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Elektronisk handel i Västra Götalands läns kommuner

Agneta Jacobsson (a98agnja@student.his.se)

Sammanfattning
Den offentliga sektorn har sedan mitten av 1990-talet arbetat med att införa
elektronisk handel. Problemställningen i denna rapport syftar till att ta reda på hur stor
del av kommunerna i Västra Götalands län som infört elektronisk handel. Det
resultatet skall sedan jämföras med de tidigare undersökningar som gjorts för att se
om någon förändring skett. Andra frågor som ställs är vilka konsekvenser
kommunerna sett med elektronisk handel och vilka orsaker som finns till att införa
elektronisk handel.

Det resultat som framkom var att ungefär 24 % av kommunerna infört elektronisk
handel och att ytterligare 51 % har planer på att göra det vilket är en ökning jämfört
med tidigare gjorda studier. De konsekvenser som elektronisk handel medför kan
både vara fördelar och nackdelar. Kommunerna har sett fler fördelar än nackdelar. De
orsaker som finns till att införa elektronisk handel motsvarar i hög grad de fördelar
kommunerna upplever med elektronisk handel, till exempel att förenkla och
effektivisera fakturahanteringen.

Nyckelord: Elektronisk handel, kommuner, EDI
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1 Inledning
Under tidigare delen av 1960-talet började de amerikanska företagen IBM, Federal
Express, GE och Tymeshare använda sig av olika mindre nätverk där det gick att
ringa upp en dator som fanns på en annan plats (Westland & Clark, 1999). I mitten av
1960-talet presenterades planer på ett internet av USA:s försvarsdepartement. Detta
internet kallades ARPANET (efter Advanced Research Projects Agency). År 1969
togs ARPANET i bruk för första gången då fyra universitet började skicka
meddelanden till varandra. ARPANET utökades efter hand och i början på 1970-talet
etablerades de första internationella kontakterna med England och Norge. I början på
1990-talet släpptes World Wide Web av CERN (ibid), det som i vardagligt tal kallas
för Internet.

Olika strukturer i samhället förändras i takt med att informationstekniken (IT)
utvecklas (Fredholm, 1998). Vi går mer och mer mot att vara ett informationssamhälle
istället för ett industrisamhälle. IT-området omfattar flera delområden som använder
datorkraft på olika sätt. Elektronisk handel är ett delområde som utvecklats starkt och
blivit mer känt för allmänheten under senare delen av 1990-talet, trots att företag
handlat elektroniskt sedan 1960-talet (ibid). Under 1960-talet fanns i USA ett behov
av att skynda på förflyttningen av de dokument som hade med transporter att göra
(Kalakota & Whinston, 1996). På grund av detta behov utvecklades Electronic Data
Interchange (EDI), som bygger på överföring av standardiserad data. Till en början
användes filöverföring och de standarder som fanns var mycket bristfälliga
(Fredholm, 2000). Under 1970-talet utvecklades de första standarderna i England,
USA och Tyskland. Den bransch som började att införa standarder var bilindustrin
(Riksdataförbundet, 1989). Utvecklingen underlättades av att verktygen, det vill säga
datorer och mjukvaror, blev billigare, mer användarvänliga och mer flexibla än de
varit tidigare.

I Sverige startades det som förmodligen var det första EDI-projektet i slutet av 1970-
talet av några företag i industri- respektive transportsektorn tillsammans med
dåvarande Televerket, för att kunna förenkla hanteringen av exportgods (Fredholm,
2000). Från början var EDI-lösningarna mer anpassade till större företag men under
1980-talet kom fler lösningar som var enklare och mer lättillgängligt för mindre
företag. Inom den offentliga sektorn har EDI använts för att skicka remisser och
provsvar mellan vården och laboratorierna.

Internet bidrar till stor del till utvecklingen inom elektronisk handel, eftersom det är
ett billigare och enklare sätt än de sätt som funnits tidigare (Fredholm, 1998).
Möjligheten för företag att sälja produkter till privatpersoner via Internet och den
uppmärksamhet som det har fått i media har gjort elektronisk handel mer allmänt
känd. Den största andelen av elektronisk handel sker dock mellan företag, och det är
även denna variant som förutspås stå för den största andelen i fortsättningen (ibid). En
drivande kraft för utvecklingen inom området är att företagen vill bli effektivare och
behöver verktyg som stöder det (Hörndahl, 2000).
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I Sverige startades ett projekt för att införa elektronisk handel i den offentliga sektorn
i mitten på 1990-talet (Toppledarforum, 1996). Den organisation som startade upp
projektet var Toppledarforum där Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet
och staten ingick. Detta projekt avslutades 1998 och respektive förbund driver nu
arbetet inom den ordinarie verksamheten (Wiss Holmdahl, 2000). Eftersom den
offentliga sektorn, enligt de Bernardi, Larsson och Larsson, (1997), svarar för en stor
del av den svenska handeln tror jag att den offentliga sektorn även kan komma att
svara för en stor del av den elektroniska handeln i Sverige.

Syftet med mitt arbete är att kartlägga hur långt kommunerna i Västra Götalands län
har kommit då det gäller att införa elektronisk handel i sin verksamhet samt belysa de
konsekvenser som elektronisk handel kan medföra.
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2 Teoretisk referensram
I detta kapitel redogör jag för begrepp som är viktiga för rapporten. Jag kommer
först att diskutera vad elektronisk handel är och skillnaden mellan begreppen
elektronisk handel och e-business. Därefter tar jag upp fördelar och nackdelar med
elektronisk handel. Slutligen behandlas elektronisk handel i offentlig sektor och några
undersökningar som är gjorda inom den kommunala sektorn med avseende på
elektronisk handel.

2.1 Elektronisk handel
Elektronisk handel är fortfarande för många ett nytt område även om det förekom
elektronisk handel mellan företag redan på 1960-talet (Fredholm, 1998). De begrepp
som finns liknar varandra och det kan vara förvirrande. Begreppen används lite hur
som helst och ibland avses något annat än det som sägs. Det finns flera olika
definitioner av elektronisk handel och jag diskuterar begreppet utifrån några av dem.

Dykert och Lindberg (1996) talar om begreppet elektroniska affärer som de sedan
även kallar elektronisk handel. De anser alltså att dessa båda begrepp kan definieras
som samma sak och är:

”när kunder och leverantörer börjar använda standardiserad och
automatisk kommunikation i handeln mellan varandra” (Dykert &
Lindberg, 1996, s 1)

För att det skall anses som elektronisk handel då det gäller den offentliga sektorn skall
dessutom planering av inköp och upphandling av varor och tjänster ingå (ibid). Jag
tycker att denna definition mer påminner om Electronic Data Interchange (EDI)1 och
beskriver därmed inte begreppet elektronisk handel på ett bra sätt.

Enligt The electronic commerce team and European Commission (1999) avses med
elektronisk handel i allmänhet de affärstransaktioner som sker i ett elektroniskt
nätverk. En definition som dock nämns i deras rapport är:

”any form of business transaction in which the parties interact
electronically rather than by physical exchange or direct physical contact”.
(The electronic commerce team and European Commission, 1999, 2 What
is electronic commerce?)

men de menar att begreppet även innefattar:

”one of those rare cases where changing needs and new technologies
come together to revolutionise the way in which business is conducted”.
(The electronic commerce team and European Commission, 1999, 2 What
is electronic commerce?)

Denna definition tar upp informationsutbytet mellan parterna och att sättet att bedriva
affärer ändras med hjälp av ny teknik och behov av förändringar. Definitionen kan
tolkas så att även produkten måste utbytas elektronisk men jag anser att produkten
kan utbytas fysiskt.

1 se vidare kapitel 2.4.1 för en definition av EDI-begreppet
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En annan definition av elektronisk handel har Ericsson:

”E-handel kan […] definieras som transaktionsskapande baserat på
elektroniska media – och då idag framförallt Internet – kompletterat med
transaktionsfullföljande som kan vara elektronisk men i de flesta fall
baseras på fysisk förflyttning – e-logistik.” (Ericsson, 2000, s 2)

De typer av transaktioner som uppstår i samband med elektronisk handel är
transaktionsskapande, och transaktionsfullföljande. Transaktionsskapande omfattar
till exempel marknadsföring, försäljning och inköp, och transaktionsfullföljande
innebär att produkten byter ägare (ibid). Ericssons definition är den som bäst
beskriver begreppet, tycker jag, eftersom hans definition tar upp vad handel innebär
och att det sker med elektroniska medier men att produkten inte behöver utbytas på
elektronisk väg.

Det finns olika uppdelningar av elektronisk handel. Ericsson (2000) använder fyra
kategorier vilka är business to consumer (B2C), business to business (B2B), consumer
to consumer (C2C) och consumer to business (C2B). Fredholm (2000) och Scully och
Woods (1999) använder samma uppdelning som Ericsson. The electronic commerce
team and European Commission (1999) delar upp elektronisk handel i B2B, B2C,
business to administration (B2A) och consumer to administration (C2A). En skillnad
som jag ser mellan dessa uppdelningar är att den tidigare tar upp handel mellan
konsumenter och den senare inkluderar handel mellan företag respektive konsumenter
och myndigheter/offentlig sektor.

B2C är den variant av elektronisk handel som det talas mest om i media och som de
flesta känner till. Den här varianten innebär att slutkonsumenter handlar elektroniskt
från företag via Internet. (Ericsson, 2000; Fredholm, 2000)

B2B har den största andelen av elektronisk handel och innebär elektronisk handel
mellan företag. Ofta räknas även offentlig sektor och andra verksamheter hit
(Fredholm, 2000; Kalakota & Whinston, 1996). Elektronisk handel kan ”bedrivas på
olika sätt”, det vill säga att olika hjälpmedel eller tekniker kan användas. Olika
webblösningar och EDI eller en kombination av dem är de vanligaste alternativen då
olika verksamheter/företag/organisationer handlar elektroniskt med varandra (ibid).
EDI tas upp som en av de vanligaste lösningarna för elektronisk handel mellan företag
av The electronic commerce team and European Commission (1999). De diskuterar
däremot ingenting om webblösningar i det sammanhanget.

C2C innebär handel mellan två konsumeter, till exempel, på en ”auktionsplats” på
Internet, där en konsument kan erbjuda en produkt till försäljning till andra
konsumenter. (Ericsson, 2000; Fredholm, 2000)

C2B innebär att handeln sker på konsumentens villkor, konsumenten har ett övertag
gentemot företaget (ibid).

B2A är den variant då företag och myndigheter bedriver elektronisk handel med
varandra (The electronic commerce team and European Commission, 1999).
Fredholm (2000) menar att offentlig sektor kan räknas in i B2B.

C2A är en kategori som ännu inte används i någon större utsträckning (The electronic
commerce team and European Commission, 1999).
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E-business som begrepp användes först av IBM (Fredholm, 2000). Med e-business
menas att företagen/organisationerna använder de tekniker som finns tillgängliga för
att få sina affärsprocesser så effektiva som möjligt. Begreppet används numera
allmänt (ibid).

En definition som används av Ericsson är:

”E-business – innebär att företagets samtliga system, rutiner och processer
anpassas och integreras för att tillvarata de möjligheter som skapas i e-
nätverk, dvs affärsprocesserna effektiviseras med hjälp av
Internetteknologier.” (Ericsson, 2000, s 3)

I rapporten Elektroniska affärer i svensk industri använder Hörndahl (2000) OECD:s
definition:

”Business occuring over networks which use non-proprietary protocols
that are established through an open standard setting process such as the
Internet…the term ”business” refers to all activity that generates value
both within a firm (internally) and with suppliers and customers
(externally). Some of this activity may result in a monetary transaction
and some will not” (Hörndahl, 2000, s 11)

Hörndahl menar att e-business och elektroniska affärer innebär samma sak, och
omfattar även sådana affärsdokument som inte har direkt med köp och försäljning av
produkter att göra.

