men intervjupersonen anser att detta inte är optimalt eftersom dessa
produkter kanske beställs vart tredje år av respektive apoteket. Istället vore det
bättre att inleda med frekventa och repetitiva köp för att personalen ska få
möjlighet att lära sig det nya systemet.

Förundersökning sattes igång då man inom Apoteket AB har funderat och fört
diskussioner om eProcurement i sju till åtta år och det man främst frågat sig är hur
informationsspridningen inom företaget kan förbättras. Idag har varje enskilt
apotek en pärm med information om olika varor och dess leverantörer, och då det
finns 890 apotek runt om i landet kan det vara svårt att sprida ny information till
samtliga apotek. Detta för att denna information skickas ut per post och då händer
det ibland att den nya information inte alltid sätts in i pärmen och på så vis
innehåller inte denna aktuell information. Ett annat scenario är att information
hinner bli gammal innan den ens har nått ut till alla apotek. En rad förslag, som
exempelvis CD-kataloger, har diskuterats för att lösa detta problem, men i och med
den tekniska utvecklingen har nya möjligheter uppstått, så som webbshopar och
andra eProcurement-lösningar.

Intervjupersonen tycker att eProcurement är här för att stanna och att det i stor
utsträckning just handlar om att sprida information till de olika apoteken samt hålla
dem uppdaterade, för som det är idag så är inte själva beställningsproceduren ett
egentligt problem. Intervjupersonen ifråga har ingen direkt erfarenhet av
eProcurement, men var en av dem som var med i den förundersökning som ligger
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till grund för de beslut företaget har tagit och kommer att ta gällande
eProcurement.

Informationsspridning är dock bara en av många möjligheter som intervjupersonen
ser förknippad med eProcurement. En annan fördel kan vara att det skulle vara
tidsbesparande för personalen på respektive apotek, då det inte finns någon
administrativ personal utan samtliga som arbetar är säljare. Om det då skulle ta
mindre tid att leta information för ett köp, får personalen mer tid över till
kunderna. Ett annat område som har stor potential är att man skulle kunna
koncentrera sina leverantörer och inte ha en så vild flora av sådana. Idag har
Apoteket cirka 11 000 aktiva leverantörer, varav ungefär 4 000 enbart tillkom under
förra året. Vissa av dessa levererar för stora summor, men det finns även en hel del
småleverantörer som är helt onödiga och åsamkar företaget stora kostnader. Som
exempel kan nämnas att det kostar SEK 240-250 att lägga upp en ny leverantör,
vilket innebär att företaget enbart förra året spenderade omkring SEK 1 000 000 på
detta. Sättet det går att minska antalet leverantörer på är genom att snabbare kunna
ge respektive apotek information om vilka leverantörer företaget har ramavtal med
och på så vis bättre vägleda respektive apotek i deras val av leverantör.

Intervjupersonen ser inga direkta risker med eProcurement, men tycker dock att
”många till många”-system verkar vara något komplicerade och söker därför andra,
enklare system att arbeta med.

Slutligen anser intervjupersonen att det kan vara svårt, och inte heller intressant, att
försöka räkna hem de investeringar en eProcurement-lösning innebär. Om en
medarbetare kortar ner den tid det tar för denne att göra ett visst inköp beror
Apotekets vinst helt på vad medarbetaren använder den ”vunna” tiden till, vilket är
svårt att översätta till kronor och ören.

Frågor om inköpsstrategier och inköpsprocessen
Intervjuperson anser att Kraljics matris egentligen är flytande och att den är svår att
applicera på företagets inköp. Han menar att en produkt som kan vara av strategisk
betydelse för ett apotek kanske inte är det för ett annat och därför använder sig inte
Apoteket av riktigt denna indelning. Istället har man gjort en indelning i
påfyllnadsköp, sällanköp och nya produkter. Den första typen av köp är sådana köp
som görs regelbundet och för själva processen så sker en repetition från order och
framåt, då man handlar utifrån gällande ramavtal. Sällanköp är typen av köp som
görs då och då, t.ex. datorer, och här startar processen med att man identifierar ett
behov och utgår från gällande avtal när man lägger sin order. För sista kategorin,
nya produkter, måste hela processen gås igenom och man lägger ner mycket tid på
att finna en lämplig leverantör och därför blir denna typ av köp dyra, men detta är
tyvärr oundvikligt. Däremot finns det stort potential gällande de två första typerna
av köp.
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Vad gäller själva inköpsprocessen menar intervjupersonen att Apotekets process i
sin helhet är som följer: Ett behov uppstår och företaget lägger ut en offerförfrågan
enligt de lagar och regler som gäller för offentliga upphandlingar. När offerterna
tagits in granskas dessa och ett ramavtal på ett visst antal år tecknas med de
leverantörer som anses uppfylla företagets krav. Efter detta gör varje enskilt
apoteket avrop utifrån det befintliga avtalet, men precis beskrivits ovan kan varje
apotek även gå ut och leta upp en egen leverantör för vissa produkter.

Frågor om inköpsstrategier och inköpsprocessen i förhållande till
eProcurement
Nu när Apoteket har bestämt sig för att använda sig av eProcurement kommer man
som sagt börja med IT-produkter och dessa skulle kunna klassas som
hävstångsprodukter, då det finns tämligen många leverantörer på marknaden och
värdet på produkten i sig och det totala inköpta värdet är stort.

När detta görs kommer, enligt intervjupersonen, eProcurement att användas från
order och framåt. Inköpsenheten på huvudkontoret kommer även fortsättningsvis
att teckna ramavtal med ett antal leverantörer och sedan kommer de enskilda
apoteken kunna gå in på en sida som drivs av tredje part och beställa de produkter
de vill ha. Det kommer även vara samma tredje part som driver hela systemet och
står för de logistiska lösningarna.

4.3.3  IBM Svenska AB

Allmänna frågor om eProcurement
För IBM7 har det alltid varit naturligt att använda sig av elektroniska hjälpmedel
och lösningar. Ett exempel på detta är att man inom företaget har använt sig av e-
mail i åtminstone femton år.

IBM Svenska använder sig av ERP-systemet SAP kompletterat med deras eget
rekvisitionsprogram, Requistion Catalogue (ReqCat) för samtliga inköp. Detta
system fungerar i princip så att samtliga moment i inköpsprocessen automatiseras
och/eller utförs med hjälp av elektronisk kommunikation. Själva processen och
premisserna för inköp i allmänhet har dock inte förändrats nämnvärt genom
användandet av detta inköpssystem.

Vad gäller att definiera eProcurement anser de flesta företag, enligt
intervjupersonen, att det är eProcurement så fort steg i inköpsprocessen görs
elektroniskt, med system o.s.v. istället för att använda sig av gamla rutiner med
blanketter som cirkulerar runt i företaget. IBM menar dock att eProcurement

                                          
7 När vi refererar till IBM syftar vi inte på något speciellt bolag, utan till IBM koncernen i största allmänhet, när vi
refererar till IBM Svenska syftar vi däremot specifikt på detta företag
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innebär att två eller flera parter kommunicerar med varandra via t.ex. Internet eller
EDI. Det ”mest spännande” är enligt intervjupersonen kommunikationen fram och
tillbaka och enkelheten som man kan uppnå med att göra det via Internet eller EDI
istället för att skicka papper fram och tillbaka till varandra, och han menar att det är
här de allra största besparingarna kan göras.

Vidare anser intervjupersonen att eProcurement är här för att stanna och påpekar
att IBM väldigt tidigt började med eProcurement och att deras högste chef, Louis
V. Gerstner, var en av pionjärerna inom Intranet och eBusiness. Intervjupersonen
anser att IBM har drivit eProcurement väldigt långt, även om Norden idag ligger
lite på efterkälken.

Vad gäller möjligheterna med eProcurement menar intervjupersonen att det inom
ordersteget är rätt likgiltigt om inköparen trycker på en knapp eller om ordern går
till leverantören via fax, för effektivitetsmässigt är skillnaden inte så stor (observera
att intervjupersonen med detta menar att eProcurement enbart är själva
kommunikationen, inte automatiseringen av arbetsuppgifter, författarnas
anmärkning). Däremot finns det en enorm potential vad gäller fakturaattestering,
för om fakturorna fås elektroniskt och de elektroniska verktygen utnyttjas till att
göra fakturakontroller på vägen så att fakturorna alltid är korrekta kan de gå rakt in
i systemet vilket innebär stora besparingar. Dessutom kan eProcurement leda till att
man minskar leverantörsbasen och gör det lättare för medarbetare att göra rätt sak,
d.v.s. att få dem att använda de ramavtal som finns. Intervjupersonen medger dock
som tidigare nämnts att IBM Svenska i dagsläget inte tar vara på de
konsolideringsmöjligheter som eProcurement potentiellt kan innebära. Ett annat
sätt att utnyttja den nya tekniken är Internet Quoting, vilket innebär att inköparen
lägger upp sin offertförfrågan i ett visst format i en portal på Internet och anger om
man vill ha den öppen så alla kan se den eller om den bara ska gå ut till vissa
leverantörer. Om offertförfrågan är öppen måste de leverantörer som är
intresserade höra av sig till IBM Svenska och begära ett användarnamn och ett
lösenord. Detta gör IBM för att undvika att handla med vissa specifika
leverantörer. Orsaken till att IBM Svenska använder sig av Internet Quoting är att
de tror sig kunna nå leverantörer som de idag inte känner till, samt att de får
leverantörerna att kommunicera i IBM Svenskas format, vilket leder till att det är
enklare att jämföra de offerter som kommer in.

Intervjupersonen ser inga direkta risker med eProcurement och menar att systemen
kommer utvecklas mer i framtiden.

Besparingspotentialen med eProcurement-system ligger bl.a. i, som redan nämnts
ovan, att man kan sätta upp en mängd filter i faktureringsprocessen, vilket gör att
när fakturan går in i systemet vet man att allt stämmer. En annan besparing som
kan göras är att det tar kortare tid att söka upp en leverantör och här tror IBM att
det går att korta ner tiden från tio till tre dagar. Den sista besparingspotentialen
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som intervjupersonen nämnde är det faktum att det går att spara tid om man kan få
leverantörerna att lämna offerter i IBM Svenskas egna format.

Frågor om inköpsstrategier och inköpsprocessen
Intervjupersonen menar att Kraljics matris och dess indelning i olika produkttyper
är lättare att applicera för rena produktionsinköp, d.v.s. när företaget gör inköp för
själva produktionen än för ett företag i IBM Svenskas situation. För IBM Svenska
består inköp i stort av två delar, inköp av outsourcingtjänster och inköp för
vidareförsäljning. Med det senare menas exempelvis att ICA är kund till IBM
Svenska, men inte vill använda IBM:s printer och därför köper IBM Svenska in
någon annan printer för att komplettera sina andra produkter.

Rörande inköpsprocessen menar intervjupersonen att IBM Svenska använder sig av
samma rutiner oavsett vilka varor som köps in, vilket kan förklaras av att de inte är
ett tillverkande företag och av att de till så stor del outsourcar verksamheter.

Frågor om inköpsstrategier och inköpsprocessen i förhållande till
eProcurement
IBM hade inga klart uttalade strategiska mål när de införde eProcurement, det växte
mer eller mindre fram av sig självt och har främst inneburit att den befintliga
inköpsprocessen rationaliserats med hjälp av automatisering av arbetsmoment och
elektronisk kommunikation. Intervjupersonen menar det inte är var i Kraljics
matris som en produkt befinner sig som avgör dess lämplighet för eProcurement.
Det helt avgörande är hur stor del av inköpsprocessen som kan automatiseras,
vilket i sin tur avgörs av ett flertal faktorer. En av dessa är hur repetitiva olika
moment i inköpsprocessen är, betalar man en faktura en gång eller tusen gånger?
En annan är det tekniska kunnande som krävs för att kunna göra en beställning, rör
det sig om en oerhört komplex vara kommer det att kosta så mycket att hitta en
leverantör och skriva avtal med denne att de kostnaderna för de övriga stegen i
inköpsprocessen blir marginella i jämförelse. Varor som är förknippade med en
inköpsprocess som till stor del kan automatiseras, och därmed passar väl för
eProcurement skall enligt intervjupersonen ha många repetitiva moment och det
skall krävas litet tekniskt kunnande för att köpa in dem. De varor som ingår i ”en
till många” varianten har ofta dessa karaktärer och det är därför de är väl lämpade
för de s.k. ”katalogköp” som denna variant innebär. Relaterat till Kraljics matris är
sådana varor oftast standardprodukter. Genom att göra det enkelt för beställare ute
i organisation att hantera katalogköp kan inköparna vid IBM Svenska koncentrera
sig på mer komplexa produkter där deras specialistkunskap kommer till bättre
användning.

SAP och ReqCat omfattar alla steg i inköpsprocessen utom identifiering av behov,
vilket är svårt att automatisera för ett icke-tillverkande företag som IBM Svenska. I
de fall en leverantör för den efterfrågade varan inte finns inlagd i systemet sköts
även detta manuellt via en upphandling enligt de gällande föreskrifterna. Som
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tidigare nämnts kan Internet Quoting användas vid val av leverantör. Detta innebär
att alla leverantörer svarar i ett av IBM fördefinierat format, vilket gör att
jämförelsen av de olika offerterna kan utföras helt mekaniskt. Istället för att en
inköpare för in de olika anbuden i t.ex. ett Excel-sheet och utifrån detta försöker
avgöra vilket som är bäst kan detta utföras av ett program, vilket leder till en
snabbare, säkrare och mer fullkomlig jämförelse av de olika anbuden.

4.3.4  Stockholm Stad

Allmänna frågor om eProcurement
Stockholm Stad såg relativt tidigt potentialen i att använda sig av ett eProcurement-
system. 1995-1996 startades ett projekt vid namn STELHA (Stockholms
Elektroniska Handelsprojekt) och det var tänkt att det skulle uppstå en allmän
standard för offentlig handel. Målet var att 80 % av all offentlig handel skulle ske
genom det system som skulle byggas upp och för detta bildades ett konstortium där
WM Data, Telia, Posten och Enator ingick. 1998 stod bara Telia kvar inom
projektet och Telia Inköpsabbonemang (TIA) var produkten. Denna produkt har
sedermera döpts om till Marakanda, vilket är ett gemensamt bolag mellan Telia och
Föreningssparbanken. Marakanda är ett webbaserat system, men det finns en
direktkoppling mellan systemet och Stockholm Stad för att förbättra säkerheten.
Det är detta som är eProcurement enligt intervjupersonen. Systemet används idag
av fyra av de 37 förvaltningarna och man vill att dessa fungerar problemfritt innan
man går vidare i projektet.

Vidare ses eProcurement som något mycket bra som är här för att stanna då man
kan sprida information betydligt snabbare och få en större helhetssyn genom
liknande system.

När Marakanda installerades ansåg många att fördelen man skulle nå var att det
skulle gå snabbare och smidigare att hantera fakturor och så har det också blivit.
Däremot menar intervjupersonen att även den förbättrade informationsspridningen
är en viktig fördel som troligtvis är viktigare än fakturahanteringen. En annan
positiv aspekt är att medarbetare som kanske aldrig fått hantera datorer i sin dagliga
verksamhet, nu för börja göra det och därmed uppstår en form av
kompetensutveckling samt en ”berikande” faktor i många medarbetares arbete.
Slutligen tror också intervjupersonen att eProcurement kan leda till bättre relationer
till leverantören, då relationen förhoppningsvis fortlöper mer friktionsfritt när
systemet är igång.

Den största risken eller nackdelen som kom fram inför uppstartandet av projektet
var att det skulle kosta mycket och det fanns inga riktiga beslutsunderlag.
Intervjupersonen menar att applikationerna visserligen kostar en del, men vad man
märker är detta en ringa kostnad i förhållande till andra kostnader som kan uppstå.
Ett exempel på en sådan kostnad är att man nu måste vara mycket noggrannare när



Empiri

51

man tecknar avtal med en leverantör och bena ut många scenarier, då allt måste
fungera perfekt när systemet sätter igång. Tidigare kunde man korrigera saker
allteftersom, men eftersom man nu måste vara noggrannare från början tar detta
mycket tid i anspråk. Dock tjänas denna tid förhoppningsvis in när systemet väl är
igång.

Slutligen anser intervjupersonen att det kan vara svårt att räkna hem den
investering som gjorts. Idag används systemet i alldeles för liten utsträckning och
med för lite volym för att ett statistiskt säkert material ska kunna tas fram.

Frågor om inköpsstrategier och inköpsprocessen
Intervjupersonen anser att det är svårt att placera ut produkter i respektive ruta av
Kraljics matris, då detta är beroende av var i organisationen man befinner sig. En
viss produkt kan vara strategisk för en viss förvaltning, medan den samtidigt är en
standardprodukt för en annan. Det är även svårt att placera ut produkter för själva
Stadsförvaltningen, men man kan säga att verksamheter som vård och skola skulle
kunna räknas som strategiska produkter. Detta för att när man väljer att outsourca
dessa så köper man egentligen in denna tjänst och då det finns ett begränsat antal
leverantörer och produkten/tjänsten är dyr kan detta ses som en strategisk produkt.
Vidare kan man beteckna konsulttjänster som hävstångsprodukter, medan
kontorsmaterial och liknande kan ses som standardprodukter. Intervjupersonen
kommer inte på någon produkt eller tjänst som skulle kunna betecknas som
flaskhalsprodukt.

Generellt kan man säga att Stockholm Stads inköpsprocess ser ut på följande sätt.
Ett behov uppstår och förvaltningen lägger ut en offertförfrågan enligt de regler
och lagar som finns för offentlig upphandling. När offerterna tagits in granskas
dessa och ett ramavtal tecknas med de leverantörer som anses vara lämpliga, utifrån
vilket avrop görs. Med andra ord kan man säga att de första stegen i
inköpsprocessen genomgås då och då, medan man kontinuerligt går igenom
processen med avstamp i ”Order”.