Det föreligger skillnader mellan begreppen elektronisk handel och e-business.
Elektronisk handel innefattar, som jag ser det, transaktionsskapande och
transaktionsfullföljande processer. De transaktionsskapande processerna stöds av
elektroniska medier och de transaktionsfullföljande processerna kan stödjas av
elektroniska medier. E-business innebär att en verksamhet effektiviserar och förbättrar
sina affärstransaktioner med hjälp av den teknik som finns tillgänglig.

Ericsson (2000) anger tre nivåer för införandet av elektronisk handel (se figur 1). Den
första nivån, e-närvaro, är då företagen använder Internet för att visa information om
företaget och om företagets produkter och tjänster. Kunderna får tillgång till
informationen då de behöver den. Nästa nivå är elektronisk handel, då en kund kan
lägga en order via en länk i leverantörens system, och att kunden och leverantören kan
ha en mer varaktig relation med varandra. Den tredje nivån innebär att företagen med
hjälp av tekniken effektiviserar sina affärsprocesser och denna nivå kallar Ericsson för
e-business.

Figur 1. Olika nivåer för införsel av elektronisk handel (Efter Ericsson, 2000)
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2.2 Fördelar och nackdelar med elektronisk handel
Det finns många fördelar med elektronisk handel. Dessa kan ses ur leverantörens
perspektiv och ur kundens perspektiv. En del fördelar för leverantören kan vara till
nackdel för kunden, och tvärtom. Ibland kan samma saker ge fördelar eller nackdelar
till båda och vissa kan vara fördel eller nackdel för en av parterna.

Fördelar som identifierats är:

Kostnader kan minskas genom att processer och transaktioner som berör till exempel
order, orderbekräftelse och faktura förenklas (Fredholm, 1998; Toppledarforum,
1997b). Antalet pappersdokument som berör en affär kan vara ganska stort, och kan
dessa dokument istället överföras elektroniskt kan besparingar göras (Fredholm, 2000;
Toppledarforum, 1997b). Många manuella arbetsuppgifter försvinner och det gör att
både leverantören och kunden kan göra besparingar i tid och pengar.

Tid kan sparas genom att de manuella arbetsuppgifterna försvinner (Fredholm, 1998;
Toppledarforum, 1997b). Personalen kan ägna sig åt arbetsuppgifter som har mer med
företagets kärnverksamhet att göra. Till exempel kan säljarna ägna mer tid till
kundrelationer (Hörndahl, 2000).

Ledtider förbättras (Toppledarforum, 1997b). Genom att ledtiderna blir kortare
minskar leveranstiden och kunden får leveransen vid den tidpunkt som är angiven vid
beställningen, det vill säga leveranssäkerheten ökar (Hörndahl, 2000). Detta är
positivt för kunden. Minskade ledtider medför också mindre lager och kapitalbindning
för leverantören (ibid).

Kvaliteten kan höjas om manuella rutiner automatiseras eftersom antalet mänskliga fel
minskas (Hörndahl, 2000; Toppledarforum, 1997b). Fel kan vara svåra att spåra och
minskas antalet fel kan även besparingar göras på att felsökningen kan reduceras
(Fredholm, 2000). Det medför att felfrekvensen på leveranserna minskar (Adam &
Yesha, 1996). Kunden får sin leverans i tid och med färre fel, vilket leder till ökad
kundnöjdhet, vilket kan ses som positivt ur både kundens och leverantörens
synvinkel.

Konkurrens i och med att alla företag, både mindre och större, får samma möjligheter
att få tillgång till och sprida information så kan dessa konkurrera på mer lika villkor
(ibid). Företagen kan också nå en större (global) marknad och vinna nya
marknadsandelar (Fredholm, 1998; Hörndahl, 2000). Företagen får lättare att göra
affärer med varandra oavsett avstånd (Adam & Yesha, 1996).

Kundservicen ökar i och med att kunderna får tillgång till information och kan göra
beställningar dygnet runt (Fredholm, 2000).

Priser blir lägre i och med ökad konkurrens (de Bernardi, Larsson & Larsson, 1997).
Kunden kan jämföra och ta emot fler anbud från leverantörer och leverantörerna får
då en ökad konkurrens från andra (Toppledarforum, 1997b). Genom att statistiken på
kundens inköp förbättras får kunden viktiga hjälpmedel då nya uppköp skall göras.
Den personal som gör inköp hos kunderna håller sig i större utsträckning till de
ramavtal som sluts mellan kunden och dess leverantörer, vilket gör att priserna kan
hållas nere (ibid).
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Även om det finns många fördelar med elektronisk handel, så finns det även
nackdelar:

Olika standarder: verksamheter som har börjat med elektronisk handel har varit
tvungna att välja vilka standarder som skall användas (Fredholm, 1998). Detta har
medfört att det varit svårt för företag att ha ett informationsutbyte med de företag som
valt andra lösningar än den lösning som finns i den egna verksamheten.

Säkerhet av driften är viktig för att överföringen av de elektroniska meddelandena ska
bli så störningsfri som möjligt (Fredholm, 2000). Även säkerhet mot intrång i
systemen så att obehöriga inte ska kunna få tillgång till information som är känslig är
viktig.

Kostnaderna är fortfarande ganska höga för att starta upp elektronisk handel mellan
två affärspartners (ibid). De projekt som genomförs för att komma igång och de nya
program som måste anskaffas kan vara kostsamma.

Socialt kan manuella arbetsuppgifter som försvinner även vara en nackdel eftersom
det kan leda till att en del av personalen blir överflödig. Detta skapar oro bland
personalen och kan leda till ett ökat motstånd att arbeta med elektronisk handel
(Fredholm, 1998).

Applikationer har inte varit bra då det gäller design och funktionalitet (Steel, 1996).

Tekniken kan ställa till problem, då en del företag och organisationer har gamla
affärssystem (Fredholm, 2000). Detta gör att det kan vara svårt och dyrt att integrera
de system som krävs för elektronisk handel.

2.3 Elektronisk handel i offentlig sektor
Den offentliga sektorn kan delas in i tre delar: staten, landstinget och kommunerna
(Häggroth et al., 1993). Inom den offentliga sektorn sker varje år upphandling av
varor och tjänster för mer än 300 miljarder kronor (PEBS, 2000). Om elektronisk
handel införs förväntas den offentliga sektorn kunna göra stora besparingar på
beställnings-, fakturahanterings- och betalningsprocesserna (Toppledarforum, 1997b).
Den offentliga sektorn har sedan mitten av 1990-talet bedrivit projekt med avsikt att
införa elektronisk handel i privat och offentlig sektor på ett samordnat sätt (Fredholm
1998). Den organisation/sammanslutning som startade upp projektet och som spelat
en viktig roll i sammanhanget är Toppledarforum. De parter som ingick i
Toppledarforum var Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet och staten.

Det mål som sattes upp av Toppledarforum för den offentliga sektorn var att

”95 % av den offentliga sektorns upphandlingar och inköp av frekventa
varor och tjänster ska ske elektroniskt samt 50 % av all annan
upphandling före 1998 års utgång.” (Toppledarforum, 1996, s 3)

1998 avslutades projektet i Toppledarforums regi, och en annan sammanslutning,
Gemenskapen för Elektroniska Affärer (GEA) tog över arbetet med införa elektronisk
handel mellan offentlig och provat sektor. GEA har medlemmar från både offentlig
och privat sektor och bedriver arbete för att utveckla den elektroniska handeln inom
båda sektorerna. (Gemenskapen för Elektroniska Affärer, 2000) Svenska
kommunförbundet, Landstingsförbundet och staten fortsätter arbetet med att införa
elektronisk handel i sin egen ordinarie verksamhet (Wiss Holmdahl, 2000). De har
dock ett fortsatt nära samarbete med att ta fram standarder för att förenkla för privat
och offentlig sektor att bedriva elektronisk handel med varandra.
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En undersökning som Toppledarforum gjorde 1997 visade att 70 % av Sveriges
kommuner hade bestämt sig för att införa elektronisk handel innefattande både de
kommuner som har infört och de som planerade att införa elektronisk handel. Vidare
hade de flesta landsting och Staten påbörjat införandet. (Toppledarforum 1997a)

2.3.1 Elektronisk handel i Skåne och Blekinge län 1999

Under våren 1999 genomförde Andersson (1999) en undersökning i Skåne och
Blekinge län hur långt dessa kommuner hade kommit då det gäller att införa
elektronisk handel. Den exakta problemställningen var följande:

”Hur långt har utvecklingen kommit inom den kommunala sektorn med
avseende på användandet av elektronisk handel?” (Andersson, 1999, s 15)

Andersson kom fram till att sex av 35 kommuner använde elektronisk handel. Totalt
fanns 38 kommuner i Skåne och Blekinge län 1999 och det var ett bortfall på tre
kommuner (7,9 %). Andelen av de 35 kommunerna som använde elektronisk handel
var alltså cirka 17 %. Ytterligare ungefär 51 % arbetade2 med att införa elektronisk
handel. Det gör att totalt knappt 70 % antingen infört eller planerade att införa
elektronisk handel. Även resterande kommuner hade tänkt att någon gång införa
elektronisk handel. Den tidsperiod som beräknades för detta varierade mellan ett och
tio år, där de flesta av de resterande kommunerna (cirka 44 %) trodde att elektronisk
handel skulle vara infört inom fem år (ibid).

Den kommun som använt elektronisk handel längst gjorde implementeringen 1996,
fyra av kommunerna implementerade elektronisk handel 1998 och den sista av de sex
kommunerna samma år som undersökningen genomfördes. När undersökningen
utfördes hade alltså den kommun som först implementerade elektronisk handel använt
sig av det i cirka tre år. De områden inom kommunen där implementering av
elektronisk handel var vanligast var livsmedel, kontorsmaterial och städmaterial
(ibid).

Hälften av de sex kommuner som infört elektronisk handel i Skåne och Blekinge län
tyckte sig se en viss effektivisering, men ingen av kommunerna som använde sig av
elektronisk handel ansåg att det ännu fanns någon mätbar besparing eller vinst. Det
var för tidigt för att kunna få några mätbara vinster (ibid). En orsak som gör att
kommunerna väntar med att införa elektronisk handel är att de tycker att tekniker och
standarder ändras mycket på kort tid och vill vänta tills det finns ett ordentligt system
eller en ordentlig standard (ibid).

Av de sex kommuner som infört elektronisk handel använde sig fem kommuner av
EDI och en kommun endast av Internet. Andersson hade dock förväntat sig att
Internet-användningen skulle vara större. Endast en av kommunerna använde sig av
elektroniska hjälpmedel för att sköta sina betalningar. Övriga fem kommuner hade
dock tänkt att införa elektroniska betalningar (ibid).

2.3.2 Kartläggning av elektronisk handel i Sveriges kommuner oktober 1999

Kommentus Gruppen AB Kommentus Gruppen AB vill medverka till att Sveriges
kommuner använder elektronisk handel i större utsträckning än vad som görs idag. De
har tillsammans med AnbudsJournalen och Analytikerna under september och
oktober 1999 genomfört en kartläggning av användning av elektronisk handel i

2 Innefattar allt från planering av elektronisk handel till pågående implementering.
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Sveriges kommuner (Kommentus Gruppen, 1999). Totalt intervjuades 247 av
Sveriges 289 kommuner. Av dessa hade 58 kommuner, det vill säga 23,5 % infört
elektronisk handel. Ytterligare 154 kommuner, 62 %, planerar att införa elektronisk
handel. Sammanlagt har 212 kommuner, det vill säga 86 % av 247 kommuner, infört
eller har planar på att införa elektronisk handel.

2.4 Möjliga tekniker
Det finns en rad olika tekniker och lösningar för hur kommuner ska kunna använda
elektronisk handel. De vanligaste alternativen som används är EDI, en kombination
av EDI och Internetlösningar samt öppen näthandel (handel via Internet) (Fredholm
2000). Nedan kommer jag att gå in på de olika begreppen.

2.4.1 Electronic Data Interchange (EDI)

Som tidigare nämnts, började elektronisk handel användas på 1960-talet. EDI
utvecklades först i USA och användes i handels- och transportsammanhang och fick
en bredare användning först i mitten på 1980-talet (Kalakota & Whinston, 1996). EDI
är ett verktyg eller en teknik för att skicka standardiserade och strukturerade
elektroniska affärsmeddelanden mellan två datorer och idén bakom är ganska enkel.
Ett dokument som tidigare varit fysiskt översätts till ett standardiserat elektroniskt
format som när det når mottagaren översätts så att dokumentet kan läsas hos denne.
Tekniken används för att förenkla informationsutbytet mellan två affärspartners (ibid).
EDI används mellan två partners som har en redan fungerande affärsrelation
(Fredholm, 2000). Det finns olika standarder för EDI och de vanligaste är ANSI X.12
som används i USA och Edifact som används i Europa.

En fördel med EDI är att transaktionskostnaderna minskar genom att det går snabbare
och blir mer effektivt att fylla i en order. Om en användare har ett stort antal kunder
och leverantörer kan stora besparingar göras genom att transaktionskostnaderna
minskar (Kalakota & Whinston, 1996).

En nackdel med EDI kan vara att det finns olika ”dialekter”. Olika branscher har olika
standarder, vilket gör att leverantörer tvingas använda flera ”dialekter” (Hörndahl,
2000). Detta kan även vara till nackdel för kunder som handlar med flera olika
leverantörer.

2.4.2 Edifact

Edifact är en samling standarder som beskriver hur traditionella affärsdokument, till
exempel prislistor, order och fakturor, skall se ut då de omvandlas till elektroniskt
format (Kalakota & Whinston, 1996). Den organisation som utvecklar Edifact-
standarder är FN (Fredholm, 2000). Standarderna finns för olika områden till exempel
handel och industri, offentlig upphandling och hälso- och sjukvård.
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2.4.3 Single Face to Industry (SFTI)

SFTI är ett standardiserat gränssnitt för att elektronisk handel ska kunna ske på ett
säkert sätt mellan den offentliga sektorn och deras leverantörer (Toppledarforum,
1996). Gränssnittet som bygger på att det finns EDI-avtal mellan verksamheterna som
reglerar det elektroniska utbytet av informationen, består av olika scenarier,
affärstransaktioner och EDI-meddelanden samt tillhandahåller regler för
datakommunikation och säkerhet (Svenska kommunförbundet, 2000). Svenska
kommunförbundet, Landstingsförbundet, Statskontoret och Kammarkollegiet arbetar
tillsammans med att ta fram SFTI-standarder.

2.4.4 Electronic Data Access (EDA)

EDA innebär att en kund får ett lösenord för att kunna koppla upp sig mot och få
tillgång till begränsade delar av leverantörens system. Kunden kan till exempel snabbt
få information om leverantörens lagersaldon och produkter eller göra en beställning.
(Fredholm, 1998)

2.4.5 Value Added Networks (VAN)

Ett VAN ät ett privat eller publikt (till exempel Internet) nätverk för kommunikation
som underlättar utbytet av EDI-meddelanden mellan affärspartners (Kalakota &
Whinston, 1996). Meddelandena översätts till det format som mottagaren använder
sig av. Lösningen tillhandahåller överföringsscheman och sänder inte informationen
till mottagaren förrän den kan tas emot.

Om ett VAN används innebär det att en tredje part är inblandad i utbytet av den
elektroniska informationen (ibid). Ett VAN kan erbjuda olika nivåer av tjänster, de
enklaste erbjuder bara de tjänster som har direkt med överföring av EDI-meddelanden
att göra, medan andra kan tillhandahålla tjänster som gör att användaren kan spåra var
de egna dokumenten befinner sig i systemet (ibid).

De fördelar ett VAN har är att det är enklare kan starta upp elektronisk handel mellan
två organisationer eftersom dessa inte behöver bry sig om ifall den andra parten kan
tolka de meddelanden som skickas (ibid).

En nackdel kan vara att ett VAN är långsamt och dyrt. De som använder sig av ett
VAN får ofta betala för antalet tecken som skickas. Tillsammans med övriga tjänster
gör detta att det kan bli dyrt för användaren. Framtiden för VAN är något osäker
beroende på kostnaderna. Användarna söker nya, billigare alternativ (ibid).

2.4.6 Marknadsplatser/portaler

Olika saker kan avses med elektroniska marknadsplatser (Hörndahl, 2000). Kunder
och leverantörer kan komma från olika branscher på en marknadsplats, men det finns
även marknadsplatser för företag inom samma bransch. Marknadsplatserna kan
användas både för inköp och för försäljning. Inom ett företag används
marknadsplatsen för att sprida information om ramavtal och leverantörer (ibid).

En fördel med elektroniska marknadsplatser är att handeln inte längre sker mellan två
parter, utan flera köpare och säljare kan involveras. En annan fördel är att det är
billigare för olika verksamheter att starta med denna typ av elektronisk handel
eftersom den sker via Internet och inga avancerade mjukvaror eller hårdvaror behöver
anskaffas (ibid). Elektroniska marknadsplatser möjliggör användning av flera tjänster
till lägre kostnader (Minoli & Minoli, 1998).
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3 Problem
I detta kapitel presenterar jag mitt problemområde, preciserar problemet samt
redovisar de avgränsningar jag gjort och det förväntade resultatet.

3.1 Problemområde
Enligt Ericsson (2000) spelar tekniken, och framför allt informations- och
kommunikationsteknik, en stor roll för olika organisationers affärsverksamhet.
Företagen börjar med att marknadsföra sig och visa information på Internet (Ericsson,
2000; Fredholm 1998). Detta kallar Ericsson e-närvaro. När sedan verksamheten
utökas så att företag kan ta emot och lägga order elektroniskt är det elektronisk
handel. Elektronisk handel bedrivs enligt Fredholm (2000) på tre olika nivåer. Dessa
nivåer är öppen näthandel över Internet, Electronic Data Interchange (EDI) samt
Webb-EDI som är en kombination av EDI och handel över Internet.

Elektronisk handel har funnits sedan 1960-talet i USA och i Sverige sedan slutet på
1970-talet. Den offentliga sektorn väntade ända till mitten av 1990-talet tills beslut
togs om att införa elektronisk handel. Det har dock funnits svårigheter med att
använda elektronisk handel eftersom det funnits olika standarder och lösningar för
detta (se kapitel 2 för en vidare diskussion).

I Sverige har den offentliga sektorn drivit ett projekt för att införa elektronisk handel
(Fredholm, 1998). Projektet startades 1995 av Toppledarforum. Dess roll har varit att
försöka förmå kommuner och andra offentliga organisationer att införa elektronisk
handel (ibid). År 1998 avslutades projektet och därefter tog Gemenskapen för
Elektroniska Affärer (GEA) arbetet med att införa elektronisk handel mellan privat
och offentlig sektor (Gemenskapen för Elektroniska Affärer, 2000).

Genom att införa elektronisk handel i verksamheten förväntas den offentliga sektorn
spara stora summor eftersom affärsprocesserna kan effektiviseras och vissa av de
transaktioner som ingår i affärsprocesserna kommer att försvinna. Många ser fördelar
med elektronisk handel. Fredholm (1998) beskriver fördelar som att tekniken
förenklar eller till och med gör vissa transaktioner onödiga och att manuella
arbetsuppgifter försvinner. Detta i sin tur leder till besparingar både i tid och pengar
samt att personalen får mer tid till att ägna sig åt kärnverksamheten.
Toppledarforum(1997b) såg fördelar som att företag kan samarbeta oberoende av var
de finns geografiskt sett, pappershantering minskar, besparingar beroende på
förenklad fakturahantering uppkommer, bättre priser och avtalsvillkor samt att
personalen får mer tid till att ägna sig åt kärnverksamheten.

Det finns de som motarbetar införandet av elektronisk handel. De har enligt Fredholm
(1998) sett det som svårt, dyrt och tekniskt. Det har också varit svårt att välja
standarder eftersom det funnits många att välja på. Olika branscher har haft sina egna
lösningar och det har varit svårt att bedriva elektronisk handel över branschgränserna.
Det har funnits internationella standarder för elektronisk affärskommunikation, men
Fredholm menar att dessa inte har varit allmänt accepterade. Andra orsaker till att
elektronisk handel införs i begränsad omfattning kan vara att det inte anses tillräckligt
säkert att sköta sina affärer elektroniskt. Det går inte att vara säker på att inte
”hackers” eller konkurrenter kan komma över känsliga uppgifter (ibid).
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3.2 Problemprecisering
Allt fler organisationer använder informations- och kommunikationsteknik för att
underlätta sina affärstransaktioner. Affärstransaktioner kan ske elektroniskt från
upphandling till fakturering och betalning. Även kommuner använder sig av
informations- och kommunikationsteknik för att underlätta sina affärstransaktioner.
Enligt Andersson (1999) har 70% av kommunerna i Skåne och Blekinge län påbörjat
införsel av elektronisk handel i verksamheten. Enligt Toppledarforum (1997a) har
70% av Sveriges kommuner bestämt sig för att införa elektronisk handel. Det vore
intressant att göra en jämförelse av dessa siffror i förhållande till hur det ser ut idag år
2001.

Elektronisk handel medför konsekvenser för de organisationer som väljer att införa
det i sin verksamhet. Konsekvenserna kan vara både positiva och negativa, det vill
säga både till för- och nackdel för organisationen. I den undersökning som Andersson
(1999) gjorde ansåg de kommuner som infört elektronisk handel att det hade gått för
kort tid sedan införandet för att de skulle kunna se några konsekvenser av införandet
av elektronisk handel. De kommuner som använt elektronisk handel en längre tid bör
nu ha märkt av de konsekvenser som detta har medfört.

Det finns olika lösningar för elektronisk handel. Det går att använda EDI, webb-
lösningar (Internet) eller en kombination av dessa. Andersson hade förväntat sig att
kommunerna skulle använda Internet till största delen, men det visade sig att EDI var
den vanligaste formen för att handla elektroniskt. Håller den trenden i sig när fler
kommuner har infört elektronisk handel eller använder de sig av andra lösningar?

Av de 70 % kommuner som sade sig arbeta med att införa elektronisk handel i Skåne
och Blekinge län, var det endast 17 % som använde sig av elektronisk handel och de
flesta endast vid beställning av varor. Kommunerna skulle dock även införa
elektroniska betalningar i framtiden. Andelen av de kommuner som använde sig av
elektroniska betalningar var 17 % av de kommuner som infört elektronisk handel. Är
andelen kommuner som använder sig av elektroniska betalningar nu större än den var
då Andersson gjorde sin undersökning 1999? Ovanstående mynnar ut i följande
problemställning:

• Hur långt har kommunerna i Västra Götalands län kommit då det gäller att införa
någon form av elektronisk handel i sin verksamhet?

Problemställningen innefattar följande delfrågor:

− Vilka orsaker finns det till att kommuner inför elektronisk handel?

− Vilka effekter har elektronisk handel medfört för kommunerna?

3.3 Avgränsning
Jag har valt att undersöka kommunerna i Västra Götalands län med avseende på hur
långt kommunerna kommit med att införa elektronisk handel. Totalt finns det 49
kommuner i Västra Götalands län. Mitt mål är att få med minst 75 % av dessa
kommuner i undersökningen.