Frågor om inköpsstrategier och inköpsprocessen i förhållande till
eProcurement
I och med att Stockholm Stad enbart använder eProcurement för en del
förvaltningar har man även valt att enbart köpa in vissa produkter och dessa
återfinns i nedre hörnet av Kraljics matris, d.v.s. standardprodukter.

Visserligen fanns det redan avtal för dessa varor när projektet drogs igång, men
processen (med utgångspunkt i ”Order”) sker numera elektroniskt. Orsaken till att
denna typ av produkter har valts är att Stockholm har ett stort flöde av dessa och
att de har ett lågt mervärde. De förvaltningar som deltar i projektet har valts ut
efter hur intresserade de var, med undantag av Stadsförvaltningen.
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4.4 Mjukvaruleverantörer

4.4.1  IFS AB

Allmänna frågor om eProcurement
Som nämndes i inledningen av detta kapitel har IFS en produkt för eProcurement,
IFS Buyer. IFS Buyer är en omfattande eProcurement-lösning som utifrån
beskrivningarna av system för elektronisk handel kan klassificeras som en ”en till
en” variant. Dock är IFS Buyer inte begränsad till kommunikation mellan enbart
två företag, upp till ett hundratal aktörer kan kopplas upp mot varandra. I IFS:s
ERP-system IFS Solutions ingår ett inköpssystem som en av ett 60-tal moduler.
Detta system står för 95% av funktionaliteten i IFS Buyer och innebär att största
delen av inköpsprocessen automatiseras. IFS samarbetar med ett antal
teknikföretag i utvecklandet av eProcurement-relaterade produkter och lösningar,
bl.a. driver de ett flertal eProcurement-projekt tillsammans med ABB.

IFS menar att e:et i eProcurement har två betydelser. Från början betydde det
electronic, men nu har det allt mer svängt över till att betyda easy. Det är framför
allt enkelhet som IFS:s kunder efterfrågar när de diskuterar eProcurement-
lösningar, det ska vara enkelt för folk i företaget att hitta befintliga avtal och
beställa från dessa. Den bakomliggande tekniken är av underordnat intresse.

Fördelen med eProcurement är enligt intervjupersonen att man genom
rationalisering av inköpsprocessen och förbättring av inköpsstrategin kan tjäna
mycket pengar (under de två följande rubrikerna finns mer utförlig redogörelse för
hur detta går till, författarnas anmärkning).

Det finns dock nackdelar och hinder förknippade med eProcurement. Införandet
av eProcurement innebär att man ”bryter upp gamla hjulspår” och till viss mån
rationaliserar bort inköparna. Detta kan leda till ett stort internt motstånd mot
förändringarna.

Frågor om inköpsstrategier och inköpsprocessen i förhållande till
eProcurement
Intervjupersonen menar att användandet av eProcurement kan leda till att sänka
lagernivåerna i ett företag. eProcurement möjliggör en bättre kontroll över det
logistiska flödet av varor, så att risken för att en vara inte ska finnas i lager när det
finns ett behov av den minskas avsevärt. Detta innebär i sin tur att lagernivåerna
kan hållas ”precis på gränsen”, d.v.s. sannolikheten att en vara inte ska finnas i lager
när den behövs sjunker utan att behöva höja kapitalbindningen, tvärtom kan det
kombineras med minskad kapitalbindning.
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IFS Buyer stöder eller utför helt alla steg i inköpsprocessen utom ”Val av
leverantör” och ”Avtalsskrivande”. Dessa två steg utförs innan den elektroniska
kopplingen mellan ett köpande företag och en leverantör etableras. Dessa steg är av
engångskaraktär och när de är avklarade och kontakten har etablerats ”loopar”
övriga steg i processen runt varv på varv. Intervjupersonen säger att styrkan hos
IFS Buyer är att även lager- och förrådssystemen är integrerade i denna. Detta
innebär att det finns en koppling mellan bekräftelsen av att en viss vara har
ankommit och lagersystemet. Således kommer lagersystemet att vid varje given
tidpunkt veta exakt hur mycket material som finns i lager av en viss produkt. Om
nettobehovsberäkning visar att det finns ett behov av denna produkt känner
lagersystemet av hur tillgodoseendet av detta behov kommer att påverka lagernivån.
Utifrån nettobehovsberäkningen, lagernivån och fördefinierade
partiformningsregler bestämmer systemet när det är dags att beställa och hur
mycket som ska beställas. Således erhålls en mycket stark koppling mellan
inköpsprocessen och resten av företaget, inköpsprocessen kommunicerar med
övriga system.

Framtidsvision
Intervjupersonen tror att företag i framtiden i allt större utsträckning kommer att
sträva efter olika sätt att samordna sina förråd. Ett exempel illustrerar potentialen
med detta. Vissa reservdelar är extremt dyra att lagerhålla och löper stor risk att bli
inkuranta innan de har hunnit användas. För en enskild fabrik är det därför inte
alltid självklart att ha en dylik reservdel i lager. För en stor koncern är det dock en
självklarhet att lagerhålla minst en sådan del. Om alla fabriker inom koncernen med
hjälp av eProcurement samordnar sina lager i ett och samma system istället för att
varje fabrik var för sig lagerhåller varje vara, kan en fabrik som behöver en viss
produkt enkelt och snabbt se var i koncernen den aktuella produkten finns att
tillgå. Förvisso ställer detta vissa krav på logistikflödet, men vinsterna förknippade
med detta i form av lägre kapitalbindning och högre servicenivå överstiger i många
fall vida kostnaderna. Detta behöver inte bara ske företagsinternt, utan kan även
ske för alla företag inom samma region. Intervjupersonen tror även att Integrated
Supply kommer att öka kraftigt. Detta innebär att företag inom samma bransch helt
outsourcar sina lager till en tredje part. Tredje parten kan genom detta hålla en
lagernivå som kraftigt understiger de outsourcande företagens sammanlagda
lagernivå när de agerar var och en för sig, samtidigt som servicenivån kan stiga
avsevärt.
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4.4.2  Intentia AB

Allmänna frågor om eProcurement
Som nämndes ovan har Intentia två produkter för eProcurement, MRO
procurement och Movex Supplier Portal. MRO procurement kan liknas vid en ”en
till många” variant och fungerar så att man i ett köpande företags Intranet kopplar
ihop externa leverantörers produktkataloger och på så vis skapar ett Extranet.
MRO-procurement används för inköp av indirekt material. Movex Supplier Portal
är en mer omfattande eProcurement lösning, som innebär att en stor del av
inköpsprocessen automatiseras. Movex Supplier Portal kan närmast liknas vid en
”en till en” variant, dock etableras här kopplingar till ett flertal leverantörer. Movex
Supplier Portal är inriktad på att hantera direkt material.

Intentia definierar eProcurement utifrån de ovan två nämnda produkterna.

Intervjupersonen menar att införandet av eProcurement innebär ett flertal fördelar.
Inköpsprocessen kan till en mycket hög grad automatiseras, vilket innebär ett lägre
personalbehov, automatiseringen av arbetsmoment leder också till högre kvalitet
och framför allt så löper processen oerhört mycket snabbare, vilket i sin tur betyder
kortare ledtider. Kortare ledtider är ett av huvudmålen för många av dagens företag
och är ledstjärnan i management-filosofier som Time Based Management (TBM)
och Supply Chain Management (SCM). Dessutom blir ofta relationerna mellan
leverantör och kund starkare i och med att en elektronisk koppling etableras mellan
dem. Slutligen ger det företagsledningar kontroll över de decentraliserade inköpen,
då de kan välja ut vilka leverantörer de integrerar i sina eProcurement-system.

Intervjupersonen ser inte några egentliga nackdelar med eProcurement, utan menar
att det är en nödvändig och naturlig del av processrationalisering i största
allmänhet.

Frågor om inköpsstrategier och inköpsprocessen i förhållande till
eProcurement
Intervjupersonen menar att det inte finns en helt klar koppling mellan Kraljcis
matris och användandet av eProcurement. Processen är mer i fokus än
inköpsstrategi när Intentia diskuterar eProcurement med sina kunder. Det
viktigaste är inte var i matrisen en vara hör hemma, snarare hur ofta och till vilken
volym den köps in, d.v.s. hur repetitiva stegen i inköpsprocessen (förutom ”Val av
leverantör” och ”Avtalsskrivande”) är. Viktigt för att en eProcurement-lösning ska
falla väl ut är även att det inte krävs insats av teknisk expertis när en order ska
läggas, ”vem som helst” ska kunna göra ett avrop från ett ramavtal.