Undersökningen kommer även att beröra vilka lösningar kommunerna valt för
elektronisk handel, men inte hur kommunerna gjort för att införa dessa lösningar.
Arbetet kommer även att ta upp de konsekvenser som elektronisk handel medfört i
verksamheten hos respektive kommun. Dessa konsekvenser kan vara andra än de som
beskrivits i kapitel 2.2.
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3.4 Förväntat resultat
Vad gäller införandet av elektronisk handel i den kommunala verksamheten förväntar
jag mig att finna att en högre andel av kommunerna i Västra Götalands län infört eller
arbetar med att införa elektronisk handel än den som Andersson fann i Skåne och
Blekinge län 1999 och som Toppledarforum fann totalt i Sverige 1997. Resultatet
borde vara mer i nivå med den undersökning som Kommentus Gruppen genomfört.
Jag förväntar mig även att få en bild av vad kommunerna som infört elektronisk
handel använt sig av för lösningar för elektronisk handel, vad dessa kommuner ser
som fördelar och nackdelar med elektronisk handel samt vad kommunerna förväntas
uppnå då elektronisk handel införs.
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4 Metod
I detta kapitel redogör jag för det angreppssätt jag har samt de metoder och verktyg
som kan vara möjliga att använda för att komma fram till ett svar på
problemställningen. De val av metoder och tekniker som jag gör redovisas också. I
kapitlet redogör jag även för valet av undersökningsobjekten.

4.1 Angreppssätt
I detta examensarbete skall en kartläggning av hur långt kommunerna i Västra
Götalands län kommit då det gäller att införa någon form av elektronisk handel i
verksamheten göras. Det finns två olika sätt att behandla den data som samlas in i en
undersökning. Det ena sättet är kvantitativt och innebär att bearbetning och analys av
datan sker med hjälp av statistiska metoder (Patel & Davidson, 1994). Ett kvantitativt
angreppssätt används då det är av intresse att göra en jämförelse (ibid). Det andra
sättet är kvalitativt och används till exempel för att visa åsikter och för att få en
förståelse för vad människor upplever (Dawson, 2000). Det kvalitativa angreppssättet
används då det inte går att ange numeriska värden på de data som samlats in i
undersökningen (ibid).

Den undersökning som jag är intresserad av att göra är av en mer jämförande karaktär
och har därmed ett mer kvantitativt angreppssätt. Ett kvantitativt angreppssätt används
för att kunna beskriva en stor undersökningsgrupp (Holme & Solvang, 1991) vilket ju
är syftet med min undersökning då jag skall göra en kartläggning av elektronisk
handel i ett antal kommuner. De undersökningar som görs är systematiska och
strukturerade och används för att ta reda på vad som är karaktäristiskt eller
genomsnittligt för det urval av undersökningsobjekt som gjorts (ibid). Urval och
frågor specificeras innan undersökningen genomförs och frågorna ska reflektera
avsikten med undersökningen (Bryman, 1997).

4.2 Undersökningsmetod
Det finns olika metoder för att utföra en undersökning. Ett sätt är att genomföra en
surveyundersökning. I en survey undersöks en större grupp antingen med avseende på
ett större antal undersökningsvariabler eller för att få en stor mängd data om några få
undersökningsvariabler (Patel & Davidson, 1994). En survey används då en
kartläggning skall göras av någon företeelse (Dahmström, 1996).

Eftersom examensarbetet kommer att utmynna i en kartläggning av elektronisk handel
i kommuner och den grupp av kommuner som ska undersökas är ganska stor samt att
jag kan förväntas få ganska stora mängder med data används en survey som
undersökningsmetod. I en survey undersöks alltså en större grupp som svarar på
frågor i ett frågeformulär eller vid en intervju (Dawson, 2000). Den grupp som
undersöks kan antingen vara hela den grupp som är intressant eller en del av den
totala gruppen (Patel & Davidson, 1994). Om ett urval måste göras skall detta vara
representativt för hela gruppen, det vill säga att de svar som ges skall gälla för hela
gruppen. Detta kallas generalisering (ibid).
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4.3 Datainsamlingsverktyg
I en survey kan flera verktyg användas för att samla in den data som är av intresse.
Det är möjligt att studera litteratur för att få tillgång till den data som behövs för
bearbetning och analys. Det är dock inte möjligt i mitt fall eftersom det inte finns
någon litteratur om elektronisk handel i kommunerna i Västra Götalands län.

Andra verktyg som är aktuella för att samla in data är enkäter och intervjuer. Båda
verktygen bygger på frågor och frågeformulär (Patel & Davidson, 1994). Med enkät
menas att en utvald grupp av individer eller organisationer får ett formulär med frågor
som skall besvaras (Dahmström, 1996). Enkäterna kan sändas via post eller delas ut
direkt till den grupp som skall undersökas. Fördelar med enkätundersökningar är att
dessa är billiga och kan användas för att samla in data i stora grupper. Det finns heller
ingen risk för att intervjuaren skall påverka den som svarar, respondenten. Det finns
även nackdelar med enkäter. Det kan ta lång tid att få tillbaka de ifyllda
frågeformulären och risken för bortfall är stor (ibid). Det är även risk för att en stor
del av frågeformulären inte besvaras eller att delar av frågeformulären inte besvaras,
det vill säga att bortfallet blir stort. Orsaker till att frågorna inte besvaras kan vara att
respondenten upplever att frågorna är oklara och har då ingen att fråga om dessa
oklarheter. Istället för att avge ett ”felaktigt” svar väljer respondenten att lämna frågan
obesvarad (ibid).

Med intervju menas att en intervjuare frågar ut en respondent angående ett ämne som
denne har kunskaper om (Dahmström, 1996). Fördelar med intervjuer framför enkäter
är att frågor som respondenten upplever som oklara kan förklaras vid intervjun.
Risken för bortfall minskar också. Nackdelar med intervjuer är att de i sig kan ta lång
tid och det finns risk för att intervjuaren påverkar respondenten (ibid).

Eftersom antalet kommuner är ganska stort (49 stycken) i Västra Götalands län har
jag bestämt mig för att göra intervjuer. Anledningen till det är att då tiden är
begränsad vill jag reducera risken för bortfall på grund av att frågeformulären inte
sänds tillbaka i tid.

Intervjuer kan genomföras på olika sätt (Dahmström, 1996). Vid besöksintervjuer
besöker intervjuaren respondenten och ställer frågor. De frågor som ställs kan vara
både omständigare och fler än de frågor som ställs i en enkät. Den som intervjuar kan
genom sitt beteende under intervjun påverka respondenten. Respondenten kan på
grund av denna påverkan ge svar som respondenten tror förväntas i stället för att svara
enligt den uppfattning som respondenten har (ibid). En besöksintervju kan ta stora
resurser i anspråk vad gäller tid och kostnader för resor. Innan intervjun genomförs
bör kontakter tas med respondenten både via brev och telefon för att förklara avsikten
med intervjun och för att bestämma en lämplig tidpunkt för besöket (ibid).

Vid en telefonintervju ringer intervjuaren upp respondenten för att ställa frågor
(Dahmström, 1996). Antalet frågor bör vara färre och mindre omständiga än vid en
besöksintervju. En telefonintervju tar mindre resurser i anspråk än vad en
besöksintervju gör. Det går fortare och är mindre kostsamt att utföra telefonintervjuer
än besöksintervjuer (ibid).

Det sätt som jag bestämt att genomföra intervjun på är telefonintervju eftersom den
tar mindre resurser i anspråk. Då det gäller tidsaspekten går alltså telefonintervjuer
snabbare att genomföra och det medför att fler kommuner kan intervjuas under en
kortare tidsperiod. Då det gäller kostnaderna är telefonsamtal förmodligen billigare än
att genomföra resor till de kommuner som skall intervjuas.
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4.4 Standardisering och strukturering
Intervjuer bygger på att samla in data via frågor (Patel & Davidson, 1994). Intervjuer
kan vara standardiserade eller ostandardiserade. Om alla intervjuer omfattar samma
frågor och dessa ställs i samma ordning är intervjuerna standardiserade. Går intervjun
till så att frågorna formuleras och ställs under intervjun beroende på hur respondenten
svarar är intervjun ostandardiserad. Det finns olika grader av standardisering av
intervjuer. Om intervjun är till för att samla data som skall ligga till grund för att göra
mätningar bör intervjun ha en hög grad av standardisering (ibid). En annan synvinkel
som bör uppmärksammas vid intervjuer är hur respondenten kan svara på frågorna.
Beroende på om det finns fasta svarsalternativ eller om respondenten kan svara som
han eller hon vill är intervjun mer eller mindre strukturerad. Kan respondenten endast
svara ja eller nej på en fråga är den strukturerad. Frågor där respondenten inte har
några svarsalternativ kallas öppna frågor och är ostrukturerade (ibid). Graden av
standardisering och strukturering av intervjuer kan göras på olika sätt beroende på vad
som skall uppnås med intervjun. Då en kvantitativ analys av resultatet skall göras bör
intervjun ha en hög grad av både standardisering och strukturering (ibid).

Eftersom jag skall göra en kvantitativ undersökning kommer intervjuerna att ha en
hög grad av standardisering. Jag kommer att ställa samma frågor och i samma ordning
till alla respondenter som har infört elektronisk handel och jag kommer att ställa
samma frågor och i samma ordning till alla respondenter som inte har infört
elektronisk handel. Intervjuerna kommer till största delen att vara strukturerad.
Respondenterna kan på många av frågorna endast svara ja eller nej och på vissa frågor
finns ett begränsat antal svarsalternativ. Några av frågorna kommer att vara öppna,
men jag förväntar mig att få liknande svar av respondenterna på dessa frågor.

4.5 Val av undersökningsobjekt
Vid valet av undersökningsobjekt har jag i första hand utgått från den region där jag
själv är bosatt och där min studieort är placerad, det vill säga Västra Götalands län. I
länet finns totalt 49 kommuner, se tabell 1, som innan sammanslagningen till storlänet
årsskiftet 1998/1999 tillhörde Göteborgs- och Bohuslän, Älvsborgs län och
Skaraborgs län (Information Västra Götaland, 1999).

De personer som kommer att intervjuas är främst de som är ansvariga för elektronisk
handel i respektive kommun. Om det inte finns någon ansvarig eller om denne inte
går att nå så kommer någon person inom kommunen som känner till arbetet med
elektronisk handel att intervjuas istället.

Ale Gullspång Lidköping Skövde Trollhättan

Alingsås Göteborg Lerum Sotenäs Töreboda

Bengtsfors Götene Mariestad Stenungsund Uddevalla

Bollebygd Herrljunga Mark Strömstad Ulricehamn

Borås Hjo Mellerud Svenljunga Vänersborg

Falköping Härryda Munkedal Tanum Åmål

Färgelanda Karlsborg Mölndal Tibro Vårgårda

Essunga Kungälv Orust Tidaholm Vara

Dals-Ed Lilla Edet Partille Tjörn Öckerö

Grästorp Lysekil Skara Tranemo

Tabell 1. Kommunerna i Västra Götalands län (Information Västra Götaland, 2000)
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4.6 Reliabilitet och validitet
Den data som samlas in i en undersökning måste vara tillförlitlig och motsvara det
som faktiskt skall undersökas, det vill säga att datan skall ha god reliabilitet och god
validitet (Patel & Davidson, 1994). Reliabiliteten kan påverkas av brister i det
datainsamlingsverktyg som valts. Vid intervjuer kan reliabiliteten även påverkas av
att intervjuaren gör bedömningar av de svar som respondenten lämnar. Respondenten
kan även påverkas av intervjuaren så att respondenten svarar enligt vad intervjuaren
förväntar sig (ibid). Denna påverkan är mindre om intervjuaren är van att göra
intervjuer. Reliabiliteten ökar också då intervjun är standardiserad. Ett annat sätt att
öka reliabiliteten på är att spela in intervjun på något sätt så att datan finns registrerad
och kan studeras upprepade gånger (ibid). Eftersom jag inte är en van intervjuare kan
det finnas en risk för att en bedömning görs av de svar som respondenterna avger,
särskilt på de frågor i intervjun som är ostandardiserade. Det är ytterligare en orsak till
att de flesta frågorna bör vara standardiserade förutom den orsaken att
undersökningen till stor del är kvantitativ. Det kan också finnas en risk att jag
påverkar respondenten att lämna förväntade svar men eftersom jag valt att genomföra
telefonintervjuer borde denna påverkan inte bli så stor. Jag kommer inte att spela in
intervjuerna på band eftersom dessa sker via telefon.