Movex Supplier Portal (MSP) innebär att flera steg i inköpsprocessen stöds eller
helt utförs av elektronisk funktionalitet eller kommunikation. I steget ”Identifiering
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av behov” kan Movex utifrån kundorder, kundprognoser och andra faktorer
fastställa en prognos för vad som behöver köpas in för att kunna möta kommande
behov i produktionen, d.v.s. Movex gör en nettobehovsberäkning. Utifrån denna
nettobehovsberäkning generar systemet leveransplaner och förslag till order. ”Val
av leverantör” kan stödjas med hjälp av statistik på för valet relevanta faktorer,
såsom en leverantörs leveransprecision och pris. Själva valet och även steget
”Avtalsskrivande” görs naturligtvis ”på gammalt vanligt sätt” innan en leverantör
integreras i systemet och en förbindelse mellan köpande företag och leverantör
etableras. Finns flera leverantörer för samma vara i systemet kan en inköpare
manuellt välja leverantör för en viss inköpsorder, men man kan även låta den
automatiskt gå till huvudleverantören. ”Order” fungerar oftast så att en inköpare
godkänner eller eventuellt modifierar det förslag till beställning som MSP genererar
och därpå skickar iväg ordern. Man kan dock helt automatisera detta steg, men
detta förekommer i liten utsträckning. Om leverantören går in i systemet och gör
orderbekräftelse och skeppningsavisering kan MSP även omfatta steget
”Leveransbevakning”, vilket kan underlätta ”eftervård” avsevärt för köparen, då
han exakt vet hur och när inleveransen kommer till godsmottagningen.
”Utvärdering” hanterar MSP genom att ”loopa” tillbaka det verkliga utfallet för
behovet av en vara, en leverantörs kvalitet och pris o.s.v. till ”Identifiering av
behov” och ”Val av leverantör”. ”Leverantör får betalning” sköts av MSP genom
att fakturan är elektronisk och integreras mot övriga aktuella system för en
automatisk hantering.

Framtidsvision
Intervjupersonen tror att vi framöver kommer att få se större användning av
tekniken XML, en billigare variant av EDI. Många företag kommer att använda sig
av dessa dyrare varianter för sina stora leverantörer, medan de kommer att använda
sig av Internet-lösningar med sina mindre leverantörer, då dessa inte ställer lika
höga krav på ERP-systemens kompabilitet och prestanda. Intervjupersonen tror
också att framtidens eProcurement inte till lika stor grad kommer att utgå från
befintliga, redan etablerade relationer mellan köpare och leverantör. Istället för att
etablera ett avtal med en leverantör och integrera honom i sitt system, kommer
man att kunna sköta transaktionerna via en portal där kund-leverantör förhållandet
inte redan är etablerat.
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5 ANALYS

I det här kapitlet kommer vi att analysera den empiri som återfinns i kapitel fyra

med hjälp av den referensram som presenterats tidigare i arbetet. Vidare ligger detta

kapitel även till grund för de slutsatser som presenteras i kapitel sex.

5.1 Inledning
I problemformuleringen och referensramen presenterade vi frågor som vi ville
studera i denna uppsats och vi kommer här presentera vår analys av dessa.
Analysen är följaktligen indelad enligt följande:

•  Hur definieras eProcurement?

•  Vilka fördelar ser man med eProcurement?

•  Hur inverkar eProcurement på inköpsstrategierna och inköpsprocessen?

5.2  Hur definieras eProcurement?
I detta avsnitt analyserar vi, utifrån vår egen definition (se stycke 3.8), hur de olika
företagen definierar eProcurement. Vi försöker jämföra de svar vi har fått med de
tre aspekter/punkter vår definition tar upp.

ABB Ltd
Som nämndes i empirin anser ABB att man bör skilja på elektroniska
affärer/transaktioner och elektroniskt utbyte av information, och det är den förra
delen som ses som eProcurement för företaget. Genom denna definition anser vi
att det står klart för ABB att det är inköpsprocessen som ska stå i fokus vid ett
införande av ett eProcurement-system. Detta just för att de skiljer på elektroniska
affärer och elektroniskt utbyte av information. Vidare går definitionen även hand i
hand med den andra punkten av vår definition, nämligen att processen till del eller
helt och hållet ska stödjas av elektroniska hjälpmedel, och detta uppnås genom
själva systemet eTB. Slutligen anser vi att ABB:s definition inte riktigt stämmer
överens med den vi har valt att använda oss av vad gäller den tredje punkten. Detta
för att vi även ser automatisering av arbetsmoment som är i direkt anknytning till
processen som en del av eProcurement. Detta gör inte ABB då man exempelvis
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inte anser att studera en inköpsspecifikation kan vara en del av en eProcurement-
lösning.

Apoteket AB
Apoteket ser eProcurement som ett sätt att sprida information på ett snabbt och
effektivt sätt i organisationen och att det kan ersätta de befintliga rutiner man har
för detta idag. Den lösning de söker är att sprida information på elektroniskt vis
och då tar de upp den andra aspekten i vår definition, d.v.s. att processen till del
eller helt skall stödjas elektroniskt. Vidare är det inköpsinformation företaget vill
sprida (även annan information kan säkert bli aktuell) och detta innebär att
definitionen även berör det faktum att det är inköpsprocessen som ska ligga i
fokus. Vad gäller den tredje punkten vet vi inte hur Apoteket ser på detta, vilket
beror på att vi inte frågade om hur ett eventuellt system kan integreras med andra
system. Självklart kommer detta vara en viktig punkt i Apotekets implementering av
ett eProcurement-system och även för andra företag som kan tänkas implementera
ett dylikt system.

IBM Svenska AB
För IBM innebär eProcurement att två eller flera parter kommunicerar med
varandra via Internet eller EDI. Det intressanta är enligt intervjupersonen just
kommunikationen fram och tillbaka, och den enkelhet som kan uppnås genom att
använda ovan nämnda verktyg. Således berör IBM Svenska den andra aspekten av
vår definition direkt när de förklarar hur de ser på eProcurement, och samtidigt
berör de även den första då vi i våra diskussioner kring kommunikation talade om
inköpsprocessen och hur denna kan understödjas bättre. IBM skiljer klart på
kommunikation mellan företag och hur processen inom företaget hanteras, där de
ser den senare delen som en ren mekanisering. Vi tror att detta beror på att IBM är
ett av de ledande företagen inom teknologiska lösningar för företag, vilket kan ses
bl.a. i det faktum att e-mail har använts inom företaget i åtminstone femton år.
Således anser vi att IBM separerar denna s.k. mekanisering i själva processen från
begreppet eProcurement.

IFS AB
IFS menar att e:et i eProcurement alltmer börjar betyda easy istället för electronic som
det ursprungligen stod för, det ska vara enkelt för folk i företaget att hitta befintliga
avtal och beställa från dessa. Som synes stämmer detta resonemang väl överens
med vår definitions första aspekt av eProcurement, d.v.s. att det är inköpsprocessen
som är i fokus. Även om IFS påpekar att den bakomliggande tekniken är av
underordnat intresse utgår dock den enkelhet som de talar om från att vissa
arbetsmoment i inköpsprocessen är automatiserade och stöds av elektronisk
kommunikation och funktionalitet, varför vi anser IFS definition av eProcurement
stämma överens med punkt två och tre av vår definition.
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Intentia AB
Intentia definierar eProcurement utifrån sina produkter. Då dessa produkter,
framför allt Movex Supplier Portal, i allra högsta grad är avsedda att stödja
inköpsprocessen och stödjer denna via elektronisk funktionalitet och
kommunikation, vilket innebär att arbetsmoment automatiseras, anser vi Intentias
definition stämma överens med vår på alla tre punkter.

Stockholm Stad
Att kommunicera med hjälp av elektroniska hjälpmedel, som exempelvis Internet
eller EDI, ses som eProcurement av Stockholm Stad. I och med att eProcurement
handlar om elektroniska inköp ser vi i denna definition att såväl inköpsprocessen
som elektroniska hjälpmedel tas upp. Däremot tas inte den tredje punkten av vår
definition upp i den återgivna definitionen.

5.3  Vilka fördelar ser man med eProcurement?
Här kommer vi analysera och sammanfatta varför företagen har valt att gå över till
eProcurement eller anser att man bör göra det, samt att reda ut vilka fördelar de ser
med detta. Vi kommer använda oss av de kriterier Fredholm (2000) presenterar,
d.v.s. tid, kostnader, kvalitet, externa relationer, pris och interna rutiner, för att göra
analysen.

ABB Ltd
ABB vill med sitt system för eProcurement, eTB, försöka konsolidera sina inköp
för indirekt material, så att dessa i framtiden kommer göras på koncernnivå. Om vi
ser till vilka fördelar som nämndes under intervjun märker vi att ABB identifierar
nästan samtliga av de fördelar Fredholm tar upp. Vad gäller de tekniska aspekterna
menar företaget att det angående tid främst går att spara när det gäller ”Val av
leverantör”. Vi kan inte uttala oss om storleken på besparingen, men då ett ABB-
bolag i snitt lägger ner tre till fyra dagar på att leta upp en lämplig leverantör
kommer de tveklöst att kunna korta ner denna tid då alla leverantörer redan finns
inlagda i eTB. Vad gäller kostnader nämner Fredholm att personal- och
lönekostnader kan sänkas genom tekniska rationaliseringar. Detta tror vi inte är
fallet hos ABB, då de mer är intresserade av att sänka den transaktionskostnad som
uppstår bl.a. genom att söka leverantör. Därför anser vi att aspekterna tid och
kostnader i ABB:s fall går hand i hand. ABB återger inga direkta kvalitetsfördelar
med att införa ett eProcurement-system. Om detta beror på att man idag inte har
några sådana problem och därför inte har ett behov av att förbättra detta eller om
man inte tror att det skulle betyda så mycket är svårt att uttala sig om.