För att validiteten i en undersökning skall vara god måste det som sägs undersökas
även vara det som faktiskt undersöks (Patel & Davidson, 1994). Ett sätt att säkerställa
detta är att låta någon väl insatt person granska frågeformuläret för att kontrollera
frågornas relevans för problemställningen inför intervjun. Det kan även vara bra att
testa frågeformuläret på en grupp som liknar den som undersöks (ibid). För att
säkerställa att validiteten på min undersökning är god kommer jag att ta hjälp av mina
två handledare som är väl insatta i ämnet. En av dessa arbetar i vanliga fall med
elektronisk handel på det företag där handledaren är anställd. Jag skulle också kunna
testa frågeformuläret på andra kommuner än de som ingår i undersökningen men det
fanns inte tillräckligt med tid till att genomföra en sådan test. Jag väljer därför att till
stor del förlita mig på kommentarer från mina handledare.
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5 Genomförande
I detta kapitel beskrivs hur jag har gått tillväga för att genomföra undersökningen.
Först görs en beskrivning av den modell som kommer att användas för en visuell
beskrivning av hur långt kommunerna i Västra Götalands län har kommit då det
gäller att införa elektronisk handel. Sedan följer en kort beskrivning av hur jag har
sammanställt frågeformuläret för att kunna besvara min problemställning samt en
sammanfattning av de svar som erhållits under intervjuerna. Slutligen förs en
diskussion om erfarenheter från intervjuerna och en diskussion om hur bortfallet kan
påverka det slutliga resultatet.

5.1 Modell
För att få en visuell beskrivning av hur långt kommunerna i Västra Götalands län
kommit då det gäller att införa elektronisk handel i sin verksamhet har en modell
utformats. Den visar olika nivåer från att kommunerna inte har några planer på att
införa elektronisk handel till att en implementering av elektronisk handel har gjorts, se
figur 2.

Figur 2. Olika nivåer av elektronisk handel i den kommunala sektorn

Längst ner till vänster hamnar de kommuner som inte har några planer på att införa
elektronisk handel. Nästa steg är att kommunen planerar att införa elektronisk handel.
De kommuner som avbrutit sina planer utgår från denna nivå. På nivån över de
kommuner som planerar att införa elektronisk handel hamnar de kommuner som
startat upp ett eller flera pilotprojekt. Därefter placeras kommuner som avslutat
pilotprojekten. Härifrån utgår sedan de kommuner som antingen avbrutit helt eller
återgår till planeringsstadiet. På den sista nivån hamnar de kommuner som bedriver
elektronisk handel.



5 Genomförande

19

1

5.2 Frågeformulär
Min undersökningen är av kvantitativ art (se kapitel 4 för en diskussion), utformades
frågeformuläret (se bilaga 1) så att det var både hög grad av strukturering och
standardisering. Eftersom kommunerna skulle kunna placeras in i modellen utgick jag
både från denna modell och problemställningen då frågeformuläret utformades. För
att det skulle vara så enkelt som möjligt att analysera materialet utformades flera av
huvudfrågorna så att svarsalternativen endast kunde bli ja eller nej. Några av frågorna
hade fasta svarsalternativ och några frågor var öppna frågor som kan struktureras i
efterhand. De öppna frågorna var till för att inte styra respondenterna då de för- och
nackdelar och konsekvenser som kommunerna sett med elektronisk handel skulle
uppges. Detsamma gäller för de orsaker finns som till att kommunerna valt att införa
eller inte införa elektronisk handel i sin verksamhet.

Första delen av frågeformuläret behandlade generella uppgifter om kommunerna,
därpå följde frågor om elektronisk handel för de kommuner som infört elektronisk
handel. Dessa frågor berörde hur lång tid kommunen använt elektronisk handel,
vilken teknik för elektronisk handel som kommunen använder och de konsekvenser
som elektronisk handel medfört för kommunen. Påföljande grupp av frågor var för de
kommuner som planerar att införa elektronisk handel. Frågorna berörde när de
planerat att elektronisk handel skall vara infört och i vilken teknik som kan komma att
användas. Därpå följde frågor för både den grupp som infört elektronisk handel och
den grupp som planerar att införa elektronisk handel. Frågorna rörde de orsaker som
finns till att kommunerna infört eller kommer att införa elektronisk handel. Den sista
delen av frågeformuläret behandlade frågor för de kommuner som inte infört
elektronisk handel och inte heller planerar att göra det. Frågorna tog upp om
kommunerna tidigare planerat att införa elektronisk handel, om de haft pilotprojekt
som inte lett till att de fortsatt arbetet med att införa elektronisk handel och orsaker till
att kommunerna inte inför elektronisk handel.

5.3 Intervjuer och bortfall
Intervjuerna genomfördes med så hög grad av standardisering som möjligt, det vill
säga att frågorna ställdes i samma ordning till kommunerna så långt som det var
möjligt.

n = 49

Diagram 1. Studiens bortfall

Bortfall
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Alla 49 kommunerna i Västra Götalands län kontaktades, men jag lyckades inte få tag
på någon person att ställa frågor till i åtta av kommunerna. Dessa kommuner är
Gullspång, Göteborg, Kungälv, Lysekil, Stenungsund, Tibro, Töreboda och
Ulricehamn. Två av kommunerna, Gullspång och Lysekil, uppgav att de samarbetar
med andra kommuner i länet då det gäller elektronisk handel och hänvisade till dessa
kommuner som är Mariestad respektive Uddevalla. I övriga kommuner som tillhör
bortfallet har de personer jag blivit hänvisad till varit upptagna och svåra att nå.
Övriga 41 kommuner har jag fått svar av, men en av dessa kommuner, Orust, vill att
jag ska behandla svaren konfidentiellt. Jag tar därför inte upp svaren som
respondenten lämnade i rapporten förutom då det gäller de generella frågorna (fråga
1-6) samt de frågor som berör användningen av elektronisk handel (fråga 7 och fråga
12). Det totala bortfallet av kommuner är alltså åtta stycken vilket blir 16 % (se
diagram 1).

5.4 Sammanställning av svar
Den data som samlats in är omfattande och därför kommer jag inte att redovisa varje
kommun för sig utan göra en sammanställning av de svar alla kommuner lämnat. Vid
varje diagram anges hur många svar som avgivits på frågan, det vill säga n = X antal
svar. Den som vill ta del av hur kommunerna svarade på respektive fråga kan göra det
i bilaga 2.

5.4.1 Generella uppgifter

De generella uppgifterna var till för att få en uppfattning om hur kommunerna ser ut
(se bilaga 2, tabell 8). De angivna siffrorna för antal invånare är de senaste siffrorna
som gått att få tag på. I några fall har kommunerna haft uppgifter för invånarantalet år
2001, på några av kommunernas hemsidor finns uppgifter för årsskiftet 2000/2001
och i några fall har jag hämtat uppgifterna från Statistiska Centralbyråns hemsida och
dessa uppgifter är från hösten år 2000. Antalet anställda inom de kommunala
verksamheterna är ungefärliga siffror och dessa har jag antingen fått av
respondenterna eller hämtat från kommunernas hemsidor i de fall där uppgifterna
finns tillgängliga. I något fall har jag inte lyckats att hitta uppgiften. Även budgeten (i
de flesta fall nettokostnaden) är ungefärliga siffror och dessa har jag samlat in på
samma sätt som antalet anställda.

Kommunerna varierar i storlek då det gäller antalet invånare från drygt 5000 till
knappt 470 000. Antalet fast anställda inom kommunerna varierar från cirka 350 till
cirka 10 000 och kommunernas budget varierar från cirka 172 miljoner till knappt 3,8
miljarder. Storleksordningen på dessa siffror motsvarar varandra ganska väl och
därför görs endast en uppdelning av kommunerna efter antalet invånare, se tabell 2.



5 Genomförande

21

Antal invånare Kommuner

-9999 Dals-Ed, Essunga, Grästorp, Färgelanda, Karlsborg, Bollebygd,
Hjo, Herrljunga, Sotenäs, Mellerud

10 000-14 999 Munkedal, Svenljunga, Vårgårda, Bengtsfors, Strömstad, Öckerö,
Tranemo, Tanum, Tidaholm, Åmål, Lilla Edet, Götene, Tjörn

15 000-19 999 Orust, Vara, Skara

20 000-29 999 Mariestad, Ale

30 000-39 999 Härryda, Falköping, Mark, Partille, Alingsås, Lerum, Vänersborg,
Lidköping

40 000-49 999 Uddevalla, Skövde

50 000-99 999 Trollhättan, Mölndal, Borås

Tabell 2. Kommunernas fördelning med avseende på antal invånare.

5.4.2 Frågor om elektronisk handel

Svaren som kommunerna gav på frågan om elektronisk handel används visas i
diagram 2 (se även bilaga 2, tabell 9). Av de 41 kommuner som intervjuats uppgav tio
kommuner att de använder elektronisk handel i den kommunala verksamheten, medan
31 kommuner inte gör det. Det innebär att cirka 24 % av kommunerna använder
elektronisk handel. De tio kommuner som infört elektronisk handel är Alingsås,
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lidköping, Mariestad, Munkedal, Skövde, Vara
samt Vårgårda.

n = 41

Diagram 2. Användning av elektronisk handel bland kommunerna i Västra Götalands
län.

Av de 31 kommuner som ännu inte infört elektronisk handel har 21 kommuner planer
på att införa elektronisk handel, se diagram 3 (se även bilaga 2, tabell 19). Knappt 52
% av kommunerna planerar att införa elektronisk handel. Det är alltså tio kommuner
som har uppgivit att de inte planerar att införa elektronisk handel. Dessa tio
kommuner är Grästorp, Herrljunga, Lilla Edet, Mellerud, Partille, Skara, Tjörn,
Vänersborg, Åmål och Öckerö.

Användning av elektronisk handel

10

31

Använder elektronisk handel

Använder inte elektronisk handel
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n = 31

Diagram 3. Antalet kommuner som planerar att införa elektronisk handel.

Två kommuner, Åmål och Vänersborg, av de tio kommunerna som inte hade några
planer på att införa elektronisk handel hade tidigare haft planer på att införa
elektronisk handel men har bestämt sig för att vänta (se bilaga 2, tabell 29). Totalt har
31 kommuner i Västra Götalands län infört elektronisk handel eller har planer på
någon form av införsel.

På frågan om vilken form av elektronisk handel som används i de kommuner som
hade infört det svarade fem av de tio kommunerna att de använder EDI, fyra
kommuner använder webben och en kommun använder en kombination av dessa
former, se diagram 4 (se även bilaga 2, tabell 11). Alingsås, Lidköping, Munkedal,
Skövde och Vårgårda använder sig av EDI. De kommuner som använder sig av
webben är Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mariestad. Den kommun som
använder en kombination av teknikerna är Vara.

n = 10

Diagram 4. Form av elektronisk handel som används i Västra Götalands län.

Till 20 av de kommuner som planerade att införa elektronisk handel ställdes frågan
om de visste vilken form av elektronisk handel som skulle införas men hälften av
kommunerna, tio stycken, visste inte ännu i vilken form. Borås skall införa EDI och
Essunga och Mark angav att EDI var den form av elektronisk handel de förmodligen
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skulle använda sig av, alltså sammanlagt tre kommuner kommer antagligen att införa
EDI. Fyra kommuner, Ale, Härryda, Tanum och Tidaholm, trodde att någon form av
webb-baserad handel skulle komma i fråga då elektronisk handel skall införas.
Trollhättan och Uddevalla förmodade att en kombination av de båda teknikerna skulle
komma att införas. En av kommunerna, Mölndal, uppgav att en kombination av flera
olika tekniker skulle kunna komma att användas (se bilaga 2, tabell 21).

Elektronisk handel kan bland annat användas för beställningar, fakturor och
betalningar. I alla de tio kommuner som infört elektronisk handel används elektronisk
handel för att göra beställningar. Sex av kommunerna får elektroniska fakturor och sju
kommuner gör även sina betalningar elektroniskt. De kommuner som får elektroniska
fakturor är Alingsås, Lidköping, Munkedal, Skövde, Vara och Vårgårda. Dessa
kommuner gör även sina betalningar elektroniskt, vilket också Färgelanda gör. Fyra
kommuner får således inte elektroniska fakturor och tre kommuner gör inte sina
betalningar elektroniskt men dessa kommuner planerar att utöka så att även dessa
delar skall komma att ingå (se bilaga 2, tabell 12–14).

I 20 av de kommuner som planerar att införa elektronisk handel trodde alla kommuner
utom två att elektronisk handel skulle användas för beställningar, fakturor och
betalningar. Borås uppgav att de inte kommer att använda elektronisk handel för
betalningar och Karlsborg visste inte om den delen skulle ingå (se bilaga 2, tabell 22–
24).

I fem av de tio kommuner som infört elektronisk handel har pilotprojekt genomförts.
Dessa kommuner är Lidköping, Mariestad, Munkedal, Skövde och Vårgårda. En
kommun som svarade att de infört elektronisk handel var Dals-Ed och de uppgav på
denna fråga att pilotprojekt har startats men ännu inte avslutats. Jag kommer därför att
oftast inkludera Dals-Ed i den grupp av kommuner som har infört elektronisk handel.
I de fall då Dals-Ed inte ingår kommer detta att anges särskilt. Fyra av de kommuner
som planerar att införa elektronisk handel har tidigare genomfört pilotprojekt men
sedan återgått till planeringsstadiet (se bilaga 2, tabell 24–25 och tabell 9). Kommuner
som återgått till planeringsstadiet är Borås, Härryda, Mölndal och Uddevalla.

5.4.3 Samarbete

Frågorna om kommunerna samarbetar med andra kommuner eller med leverantörer
ställdes både till de kommuner som infört elektronisk handel och till de kommuner
som har planer på att göra det. Det visade sig att 12 kommuner samarbetar med andra
kommuner medan 17 kommuner inte gör det, se diagram 5 (se även bilaga 2, tabell
26). Av de tio kommuner som infört elektronisk handel uppgav sex kommuner,
Alingsås, Dals-Ed, Mariestad, Skövde, Vara och Vårgårda, att de samarbetar med
andra. De sex återstående kommunerna ingick således i den grupp som planerar att
införa elektronisk handel och dessa kommuner är Borås, Götene, Hjo, Härryda,
Karlsborg samt Tidaholm. Några av kommunerna i Dalsland ingår i
diskussionsgrupper med andra kommuner i Dalsland och de kommuner som tidigare
ingick i Skaraborgs län uppgav att de samarbetar eller ingår i diskussionsgrupper med
andra kommuner som ingick i samma län. Några av kommunerna ingår i
användargrupper tillsammans med andra kommuner som använder samma
programvaror och system. Dessa kommuner behöver inte vara från samma län.
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n = 29

Diagram 5. Kommuner som samarbetar med andra kommuner då det gäller
elektronisk handel.

Kommunerna kan även ha ett samarbete med sina leverantörer då det gäller att införa
elektronisk handel. Bland de kommuner som svarat samarbetar 11 kommuner med
sina leverantörer medan 18 kommuner uppgav att de inte gör det, se diagram 6 (se
även bilaga 2, tabell 28). Sju av de tio kommuner som infört elektronisk handel
uppgav att de samarbetar med sina leverantörer då det gäller elektronisk handel.
Dessa är Alingsås, Dals-Ed, Lidköping, Munkedal, Skövde, Vara och Vårgårda. De
fyra kommuner som uppgav att de samarbetar med sina leverantörer bland de
kommuner som planerar att införa elektronisk handel är Ale, Borås, Mark samt
Mölndal. Flera av de kommuner som infört elektronisk handel uppgav att de är
tvungna att samarbeta med sina leverantörer som de handlade elektronisk hos. När det
uppstår problem måste dessa lösas tillsammans med leverantören.

n = 29

Diagram 6. Kommuner som samarbetar med leverantörer då det gäller elektronisk
handel.

Kommuner som samarbetar med andra
kommuner

12

17

Samarbetar

Samarbetar inte

Kommuner som samarbetar med leverantörer

11

18

Samarbetar

Samarbetar inte



5 Genomförande

25

5.4.4 Fördelar

Av de tio kommuner som infört elektronisk handel uppger sju kommuner att de har
använt elektronisk handel så länge att de hunnit se fördelar med elektronisk handel (se
bilaga 2, tabell 16). Den kommun som använt elektronisk handel under längst tid var
Skövde som började använda elektronisk handel 1997. De kommuner som sett
fördelar och använt elektronisk handel kortast tid var Färgelanda och Mariestad som
började använda elektronisk handel år 2000. De som ännu inte hunnit se några
fördelar var Alingsås, Lidköping och Munkedal som startade med elektronisk handel
under år 2001.

De fördelar som visat sig är att två kommuner uppgav att de sparar tid. Två av
kommunerna uppgav att det blivit enklare att göra beställningar. Beställaren kan göra
beställningarna när det finns tid till det uppgav två kommuner som en fördel. En av
kommunerna uppgav att det går snabbare att få besked om leveranser och
restbeställningar. Personalen håller sig i större utsträckning till de ramavtal
kommunen har med sina leverantörer vilket en kommun uppgav som en fördel. En
annan kommun uppgav att de får mer rabatt hos sina leverantörer.

Efter kommunen infört elektronisk handel har de fått en lägre felprocent uppgav en
kommun som en fördel. En annan fördel är att det enligt en kommun är lättare att
kontrollera vem som beställer (en kommun). Vidare uppgav en kommun som fördel
att många moment sparas och en annan kommun att administrationen blivit
effektivare. Slutligen uppgav en kommun att datormognaden hos personalen ökat.

5.4.5 Nackdelar

Åtta av de tio kommunerna hade sett nackdelar med elektronisk handel (se bilaga 2,
tabell 17). Det var oberoende av hur länge kommunerna använt elektronisk handel
som de hade sett nackdelar. Även två av de kommuner som började använda
elektronisk handel under år 2001 hade sett nackdelar medan en kommun som använt
elektronisk handel sedan 1999 hade ännu inte sett några nackdelar.

Dessa nackdelar var att det initialt krävs resurser i form av investeringar, mycket tid
och kunskaper vilket fyra av kommunerna uppgav. Två av kommunerna uppgav som
nackdel att det finns en kunskapslucka hos personalen när det gäller datormognad.
Det tar tid att få upp och bibehålla datormognaden hos den personal som sällan
använder datorer. Två kommuner uppgav att det kan vara problem med
programvarorna. Dels kan det vara problematiskt att få programmen från
programleverantörerna att fungera tillsammans med de egna, befintliga systemen, dels
kan programvarorna vara nya och inte fria från fel. En kommun uppgav att
leverantörer ibland kan vara ovana som nackdel. En annan kommun uppgav att alla
leverantörer har inte hela sitt sortiment på webben så att beställaren får inte fram det
som skall beställas.

5.4.6 Övriga konsekvenser

För sex av kommunerna har det medfört ytterligare konsekvenser (se bilaga 2, tabell
18). Dessa konsekvenser är oberoende av hur länge elektronisk handel har använts.

Två av kommunerna uppgav att de har fått göra en översyn av sina processer och
rutiner samt att det lett till att dessa har förändrats. Organisationen har två kommuner
fått se över och det har också lett till förändringar. Det har blivit ett nytt sätt att arbeta
på. Det är till exempel inte säkert att all den personal som tidigare gjort inköp kan
göra det efter det att elektronisk handel införts. En kommun uppgav att det kan vara
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svårt att få personalen att ställa om och arbeta enligt de nya rutinerna. En annan
kommun som använder elektronisk handel endast för beställningar tycker att det är
angeläget att även få elektroniska fakturor. Några programleverantörer har bråttom att
få ut sina produkter på marknaden och har inte alltid provat programvarorna praktiskt.
Det kan medföra att det blir svårhanterligt för personalen vilket en kommun uppgav
som en konsekvens av elektronisk handel. Slutligen uppgav en kommun att de fått en
plats på kartan eftersom de var förhållandevis tidiga med att införa elektronisk handel.

5.4.7 Orsaker till att införa elektronisk handel

De kommuner som infört elektronisk handel eller planerar att införa elektronisk
handel tillfrågades om vilka orsaker som fanns till att införa elektronisk handel (se
bilaga 2, fråga 14). En kommun kan ha uppgivit fler än en orsak till att de inför
elektronisk handel i sin verksamhet.

Den orsak som flest kommuner uppgav var att förenkla och effektivisera
fakturahanteringen vilket 12 kommuner uppgav. Nio kommuner angav att personalen
skulle få tid till kärnverksamheten, det vill säga det personalen är anställd för att göra,
och ägna mindre tid till administrativt arbete. Effektiviseringar och rationaliseringar
uppgavs också av nio kommuner som en orsak till att införa elektronisk handel, dock
utan att specificera noggrannare vad som ska effektiviseras och rationaliseras. Sex av
kommunerna har infört eller planerar att införa elektronisk handel för att kunna göra
besparingar eller för att kunna göra ekonomiska vinster på sikt. Ingen av kommunerna
förväntar sig att kunna se några vinster på kort sikt. Fem kommuner uppgav att de
inför elektronisk handel för att få personalen att i högre grad hålla ramavtalen och öka
köptroheten. För att kunna få lägre priser och ökade rabatter hos sina leverantörer
uppgav fem kommuner som orsak till att införa elektronisk handel. Att införa
elektronisk handel ligger i tiden enligt fyra av kommunerna. Tre av kommunerna
uppgav som orsak att elektronisk handel medför att kommunen får bättre kontroll över
beställningarna och vad som beställs. Det förekommer, enligt tre kommuner, att de får
påtryckningar från andra. Dessa påtryckningar kan vara att Kommunförbundet och
GEA eller att leverantörer rekommenderar att kommunerna skall införa elektronisk
handel. Det kan även förekomma påtryckningar inom kommunen att tekniken skall
utnyttjas på ett bättre sätt. Två av kommunerna uppgav som orsak att de vill
underlätta för personalen så att de kan göra beställningar när de har tid till det. Andra
orsaker att införa elektronisk handel är enligt en kommun för att få bättre avtal och
villkor hos leverantörerna. Enligt en annan kommun planerar de att införa elektronisk
handel för att få kortare ledtider. Slutligen anger en kommun möjligheten att förändra
och förbättra processerna inom kommunen som en orsak att använda elektronisk
handel.