ABB ser även det som Fredholm benämner strategiska fördelar förknippat med
eProcurement och det är egentligen här man ser de största fördelarna och den
största besparingspotentialen. Genom att de lokala ABB-bolagen enbart tillåts köpa
in från de centralt utvalda leverantörer som ingår i eTB kan ABB kontrollera alla
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lokala bolags inköp och därmed konsolidera sin inköpsvolym. Att ABB anser sig
kunna styra exempelvis köp av mobiltelefoner så att dessa är kompatibla med alla
koncernens handdatorer ser vi en förbättring av de interna rutinerna. Detta innebär
att ABB avsevärt kan förbättra sin förhandlingsposition kontra leverantörer, vilket
man tror kommer att resultera i 10-40 % lägre inköpspriser. Anledningen till att
inköpspriserna kan reduceras så kraftigt är att ABB nu erbjuder en mycket hög
volym till ett fåtal utvalda leverantörer, och således koncentrerar sig på dessa.

Apoteket AB
För de tekniska fördelarna ser Apoteket att det går att spara tid för personalen på
respektive apotek och att detta är viktigt, då de egentligen är säljare och ska därför
ägna så lite tid som möjligt åt andra aktiviteter. Däremot påpekar intervjupersonen
något som vi anser vara av stor vikt vid denna typ av besparingar och det är att en
besparing enbart uppstår om man gör något ”värdeskapande” med den inbesparade
tiden, för annars har man egentligen inte tjänat något. I empirin återges att
Apoteket delar in sina inköp i tre olika kategorier och det är inom påfyllnads- och
sällanköp det går att göra besparingar. Ett eProcurement-system kan minska
transaktionskostnaderna för företaget och vi anser att det i synnerhet är
sällanköpen som man bör lägga fokus på. Som nämnts kommer Apoteket att börja
sin eProcurement-satsning med datorer och dylikt, och då detta är av karaktären
sällanköp borde de därför kunna se snabba besparingar i deras
transaktionskostnader. Aspekter som berör kvaliteten i den tekniska
kommunikationen med leverantörerna tas inte upp.

När man fört diskussioner kring eProcurement inom Apoteket har detta kommit av
att man vill förbättra den interna spridningen av inköpsinformation och detta är
vad Fredholm betecknar som att förbättra de interna rutinerna. I Apotekets fall hör
detta ihop med det vi skrivit ovan, nämligen att spara tid. Eftersom all personal på
respektive apotek egentligen är säljare kan en förbättring i de interna rutinerna såväl
spara tid som förbättra inköpsprocessen. Vad gäller pris tror inte intervjupersonen
att det går att spara in så mycket och detta beror främst på att företaget trots allt
inte köper in indirekt material för så stora summor. Slutligen vill Apoteket försöka
skära ner den leverantörsbas de har idag och därmed skulle de relationer de har
med de återstående leverantörerna kunna förbättras och kanske fördjupas. Detta
skulle även kunna innebära en väldig kostnadsbesparing, då företaget lade ner runt
SEK 1 000 000 enbart på att lägga upp nya leverantörer under år 2000.

IBM Svenska AB
Intervjupersonen vid IBM Svenska nämnde att det inte är någon större skillnad
effektivitetsmässigt mellan att lägga en order via fax eller dator, och att det därför
inte finns någon större potential för eProcurement inom de steg i inköpsprocessen
som föregår själva beställningen. Detta anser vi bero på IBM:s definition av
eProcurement, där eProcurement förstås som kommunikation mellan två parter via
t.ex. Internet eller EDI. Vi tror dock att det även för IBM Svenska är effektivare att
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genomföra hela orderprocessen per dator, istället för att göra en del på dator, sedan
skriva ut beställningen och skicka iväg den per fax. Den största potentialen, enligt
IBM Svenska, ligger inom faktureringsprocessen och en förbättring här skulle
innebära att man enligt Fredholms terminologi såväl kan spara tid som sänka
kostnaderna. IBM Svenska knyter även an till Fredholms punkter kvalitet och
interna rutiner genom att eProcurement-systemet automatiskt lotsar vidare
inköpsordern inom organisationen. Genom att använda Internet Quoting borde
IBM även tillgodogöra sig de fördelar Fredholm talar om med begreppen externa
relationer och pris. Den förra för att man kan nå ut till företag som man inte nått
fram till tidigare, samt att man genom lösenordskrav och dylikt kan hålla oönskade
leverantörer utanför anbudsförfarandet. Den senare då IBM Svenska exempelvis
genom en öppen auktion torde kunna pressa ner priset, eftersom leverantörerna
kan se vad de andra har bjudit.

IFS AB
Rörande de fördelar som Fredholms kallar tekniska, menar IFS att samtliga dessa
uppfylls genom att använda ett eProcurement-system likt IFS Buyer. Genom att
inköpsprocessen till en hög grad automatiseras kommer tiden det tar att genomföra
denna process förkortas drastiskt. Kvaliteten kommer att höjas när risken för fel
och misstag orsakade av den ”mänskliga faktorn” i princip elimineras genom att
arbetsmoment utförs av datorer istället för människor. Kostnaderna kommer att
sjunka då olika moment kommer att kräva mindre personal.

Då vår intervju med IFS till stor del utgick från funktionaliteten hos IFS Buyer,
nämnde vi inte de mer indirekta strategiska fördelar som eProcurement, enligt
Fredholm, kan innebära. Det framgick dock av vår diskussion att IFS resonerar i
överensstämmelse med Fredholm rörande interna rutiner, då intervjupersonen
påpekade att eProcurement innebär att ”bryta upp gamla hjulspår”.

Intentia AB
Intervjupersonen på Intentias beskrivning av fördelarna med Movex Supplier
Portal är slående lika med Fredholms tekniska fördelar. Automatiseringen av
arbetsmoment som tidigare har utförts manuellt kommer att leda till kortare
ledtider, minskat behov av personal för att utföra dessa moment samt högre
kvalitet.

Vår diskussion med Intentia hade utgånspunkt i de mer tekniska aspekterna av
Movex Supplier Portal, varför de förlängda verkningar som MSP kan få, bara
nämndes indirekt. Avseende strategiska fördelar påpekade intervjupersonen dock
att relationen mellan leverantör och kund kommer att bli djupare i och med att man
inleder ett eProcurement-samarbete.
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Stockholm Stad
Vid intervjun med Stockholm Stad återgavs att många inför starten av
eProcurement-projektet trodde att den största fördelen skulle vara att
fakturahanteringen skulle gå snabbare och smidigare, och detta har också blivit
fallet. Detta kan ses som att man har sparat såväl tid i det administrativa arbetet,
som att kvaliteten i detsamma har förbättrats då dessa processer är automatiserade.
Huruvida kostnaderna gått ner tack vare detta är svårt att säga då vi inte har någon
information om hur mycket fakturahanteringen kostar.

Att kunna sprida information är enligt intervjupersonen en väldigt viktig fördel och
detta innebär att de interna rutinerna förbättras enligt Fredholms terminologi. Även
förbättrade relationer till leverantören tas upp som en fördel. Vad som dock var
intressant i samtalen med Stockholm Stad var att man berörde ämnen som att
medarbetare kommer i kontakt med datorer, medarbetare som kanske inte haft en
sådan kontakt tidigare, och därmed kan eProcurement tänkas leda till en form av
kompetensutveckling. Detta borde, enligt oss, vara beroende av hur pass
datoriserad arbetsmiljön är från början, men det är ändå en intressant tanke att lyfta
fram. Vad gäller priset tror Stockholm Stad att man i genomsnitt kan pressa priset 1
% och detta anser vi vara tämligen lite och kan därför inte heller räknas som en
riktig fördel.