5.4.8 Orsaker till att inte införa elektronisk handel

10 av de 41 kommunerna uppgav att de inte planerar att införa elektronisk handel.
Åtta av dem har inte heller haft några planer på att införa elektronisk handel tidigare.
Dessa kommuner tillfrågades om orsaken till att de inte har några planer på att införa
elektronisk handel (se bilaga 2, fråga 18). Två av kommunerna hade tidigare haft
planer på att införa elektronisk handel men avbrutit dessa planer. Dessa kommuner
tillfrågades om orsaken till att de inte fortsatt med att införa elektronisk handel (se
bilaga 2, fråga 17 c). Två av de kommuner som uppgav att de inte har några planer på
att införa elektronisk handel tror att de förmodligen kommer att införa elektronisk
handel i framtiden. Ytterligare en kommun uppgav att de börjat undersöka möjligheter
att ”scanna” fakturor.
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Den vanligaste orsaken som fyra av kommunerna angav för att inte införa elektronisk
handel var att det kräver stora resurser, till exempel kostnader vilket tre kommuner
angav. En av kommun angav att det även krävs resurser i form av tid och kompetens.
En annan orsak till att inte införa elektronisk handel är, enligt två av kommunerna, att
tekniken inte är utvecklad och att det ännu inte finns något system som fungerar för
kommunen. Två av kommunerna vill se och lära av andra kommuner innan de själva
inför elektronisk handel. Enligt två av kommunerna behövs det någon som är
drivande för att arbetet med elektronisk handel skall komma igång. Det har funnits i
den ena kommunen men sedan den personal som varit drivande slutade sin anställning
i kommunen har diskussionen om att införa elektronisk handel avstannat. En annan
kommun angav att det finns juridiska problem som måste lösas innan elektronisk
handel införs. Slutligen angav en annan kommun att siffror som kommit från till
exempel Toppledarforum varit orimliga då det gäller tidsplanen för införande av
elektronisk handel.

5.5 Erfarenheter från intervjuerna
De intervjuer som genomförts med kommunerna har skett via telefon beroende på att
många intervjuer skulle göras på kort tid. Tidsfaktorn spelade en stor roll för det sätt
som valdes för att genomföra intervjuerna. En nackdel som jag upplevde med
telefonintervjuerna var att det inte alltid var så lätt att hinna med att anteckna svaren
på de öppna frågorna och jag fick då ibland be respondenten om en liten paus så att
jag hann med att anteckna. Hade besöksintervjuer genomförts hade det varit enklare
genom att intervjuerna kunde ha bandats. En annan nackdel var att även om
intervjuerna renskrevs på ett tidigt stadium var det ibland svårt att komma ihåg exakt
vad kommunerna svarat eftersom det under någon dag genomfördes så många som 15
intervjuer. Även här hade det varit bra att kunna banda intervjuerna för att kunna gå
tillbaka och kontrollera exakt vad kommunerna svarat. Jag var tvungen att kontakta en
kommun (Ale) ytterligare en gång för att komplettera uppgifter från den första
intervjun. Respondenten vid den första intervju hänvisade till en annan person för de
kompletterande uppgifterna.

Det var inte heller alltid så lätt att få tag på rätt person. Den personal som arbetar i
kommunernas telefonväxlar vet inte alltid exakt vad övrig personal har för
arbetsuppgifter. Detta ledde till att jag kunde bli kopplad till flera personer inom
samma kommun innan jag kom till rätt person. Det är en anledning till att det är bra
att vara ute i god tid med intervjuerna. En annan anledning till att vara ute i god tid är
att även om jag lyckats få tag i rätt person så kunde den personen vara ganska
upptagen och det var svårt att få en intervjutid.

Vad som var positivt var att många av de personer som intervjuades tog sig tid till
intervjuerna redan första gången jag ringde upp dem. Jag upplevde också att de allra
flesta personerna var väldigt positiva och intresserade av min undersökning och att de
var villiga att svara på mina frågor.

Det finns risk i intervjusituationer att respondenten påverkas av intervjuaren och att
intervjuaren påverkar intervjun. Jag tror inte att det skett i någon större utsträckning
eftersom intervjuerna skett via telefon, utan respondenten har svarat enligt dennes
egen uppfattning, även då det gäller de öppna frågorna. Vad som däremot kan ha haft
en viss inverkan på svaren är att respondenten och jag själv inte alltid har haft samma
definition på elektronisk handel. Även om jag då tagit mig tid att förklara vad jag
avser med elektronisk handel kan respondenterna ändå ha utgått från sin egen
definition då svaren avgivits.
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Jag tror också att jag hade fått ungefär samma svar av andra personer som är insatta i
elektronisk handel i de kommuner där flera är inblandade i arbetet. Även de svar som
givits på de öppna frågorna om för- och nackdelar, övriga konsekvenser samt orsaker
till att införa eller inte införa elektronisk handel borde inte variera i någon större
utsträckning.

5.6 Bortfallsanalys
En annan orsak till att resultatet skulle kunna påverkas negativt är bortfallet av de
kommuner där jag inte lyckats att få tag på den person som skall intervjuas (8
kommuner av 49). Några personer har varit svåra att nå trots att jag ringt vid ett flertal
tillfällen under cirka tre veckors tid. I vissa fall har det tagit tid att få fatt på rätt
person trots upprepade samtal till kommunen. Även då jag lyckats med det har jag
ofta fått ringa ett flertal gånger innan personen svarat. Ibland har jag trots att jag fått
tag på personen i fråga inte lyckats att få en intervju på grund av att personen varit
mycket upptagen under den period intervjuerna genomfördes.

Av de kommuner som ingår i bortfallet vet jag redan innan datainsamlingen startade
att en av dessa, Göteborg, har infört elektronisk handel. Om det bara var denna
kommun som infört elektronisk handel av de kommuner som tillhör bortfallet skulle
11 kommuner av 49 ha infört elektronisk handel och andelen kommuner i Västra
Götalands län skulle vara cirka 22 %. Den siffra jag kommit fram till med det material
jag har, det vill säga 11 av 41 kommuner, är ungefär 24 %, alltså ingen större skillnad.

Skulle däremot alla de kommuner som ingår i bortfallet ha infört elektronisk handel
skulle antalet kommuner vara 18 av 49 och andelen vara nästan 37 %, men det är inte
troligt att det är på det viset. I några av dessa kommuner har jag blivit hänvisad vidare
till den som borde intervjuats sedan de svarat att kommunen inte använder elektronisk
handel. Eftersom jag sedan inte lyckats att nå den rätta personen har kommunen fått
ingå i bortfallet. Jag tror således inte att mitt bortfall påverkar resultatet i så hög grad
att mitt resultatet blir helt missvisande.
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6 Analys
I detta kapitel analyserar jag de fakta som framkommit vid telefonintervjuerna. Jag
kommer att visa var i min modell de olika kommunerna hamnar och föra en
diskussion kring det. Därefter berörs användningen av elektronisk handel i Västra
Götalands län. Sedan jämförs användningen av elektronisk handel i Västra Götalands
län med de tidigare undersökningar som genomförts. De för- och nackdelar,
konsekvenser samt orsaker som kommunerna uppgivit till att införa eller inte införa
elektronisk handel ställs slutligen mot de för- och nackdelar som redovisats i kapitel
2.

6.1 Kommunernas placering i modellen
I kapitel 5.1 beskrevs en modell för att kunna ge en visuell beskrivning av hur långt
kommunerna i Västra Götalands län kommit då det gäller att införa elektronisk
handel. I figur 3 har kommunerna placerats i denna modell.

n = 41

Figur 3. Kommunernas placering i modellen.

Åtta kommuner uppgav att de inte har några planer på att införa elektronisk handel
och att de inte heller haft det tidigare. Dessa kommuner hamnar på nivån längst ner
till vänster. På nästa nivå där kommunerna har mer konkreta planer på att införa
elektronisk handel återfanns 17 kommuner. Två kommuner hade tidigare befunnit sig
på denna nivå har avbrutit de planer som funnits och hamnar därför åter en nivå under
planer på att införa elektronisk handel.

Endast en kommun höll på att genomföra pilotprojekt, det vill säga de hade startat
pilotprojekt som ännu inte var avslutat. Denna kommun var Dals-Ed som uppgav att
elektronisk handel var infört i kommunen men eftersom de inte avslutat det
pilotprojekt som startats placerades kommunen på denna nivå. På nivån där avslutade
pilotprojekt finns ingen kommun eftersom kommunen antingen har implementerat
elektronisk handel eller återgått till planer på att införa det.
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Fyra kommuner uppgav att de har genomfört och avslutat pilotprojekt men sedan inte
implementerat utan återgått till att planera införande av elektronisk handel. Borås
kommun är bland dessa fyra kommuner och de uppgav att elektronisk handel skulle
implementeras under vecka 17 år 2001. Har inga problem tillstött har alltså även
Borås infört elektronisk handel, men hade inte gjort det då intervjun genomfördes. De
hamnade därför på den nivå där kommunerna återgått till planer även om de skulle
kunna ha varit bland de kommuner som implementerat elektronisk handel. Däremot
fanns det inga kommuner som genomfört pilotprojekt och sedan avbrutit planerna
helt.

På den sista nivån hamnade nio av de tio kommuner som uppgav att de använde
elektronisk handel. Den tionde kommunen är Dals-Ed som diskuterats ovan.

6.2 Andra aspekter på elektronisk handel i Västra Götalands län
Kommunerna i Västra Götalands län har slogs samman vid årsskiftet 1998/1999 av tre
mindre län, Göteborgs- och Bohuslän, Älvsborgs län och Skaraborgs län, se figur 4.

Figur 4. Användning av elektronisk handel i Västra Götalands län. (Efter Information
Västra Götaland, 2000)
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Tio av de 41 kommuner som intervjuats hade infört elektronisk handel. Vid en
jämförelse av användningen mellan de tidigare länen tillhörde fem av kommunerna
Älvsborgs län. Fyra av kommunerna tillhörde Skaraborgs län och den sista
kommunen som infört elektronisk handel tillhörde Göteborgs- och Bohuslän. Det
verkar som om fler kommuner i före detta Älvsborgs län och Skaraborgs län använder
elektronisk handel än kommunerna i det tidigare Göteborgs- och Bohuslän. Skövde
tillhörde tidigare Skaraborgs län och är den kommun som använt elektronisk handel
längst (sedan 1997). Det skulle kunna vara en bidragande orsak till att flera av
kommunerna som också tillhört Skaraborgs län har infört elektronisk handel. I och
med att Skövde var tidiga med att införa elektronisk handel har de andra kommunerna
valt att följa Skövde.

Även om det verkar vara så att det tidigare Älvsborgs län har flest användare av
elektronisk handel förefaller det som om de flesta kommuner som inte planerar att
införa elektronisk handel också tillhörde Älvsborgs län. Det ut som om färre
kommuner i Skaraborgs län inte har några planer på att införa elektronisk handel än i
de två andra länen.

När det gäller storleken på de kommuner som infört elektronisk handel verkar det som
om storleken inte har någon betydelse, se tabell 3. Kommuner som har få invånare har
infört elektronisk handel likaväl som kommuner med ett större antal invånare. Dals-
Ed till exempel har cirka 5000 invånare och Skövde har nästan 50 000 invånare.

Antal invånare Kommuner Kommuner som använder
elektronisk handel

-9999 Dals-Ed, Essunga, Grästorp, Färgelanda, Karlsborg,
Bollebygd, Hjo, Herrljunga, Sotenäs, Mellerud

Dals-Ed, Färgelanda,

10 000-14 999 Munkedal, Svenljunga, Vårgårda, Bengtsfors,
Strömstad, Öckerö, Tranemo, Tanum, Tidaholm, Åmål,
Lilla Edet, Götene, Tjörn

Munkedal, Vårgårda,
Bengtsfors,

15 000-19 999 Orust, Vara, Skara Vara

20 000-29 999 Mariestad, Ale Mariestad

30 000-39 999 Härryda, Falköping, Mark, Partille, Alingsås, Lerum,
Vänersborg, Lidköping

Alingsås, Lidköping

40 000-49 999 Uddevalla, Skövde Skövde

50 000-99 999 Trollhättan, Mölndal, Borås

Tabell 3. Antal invånare i de kommuner som infört elektronisk handel.