5.4 Hur inverkar eProcurement på inköpsstrategierna och
inköpsprocessen?

I det här stycket kommer vi att analysera hur inköpsstrategierna och
inköpsprocessen hos respektive företag har påverkats av införandet av en
eProcurement-lösning. Då Apoteket ännu inte har infört någon lösning och
diskussionerna med IFS och Intentia inte har behandlat deras egen verksamhet,
utan deras produkter för eProcurement, kommer vi analysera hur de anser att
inköpsstrategierna och inköpsprocessen kommer att ändras vid ett eventuellt
införande

ABB Ltd
Intervjupersonen på ABB kände väl till Kraljics inköpsmatris när vi gjorde
intervjun, då denne själv i stor utsträckning har använt sig av en något reviderad
form av matrisen. Genom att använda sig av eProcurement hoppas ABB att man
ska få kontroll över inköpen av indirekt material och konsolidera de enskilda
bolagens köp så att koncernen som helhet kan göra bra affärer. Genom sitt
eProcurement-system eTB har ABB med andra ord lyckats förstärka sin
inköpsstrategi gällande standard- och hävstångsprodukter. Vi anser vidare att man
ser klara fördelar med eProcurement även för andra typer av inköp och företagets
mål är också att använda eTB för samtliga produkter inom koncernen, så att
eProcurement inverkar på företagets inköpsstrategier är det ingen tvekan om.
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Vad gäller inköpsprocessen så omfattar eTB som sagt stegen från ”Order” till
”Betalning till leverantör”, medan man fortfarande kommer att välja leverantör på
det traditionella sättet. Detta kan ses som en processrationalisering, då man genom
eTB förhoppningsvis ska kunna genomgå stegen från ”Order” till ”Betalning till
leverantör” såväl snabbare som smidigare. Vidare har processen även förändrats av
införandet av eTB på det viset att avtalsskrivandet har flyttats från de enskilda
bolagen till huvudkontoret i Schweiz. Detta hör samman med att företaget vill
konsolidera sina inköp för respektive bolag, d.v.s. man vill, som vi ovan nämnt,
förstärka sin inköpsstrategi. Då ”Val av leverantör” och ”Avtalsskrivande” kommer
ske centralt kan man se detta som en process som görs om då och då, medan
processen från ”Order” och framåt är en repetitiv process som görs om och om
igen av respektive bolag och därmed har man genom eProcurement även förändrat
inköpsprocessens utseende något. Annorlunda utryckt, man har ”skapat” två
separata inköpsprocesser.

Apoteket AB
Som vi nämnde i empirin anser intervjupersonen att Kraljics matris för
inköpsstrategier är något flytande och att denna är svår att applicera på företagets
inköp. Detta skulle kunna ses som att man inte har någon klar strategi för sina
inköp, men detta verkar inte vara fallet för Apoteket. Som vi tidigare nämnt ämnar
företaget att implementera en eProcurement-lösning inom en överskådlig framtid
och därför har en förundersökning gjorts och i denna klassificerar man sina inköp i
tre kategorier. Denna kategorisering ser vi som ett alternativ till Kraljics
inköpsmatris. Vidare borde det vara så att denna kategorisering tagits fram p.g.a. att
man vill implementera en eProcurement-lösning och för att göra det ansågs det att
man behövde mer kunskap om sina inköp. Därmed anser vi att den förväntade
övergången till eProcurement har lett till att Apoteket gått ett steg längre i sättet hur
de hanterar sina inköp, d.v.s. de har utvecklat deras inköpsstrategi.

En annan intressant aspekt som bör belysas är det val av produkt som företaget vill
börja sin eProcurement-satsning med. Den produktgrupp företaget har tänkt att
börja med är IT-produkter och dessa kan som tidigare nämnts ses som
hävstångsprodukter, eller sällanköp om man använder Apotekets egna
klassificering. Som intervjupersonen nämnde är nog denna grupp ingen lämplig
grupp om man vill få användarna av systemet att lära känna det, då dessa köp de
facto är av typen sällanköp. Däremot kan dessa vara ett lämpligt val om man vill
börja sakta men säkert och samtidigt försöka samköra inköpen av en produktgrupp
som står för tämligen stora värden. Att man använder sig av en tredje part för att
administrera flödet för dessa varor tror vi också är bra, då man förhoppningsvis
”köper” in kunskap som underlättar införandet av detta nya verktyg. Detta får
framtiden utvisa!

Hur stor påverkan införandet av eProcurement kommer ha på inköpsprocessen är
svårt att säga. Då det är för sällanköp Apoteket valt att börja, anser vi att det bara är
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för denna kategori vi kan analysera. Som det är idag utgör ordersärkostnaden en
väldigt stor del av den totala kostnaden för ett inköp av exempelvis datorer.
Genom eProcurement hoppas man kunna styra dessa köp bättre genom ramavtal
och effektivare informationsspridning. Detta skulle innebära att företaget
fortfarande centralt skulle identifiera ett ”övergripande” behov för organisationen,
välja leverantörer och teckna avtal, medan respektive apotek skulle identifiera sitt
eget behov och utifrån detta göra sina inköp. Detta ser inte vi vara så olikt sättet
man arbetar idag eftersom man redan nu har ramavtal som respektive apotek kan
använda, men själva processen kommer att arbetas genom betydligt snabbare och
effektivare tack vare eProcurement. Dessutom kommer man centralt kunna
kontrollera att de enskilda apoteken endast handlar in utifrån tecknade ramavtal,
genom att enbart koppla upp sådana leverantörer i sitt system.

IBM Svenska AB
Som vi nämnt i empirin anser intervjupersonen att det är det lite svårare att utgå
från en matris av Kraljics karaktär när man talar om de två typer av inköp som IBM
Sverige ägnar sig åt, nämligen outsourcingtjänster och inköp för vidareförsäljning.
IBM Svenska använder dock eProcurement för samtliga av sina inköp.
Intervjupersonen ansåg också att s.k. katalogköp, som vanligen rör
standardprodukter, är lättare att mekanisera/automatisera och detta innebär som
sagt att de är bättre lämpade för eProcurement. Så som vi ser det har IBM:s
övergripande strategi med eProcurement varit att förenkla inköpen för katalogköp,
för att inköparna ska kunna ägna tid åt mer strategiskt viktiga inköp.

En annan sak som vi vill belysa här är ett uttalande som intervjupersonen gör där
han menar att det viktiga är inte var i matrisen produkten/varan befinner sig, utan
hur pass mycket det går att mekanisera processen och detta avgörs i sin tur av
komplexiteten och frekvensen i inköpet. IBM anser, enligt oss, att det väsentliga
med eProcurement är att mekanisera eller automatisera processer och därför ser de
inte Kraljics matris som relevant för deras val gällande huruvida man ska
implementera eProcurement eller inte. Vi anser dock att de kriterier
intervjupersonen nämner kan ses som en annan typ av matris med komplexitet på
ena axeln och frekvens på den andra. Det är t.o.m. så att författarna Persson &
Virum (1998) använder sig av dessa två kriterier i en matris där de talar om
försörjningsstrategi.

IBM ser som sagt något annorlunda på vad eProcurement innebär och ser det
enbart som när en order går ut via EDI eller Internet samt när fakturan kommer i
elektroniskt format istället för pappersformat. Därmed är det enbart två av stegen i
inköpsprocessen som IBM ser som eProcurement och det torde också vara här
förändringen har skett i förhållande till de gamla systemen. I övrigt är det tämligen
svårt att analysera hur inköpsprocessen har förändrats i och med att IBM anser att
det som sker i de övriga stegen enbart är en form av mekanisering eller
automatisering, och detta är något IBM har ägnat tid och resurser åt en längre tid.
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IFS AB
Som framgår av empirin talade IFS inte explicit om Kraljics inköpsmatris, men
visade dock en mycket hög grad av medvetenhet om resonemangen som Kraljics
teorier utgår ifrån. IFS anser att ett eventuellt införande av eProcurement till
mycket hög grad kan förändra inköpsstrategin. IFS menade att ett system som
känner av ett företags lagernivåer och nettobehov kan säkra det logistiska flödet på
ett mycket tillfredsställande sätt, så att företaget minimerar risken för flaskhalsar,
d.v.s. att en vara inte finns i lager när den behövs, samtidigt som lagernivåerna
aldrig är högre än vad som är absolut nödvändigt. Vidare talade IFS om hur man i
framtiden via eProcurement-system kommer att kunna hålla koncerngemensamma
lager för mycket dyra reservdelar, närmast att likna vid strategiska produkter enligt
Kraljics kategorisering. Som intervjupersonen nämnde behöver denna
lagersamordning inte begränsa sig till en koncern och produkt, det kan även ske för
ett flertal produkter för en hel region eller bransch. Detta skulle innebära en lägre
kapitalbindning i kombination med högre servicenivå, vilket är en av de punkter
Kraljics tar upp för inköpsstrategi. eProcurement kommer enligt ett dylikt
resonemang inte att förändra inköpsstrategin i sig, snarare kommer det att fungera
som ett verktyg för att förbättra och förfina den befintliga strategin.

Utifrån hur IFS Buyer är uppbyggt framgår att inköpsprocessen inte kommer att
ändras till sin utformning, IFS Buyer är snarare uppbyggt utifrån en redan befintlig
”standardinköpsprocess” för att genom automatisering av arbetsmoment kunna
stödja denna. Vi vill dock påpeka att vi inte vet hur flexibelt IFS Buyer är, d.v.s. till
vilken grad det kan anpassas till ett enskilt företags specifika inköpsprocess. Vi
antar dock att ett företag som implementerar IFS Buyer snarare får anpassa sin
inköpsprocess efter programmet än vice versa. Skulle företagets inköpsprocess av
någon anledning skilja sig kraftig från den ”standardinköpsprocess” som IFS Buyer
utgår ifrån kan det således innebära att denna måste anpassas till
”standardinköpsprocessen”. Utifrån vår diskussion med IFS kan vi dock fastslå att
eProcurement:s direkta inverkan på inköpsprocessen kommer att innebära att stora
delar av processen automatiseras och därmed kommer att kräva mindre insats från
personal, gå snabbare och bli av högre kvalitet.

Intentia AB
Som framgår av empirin anser intervjupersonen vid Intentia att det inte finns en
helt klar koppling mellan Kraljics matris och eProcurement. Av större vikt var
inköpsprocessen förknippad med den enskilda varan. Detta anser vi dock ingalunda
innebära att Intentia inte är medvetna om inköpsstrategi. Snarare är det så att deras
inköpsstrategi utgår från en alternativ matris där axlarna utgörs av volym respektive
komplexitet istället för leverans- respektive finansiell risk. En vara som
kännetecknas av hög volym, d.v.s. att många av stegen i inköpsprocessen repeteras
om och om igen, och låg komplexitet, d.v.s. att ingen teknisk expertis krävs för att
avgöra när och hur den skall köpas in, anses av Intentia vara avsevärt mer lämpad
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än en vara för vilken motsatta premisser råder. Dock var det inget i vår diskussion
med Intentia som indikerade att inköpsstrategierna skulle förändras i och med
införandet av eProcurement.

Med utgångspunkt i Movex Supplier Portal och framför allt MRO procurement:s
design synes att de inte syftar till att förändra inköpsprocessens struktur, snarare är
de redskap för att stötta en redan befintlig process. Om ett företag har en
inköpsprocess olik den som dessa program utgår från kan det dock tänkas att de
måste anpassa sin process så att den bättre överensstämmer med programmen, vi
vet inte hur pass mycket dessa kan adapteras efter det enskilda företaget. Vi tror att
ett implementerande av MRO procurement inte kommer att påverka ett företags
inköpsprocess nämnvärt, då ett system av denna karaktär endast påverkar steget
”Val av leverantör”. Movex Supplier Portal omfattar däremot i princip hela
processen, vilket sannolikt innebär att ett implementerande av detta skulle kunna få
mer omfattande följdverkningar. Det vi dock med säkerhet kan fastslå är att
Intentia anser att eProcurement:s omedelbara verkan på inköpsprocessen kommer
att vara i form av högre kvalitet och snabbare flöde genom att arbetsmoment som
tidigare utfördes manuellt nu kommer att utföras automatiskt, vilket kommer att
medföra ett minskat personalbehov för dessa moment.

Stockholm Stad
Stockholm Stad har, som vi nämnde i empirin, valt att enbart köpa vissa produkter
via eProcurement-system och att dessa återfinns i nedre hörnet av Kraljics
inköpsmatris. Vidare är det svårt för oss att analysera vilka förändringar i
inköpsstrategierna eProcurement har medfört för Stockholm Stad då enbart fyra av
37 förvaltningar använder sig av systemet och vi inte kom i kontakt med någon av
de som använde det mest. För de förvaltningar man har valt att använda sig av
eProcurement verkar det inte som att detta var ett inköpsstrategiskt beslut, utan
snarare en följd av att man ville delta i STELHA-projektet.

Däremot har Stockholm Stad valt att decentralisera inköpen ut på varje enskild
förvaltning och i framtiden tror vi att eProcurement kan fungera som ett viktigt
verktyg i detta arbete, kanske en slags ”möjliggörare”. Orsaken till detta
resonemang är följande: Om man vill decentralisera inköpen kan det kanske vara
svårt för respektive förvaltning att se fördelen med detta då de anser att de har
sämre överblick än Stadsförvaltningen gällande vilka leverantörer som finns på
marknaden och vilka man har ramavtal med. Om man istället har ett verktyg som
snabbar upp denna process tror vi att en decentraliseringen kan gå lättare. Detta
kan jämföras med vad Apoteket säger om informationsspridning, då det även där är
viktigt att få sina medarbetare att arbeta med ett så enkelt system som möjligt.

Vad gäller inköpsprocessen för Stockholm Stad ser vi inte att den har ändrats något
avsevärt p.g.a. införandet av en eProcurement-lösning. Idag har man en lösning
som är uppbyggd så att man tecknar ramavtal centralt utifrån vilka respektive
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förvaltning lägger en order. Detta är lika oavsett om förvaltningen använder sig av
eProcurement eller inte och därmed verkar det inte som att inköpsprocessen har
förändrats i sin karaktär. Det som är intressant för framtiden är det faktum att man
idag tecknar ramavtal centralt, men att respektive förvaltning ska få teckna egna
avtal i framtiden. Detta gör att olika förvaltningar kan gå ihop och teckna ett avtal
med exempelvis ICA. Frågan är då hur dessa kommer söka upp leverantörer i
framtiden? Idag gör man detta på traditionellt vis, men det finns möjligheten att
göra det elektroniskt och frågan är hur mycket detta kan ge Stockholm Stads
förvaltningar?
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6 SLUTSATS

I detta kapitel kommer vi presentera de slutsatser vi kommit fram till genom vår

analys. Vidare är kapitlet en avrundning av uppsatsen.

6.1 Slutsatser
I det inledande kapitlet presenterade vi syftet med denna uppsats och det var att
undersöka hur eProcurement definieras, vilka fördelar eProcurement innebär och
hur det inverkar på ett företags inköpsstrategier och inköpsprocesser. Vi vill här
presentera det vi anser vara vårt kunskapsbidrag, i form av slutsatser rörande detta
syfte samt en avslutande reflektion.

6.1.1 Hur definieras eProcurement?
Vad gäller helheten av de definitioner som återgetts under intervjuerna går det att
se klara likheter i dessa i förhållande till den definition vi valt att använda oss av.
Figuren nedan visar en mer överskådlig bild av intervjupersonernas definitioner
jämfört den av oss använda definition.

FIGUR 15: SAMMANFATTNING AV ÅTERGIVNA DEFINITIONER

Det som är intressant för oss när vi jämför de olika definitionerna är att se hur klart
de överensstämmer med varandra för användarna respektive leverantörerna av
eProcurement-lösningar. Vidare går det klart och tydligt att se att de från
användarna återgivna definitionerna skiljer sig från den definition vi utgått från i
denna uppsats på den tredje punkten. Vi anser inte att sådana automatiseringar som
exempelvis e-mail eller Internet i sig är en form av eProcurement, men att om
själva automatiseringen är en del av eProcurement-systemet i övrigt så bör den
också hamna under samma benämning. Ett exempel på vad vi menar är när ABB
säger att de inte anser att elektroniskt utbyte av information, så som att titta på en
inköpsspecifikation i elektronisk form, är en del av eProcurement. Däremot går det
i ABB:s system eTB för en medarbetare att följa vad han/hon har beställt, d.v.s. det
går att se när ens chef har godkänt att inköpet ska göras eller när beställningen
skickats iväg till leverantören. Detta kan ses som en automatisering av ett

ABB Apoteket IBM IFS Intentia Sthlm Stad
Inköpsprocessen i fokus Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Helt eller delvis stödd av
elektroniska hjälpmedel Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Innefattar automatisering Nej Nej Nej Ja Ja Nej
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administrativt flöde och om själva inköpet inte gjordes med hjälp av elektroniska
hjälpmedel hade det säkert inte benämnts med eProcurement på något sätt. Nu är
det dock en integrerad del av systemet och således anser vi att även en sådan
automatisering hamnar under benämningen eProcurement. Vi anser oss kunna
stödja oss på IFS och Intentia i detta resonemang, då dylik automatisering är att
betrakta som eProcurement enligt deras respektive definitioner.

6.1.2 Vilka fördelar ser man med eProcurement?
Det som slog oss var att de företag som är användare av eProcurement-lösningar
nämnde mer eller mindre alla av de fördelar med eProcurement som Fredholm
listar. Vad detta beror på kan diskuteras, men vi tror att det beror på att samtliga
företag har en stor kunskap inom ämnet. Vi valde att intervju ABB, IBM och
Stockholm Stad just för att dessa hade nått långt i sin satsning och därmed borde
de även kunna se klara fördelar. Detta, tillsammans med att det knappt har återgetts
några nackdelar, ser vi som att eProcurement har medfört mycket positiva aspekter
för företagen. Även Apoteket ser många av de potentiella fördelar Fredholm listar
och detta är inte så konstigt med tanke på att man just genomfört en omfattande
undersökning inom området. Intressant är även att leverantörerna av
eProcurement-lösningar främst talade om de tekniska fördelarna och endast
indirekt ”i förbifarten” nämnde fördelar som enligt Fredholms terminologi skulle
klassas som strategiska. Som nämndes ovan kan detta ha en naturlig förklaring i
faktumet att våra diskussioner med leverantörerna utgick från deras respektive
eProcurement-lösningar. Dock tror vi även att det är naturligt för användande
företag att vara mer medvetna om de strategiska ”följdverkningarna” av
eProcurement, på samma sätt som det är naturligt för leverantörerna att främst
fokusera på de tekniska aspekterna. En sammanfattning av hur de olika företagen
ser på fördelarna med eProcurement återfinns nedan.

FIGUR 16: SAMMANFATTNING AV DE FÖRDELAR SOM NÄMNTS

6.1.3 Hur inverkar eProcurement på inköpsstrategierna och
inköpsprocessen?

Under våra intervjuer har det klart framkommit att intervjupersonerna hos de
användande företagen inte alltid har tänkt i banor som Kraljics inköpsmatris, men
det betyder dock ingalunda att de inte har visat ett stort medvetande gällande
inköpsstrategier. Huruvida man explicit har använt sig av Kraljics uppdelning som

ABB Apoteket IBM IFS Intentia Sthlm Stad
Tid Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Kostnad Ja Ja Ja Ja Ja Nej
Kvalitet Nej Nej Ja Ja Ja Ja
Externa relationer Ja Ja Ja Nej Ja Ja
Pris Ja Nej Ja Nej Nej Nej
Interna rutiner Ja Ja Ja Ja Nej Ja
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ABB, implicit av någon annan författares uppdelning likt IBM Svenska, eller helt
enkelt tänkt i egna banor som Apoteket, är underordnat den övergripande inverkan
de ser eProcurement ha i förhållande till inköpsstrategi; att fungera som ett verktyg
som möjliggör en förbättring, förstärkning och förfining av strategin. Rörande
leverantörerna av eProcurement-lösningar visade IFS att de är väl medvetna om
hur eProcurement kan användas för att förbättra ett företags inköpsstrategi och
förde resonemang som även om de inte utgick från Kraljic stämde väl överens med
hans teori. Intentia utgick främst från inköpsprocessen i sin inköpsstrategi. Som vi
nämnde i stycket gällande de fördelar eProcurement kan medföra, så såg
mjukvaruleverantörerna till största del de tekniska fördelarna, men för att de ska
kunna kommunicera på ett bra sätt med de användande företagen tror vi att det är
viktigt att mjukvaruleverantörerna likt IFS också kan se hur inköpsstrategier som
inte utgår från inköpsprocessen, kan förstärkas genom deras lösningar för
eProcurement. Den strategiska medvetenhet som framför allt IFS men även
Intentia visade kan tyda på att de tänker mer i strategiska banor än vad som
framkom när de enbart berörde fördelarna med eProcurement.

Vad gäller inköpsprocessen går det klart att se att de flesta av användarna har
återgett att processrationaliseringar är den största skillnaden med eProcurement,
eller att man vill uppnå dessa. Däremot kan vi se att processen har förändrats på
olika sätt för olika bolag. ABB exempelvis vill genom sitt system eTB sluta centrala
ramavtal, utifrån vilka respektive bolag får göra avrop. Det leder till att stegen ”val
av leverantör” och ”avtalsskrivande” ändras till att bara behöva göras en gång
centralt, istället för att 1 000-tals inköpare runt om i ABB-koncernen var för sig
lägger ned tid och möda på detta. Stockholms Stad kommer däremot att ändra
processen i motsatt riktning genom att låta respektive förvaltning sluta egna
ramavtal (inte enbart p.g.a. eProcurement). Vi tycker att detta är intressant, d.v.s. att
eProcurement nödvändigtvis inte innebär att en lösning är den absolut bästa och
menar att det beror på att förhållande för inköp skiftar så kraftigt från ett kontext
till ett annat.

Vi anser dock att om man likt Intentia och IBM främst har inköpsprocessen som
utgångspunkt för hur man ser eProcurement i förhållande till inköpsstrategi, löper
en risk att enbart förstärka inköpsprocessen och således kunna gå miste om
exempelvis vinsterna från en konsolidering. Detta anser vi kunna illustreras med
hjälp av ABB. De har en inköpsstrategi som klart separerar inköpsstrategin från
inköpsprocessen och snarare utgår från att sätta sig i bästa möjliga
förhandlingsposition mot leverantörer för att säkra ett så lågt inköpspris som
möjligt. De använder med andra ord eProcurement som ett verktyg för att
förstärka denna strategi och når näst intill ofattbara resultat, i dagsläget ända upp till
hissnande 60 % lägre inköpspriser. Om man likt IFS har ett säkert logistikflöde och
lägsta möjliga kapitalbindning som utgångspunkt för inköpsstrategi och använder
eProcurement för att förbättra och förfina denna strategi kan man t.ex. omsätta
strävan efter koncern-gemensamma lager för dyra och kortlivade produkter från
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utopi till verklighet, vilket sannolikt kommer att rendera enorma besparingar. För
att få ut den fulla potentialen ur eProcurement måste man således ta till vara
möjligheter likt dessa.

6.1.4 Avslutande reflektioner
Utöver att svara på dessa tre frågor har vi även gjort en del iakttagelser under
uppsatsens gång och vi skulle som avslutning vilja presentera en av dessa för
läsaren. Det vi vill belysa är något som vi gjordes uppmärksamma på under vår
intervju med intervjupersonen på ABB och det var vad de kallar för Change
Management. ABB anser att företaget måste ändra på medarbetarnas beteende för att
en implementering av eProcurement ska bli lyckad. Därför har man under
införandet av eTB ständigt sett till att applikationerna har fungerat på ett felfritt sätt
och att det har funnits medarbetare inom varje bolag som väl känt till systemet, så
att andra skall ha möjligheten att komma till dem med frågor och problem. Vidare
ser vi även liknande tankar hos en del av de andra företagen. Exempelvis har
Stockholm Stad, trots att de använt sitt system tämligen länge, enbart
implementerat sitt system i fyra av de 37 förvaltningarna och detta för att de vill att
dessa skall ha ett felfritt fungerande system innan man fortsätter att sprida systemet
inom organisationen. Ett annat exempel är Apoteket. Här har man visserligen inte
implementerat ett system ännu, men genom att de tänker börja med s.k. sällanköp
och använde sig av en tredje part för att administrera systemet tror vi att man
kanske vill ta det lite lugnt i början och försäkra sig om att allt fungerar innan man
börjar använda systemet för andra typer av inköp.

ABB kallar dessa förberedelser för Enablement, eller möjliggörande på svenska, och
detta är något vi anser vara viktigt, oavsett vad man må kalla det, att ha i åtanke för
att implementeringen av ett eProcurement-system ska bli framgångsrikt. Sedan är
det självklart viktigt att komma ihåg att eProcurement inte är någon lösning i sig,
utan det är endast ett verktyg som kan hjälpa företag att förstärka och förfina sina
inköpsstrategier, samt rationalisera sina processer. Eller som en av
intervjupersonerna så lämpligt utryckte det ”man skall inte bara cementera
kostigar”.
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APPENDIX  1: INTERVJUGUIDER

Intervjuguide till företag som använder eProcurement:

Allmänna frågor om inköp:
1. Hur mycket köper ni in för per år?

2. Vad är din roll och position?

3. Inköpsavdelningens betydelse för verksamheten i övrigt?

Allmänna frågor om eProcurement:
4. Hur är det system ni använder för eProcurement utformat?

5. Vad innebär eProcurement för dig och detta företag, hur definierar du/ni det?

6. Vad är din inställning till eProcurement? Modebegrepp eller här för att stanna?

7. Vad ser du för möjligheter med eProcurement, vilka är fördelarna förknippade
med det?

8. Vad ser du för risker med eProcurement?

9. Vilka besparingar kommer eProcurement att innebära för er?

Frågor om inköpsstrategi och inköpsprocessen:
10. Kan du ge exempel på varor som motsvarar respektive ruta i Kraljics matris?

11. Har ni någon uttalad strategi för varor beroende på var i matrisen de återfinns?

12. Hur ser inköpsprocesserna ut för dessa varor, hur skiljer de sig åt?

Frågor om inköpsstrategi och inköpsprocessen i förhållande till
eProcurement:
13. Vad är målet med ert system för eProcurement?

14. Hur har ni behandlat eProcurement i förhållande till er inköpsstrategi, har
eProcurement haft någon inverkan på er inköpsstrategi?

15. Hur påverkar ert system för eProcurement er inköpsprocess, har det lett till
några förändringar i inköpsprocessen?
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Intervjuguide till mjukvaruleverantörer:

Allmänna frågor om företaget:
1. Berätta lite om företaget, hur många anställda har ni, vad har ni för omsättning

o.s.v.?

2. Vilken är din position?

Allmänna frågor om eProcurement:
3. Hur definierar du/företaget eProcurement, vad innebär det enligt dig/er?

4. Berätta om vilka produkter (d.v.s. programvaror) ni har för eProcurement och
hur de är utformade och fungerar

5. Vilka är de huvudsakliga fördelarna respektive nackdelarna med eProcurement?

Frågor om inköpsstrategier och inköpsprocessen i  förhållande till
eProcurement:
6. Hur ser ni på eProcurement i förhållande till Kraljics matris för inköpsstrategi,

hur kan eProcurement inverka på inköpsstrategi?

7. Vilka steg i inköpsprocessen kan era produkter stödja, hur fungerar detta rent
tekniskt?

Framtidsvision:
8. Vad tror du/ni om den framtida utvecklingen inom eProcurement, vad kommer

att hända härnäst?