6.3 Användning av elektronisk handel jämfört med tidigare studier
I Västra Götalands län använder cirka 24% av de kommuner som intervjuats
elektronisk handel. Av övriga kommuner planerar knappt 52 % att införa elektronisk
handel. Sammanlagt har cirka 75 % av kommunerna i Västra Götalands län infört
eller har planer på att införa elektronisk handel. Detta innebär att ungefär 24 % av
kommunerna i nuläget inte har några planer på att införa elektronisk handel (se
diagram 7). Andersson (1999) kom fram till att ungefär 17 % av kommunerna
använde elektronisk handel år 1999 i Skåne och Blekinge län. Andelen kommuner
som arbetade med att införa elektronisk handel var ungefär 51 % i samma
undersökning. Den totala andelen av kommuner som arbetade med att införa eller har
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infört elektronisk handel var 69 %. Den undersökning som genomfördes i hela
Sverige samma år 1999 kom fram till att ungefär 23 % av kommunerna infört
elektronisk handel. Andelen kommuner som uppgavs ha planer på att införa
elektronisk handel var i denna undersökning cirka 63 %. Den totala andelen av
kommuner som arbetade med att införa eller har infört elektronisk handel var 86 %
(se diagram 7).

Diagram 7. En jämförelse av användningen av elektronisk handel mellan de olika
undersökningarna.

Vid en jämförelse av användningen av elektronisk handel mellan de olika
undersökningarna verkar det som användningen av elektronisk handel har ökat i
Västra Götalands län år 2001 i förhållande till Skåne och Blekinge län år 1999.
Däremot tycks förhållandet mellan Västra Götalands län 2001 och Sverige 1999 vara
oförändrat. De båda undersökningar som är genomförda år 1999 förefaller ha en
skillnad i användningen av elektronisk handel.

Andelen kommuner som planerar att införa elektronisk handel framstår som
oförändrad mellan Västra Götalands län och Skåne och Blekinge län medan. Jämförs
Västra Götalands län med undersökningen som genomfördes i Sverige verkar andelen
kommuner som planerar att införa elektronisk handel ha minskat. Även i förhållandet
mellan Skåne och Blekinge län och Sverige tycks andelen kommuner som planerar att
införa elektronisk handel vara större i den undersökning som genomfördes i Sverige.

Om de kommuner som infört elektronisk handel slås ihop med de kommuner som
planerar att införa elektronisk handel tycks det ha skett en ökning i Västra Götalands
län år 2001 jämfört med Skåne och Blekinge län år 1999. I förhållande till Sverige
1999 förefaller det vara tvärtom, andelen har minskat i Västra Götalands län 2001.
Jämförs Skåne och Blekinge län 1999 med Sverige 1999 verkar andelen kommuner
som infört elektronisk handel sammanslaget med de kommuner som planerar att
införa elektronisk handel mindre i Skåne och Blekinge län.
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De kommuner som infört elektronisk handel använder sig av olika tekniker (se kapitel
2.4 för en förklaring av dessa tekniker). Den teknik som är vanligast förekommande
bland kommunerna i Västra Götalands län är EDI som 50 % av kommunerna
använder. 40 % använder webb-baserade lösningar medan 10 % använder en
kombination av båda teknikerna. I Skåne och Blekinge län 1999 var andelen som
använde EDI ungefär 83 % och andelen som använde webb-baserad teknik var cirka
17 % (se diagram 8).

Diagram 8. En jämförelse av använda tekniker i Västra Götalands län år 2001 och
Skåne och Blekinge län år 1999.

Vid en jämförelse mellan Västra Götalands län år 2001 och Skåne och Blekinge län år
1999 verkar det som om andelen EDI-användare har minskat medan andelen
kommuner som använder webb-baserade lösningar har ökat. Dessutom har en
blandning av de båda teknikerna tillkommit.

Även bland de kommuner som har planer på att införa elektronisk handel och som har
kunnat ge ett svar på vilken teknik som förmodligen kommer att användas är andelen
som anger EDI mindre än i Skåne och Blekinge 1999. Andelen kommuner som med
stor sannolikhet kommer att använda en kombination av båda teknikerna är 20 % och
10 % av kommunerna angav att flera olika tekniker skulle kunna komma att användas
tillsammans. Av de kommuner som planerar att införa elektronisk handel kommer 30
% förmodligen att använda EDI medan 40 % tror att de kommer att använda en webb-
baserad lösning.

Av de kommuner som infört elektronisk handel i Västra Götalands län får 60 %
elektroniska fakturor medan 70 % uppgav att betalningarna sker elektroniskt. Bland
de kommuner som planerar att införa elektronisk handel uppgav 100 % att elektronisk
fakturor kommer att ingå som en del av den elektroniska handeln. 10 % av dessa
kommuner är osäkra på om även betalningar kommer ingå medan 90 % av dessa
kommuner alltså tror att även betalningar kommer att ingå. Endast 17 % av de
kommuner som infört elektronisk handel i Skåne och Blekinge län 1999 använde
elektroniska betalningar. Det tyder på att det skett en ökning av elektroniska
betalningar sedan undersökningen i Skåne och Blekinge län genomfördes.
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6.4 Samarbete
Flera av kommunerna samarbetar med andra kommuner när det gäller att införa
elektronisk handel. Samarbetet verkar ske både med kommuner inom och utom länet.
Några av kommunerna som tillhörde gamla Skaraborgs län och som inte infört
elektronisk handel uppgav att de samarbetar med varandra och att även Skövde som
infört elektronisk handel ingår i denna samarbetsgrupp. Det skulle kunna tyda på att
kommuner som inte infört elektronisk handel samarbetar med kommuner som gjort
det för att kunna ta lärdom av hur dessa har arbetat med att införa elektronisk handel.
Det förefaller också som om kommuner som använder samma system och program
för elektronisk handel ingår i samarbetsgrupper eller så kallade användargrupper för
att kunna diskutera problem och förbättringar av systemen. De kommuner som ingår i
dessa användargrupper verkar kunna komma från hela landet.

De flesta av kommunerna som infört elektronisk handel tycks ha ett samarbete med
sina leverantörer då det gäller elektronisk handel. Flera av kommunerna påpekade att
de var tvungna att samarbeta med de leverantörer som de bedriver elektronisk handel
med. Det förefaller som om många av de problem som uppkommer då elektronisk
handel bedrivs måste lösas av kommunerna tillsammans med deras leverantörer.

6.5 Fördelar
De flesta kommuner som infört elektronisk handel har sett fördelar med det. Några av
kommunerna har enligt egna uppgifter inte använt elektronisk handel tillräckligt länge
för att de skall ha hunnit se några fördelar med användningen. De fördelar som är
angivna med fet stil i tabellen är de fördelar som finns upptagna i kapitel 2.2. Fördelar
i tunn stil ”ingår” i den närmast föregående ”feta” fördelen.

Fördelar enligt litteraturen Fördelar upplevda av kommuner

Minskade kostnader

Förenklade processer och transaktioner X

Pappersdokument försvinner

Manuella arbetsuppgifter försvinner

Tidsbesparingar X

Manuella arbetsuppgifter försvinner

Mer tid till kärnverksamheten

Ledtider förkortas

Ökad leveranssäkerhet

Höjd kvalitet

Andelen fel minskas X

Ökad konkurrens

Ökad kundservice

Tillgång till information dygnet runt

Beställningar kan göras dygnet runt X

Lägre priser X

Ökad följsamhet mot ramavtal X

Tabell 4. Fördelar som kommunerna i Västra Götalands län sett med elektronisk
handel.
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De fördelar som kommunerna i Västra Götalands län uppgav svarar till stor del mot
de fördelar som finns angivna i kapitel 2.2. Den vanligaste fördelen som kommunerna
sett är att de tycker att det har skett en effektivisering av arbetet. Även om det inte
sägs rakt ut kan det uppfattas så att minst fyra av kommunerna upplevt detta.
Fredholm (2000) och Toppledarforum (1997b) nämnde att kostnader kan minska
genom att en del manuella arbetsuppgifter och transaktioner kan försvinna för en del
verksamheter alltså genom att arbetet effektiviseras. Däremot har ingen av
kommunerna ännu sett att de fått minskade kostnader i någon större utsträckning.

När manuella arbetsuppgifter försvinner kan tidsbesparingar göras enligt Fredholm
och Toppledarforum. Tidsbesparingar verkar vara en fördel som är vanligt
förekommande bland kommunerna efter det att elektronisk handel införts. Att
personalen kan göra sina beställningar när det finns tid till det förefaller också vara en
ofta angiven fördel. De kommuner som uppgivit denna fördel upplever förmodligen
att de fått en ökad service som är en av de fördelar Fredholm tar upp. Förenklade
beställningar finns inte specifikt angiven bland fördelarna i kapitel 2.2 utan skulle
kunna vara en följd av att manuella arbetsuppgifter försvinner men även av att
personalen kan göra beställningen när det finns tid. Personalen kan själva leta upp det
som skall beställas utan att behöva ta hjälp av en försäljare. Även om det kan ses som
en förenkling skulle det kunna upplevas som att det blivit omständigare att beställa då
personalen måste leta upp det som skall beställas på egen hand.

En minskad andel av fel förekommer bland de fördelar kommunerna i Västra
Götalands län uppgett, vilket enligt Hörndahl (2000) och Toppledarforum gör att
kvaliteten höjs. Hörndahl och Toppledarforum anser även att det är de fel som beror
på den mänskliga faktorn som minskar. Det var troligen andelen av dessa fel som
minskat hos den kommun som sett denna fördel eftersom de tidigare skickat fax eller
beställt via telefon. De två sätten att göra beställningar där fler människor är
inblandade kan göra att en tolkning av beställningen är tvungen att göras. Tolkningen
är inte alltid riktig vilket kan leda till att det blir fel på beställningen.

Ytterligare en fördel som uppgavs av kommunerna i Västra Götalands län var att
personalen höll sig till de ramavtal kommunen hade i större utsträckning än tidigare
vilket var en av de fördelar som Toppledarforum angivit. Toppledarforum menar
vidare att det skulle leda till lägre priser som var en annan av de fördelar som verkade
förekomma bland kommunerna i Västra Götalands län. Kommunerna skulle kunna få
lägre priser genom ökad rabatt hos sina leverantörer vilket skulle kunna vara en följd
av ökad följsamhet av de ramavtal kommunen slutit med sina leverantörer.

I och med att datorer används i av en större del av personalen hade datamognaden hos
personalen har ökat vilket sågs som en fördel. Denna fördel har inte någon av de
författare jag läst tagit upp men ju mer personalen använder datorer desto större
datorvana borde erhållas hos dessa personer. Använder personalen datorer mer sällan
ökar datormognaden inte i samma grad.

Av de fördelar som beskrevs i kapitel 2.2 finns det några som ingen av kommunerna
uppgivit bland de fördelar som de hittills kunnat se. Den första fördelen som
Fredholm (1998) angav var minskade kostnader. Några av kommunerna angav att de
hade använt elektronisk handel för kort tid för att några minskade kostnader skulle
kunna ha märkts av. Initialt kan kostnaderna även ha ökat vilket några av
kommunerna sedan angav som nackdel. En annan fördel som Hörndahl och
Toppledarforum tagit upp var att ledtider förbättras. Inte heller denna fördel togs upp
av kommunerna medan den av en kommun uppgavs som en orsak till att införa
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elektronisk handel. De sista fördelarna som finns med bland de fördelar som beskrevs
i det tidigare kapitlet av Adam och Yesha (1996), Fredholm och Hörndahl var en ökad
konkurrens och att företag kan konkurrera med varandra på mer lika villkor.
Anledningen till det skulle kunna vara att kommunerna inte märker av att
leverantörerna får en ökad konkurrens. Det skulle kunna märkas är att leverantörerna
är tvungna att hålla nere sina priser och det har kommunerna specificerat som en egen
fördel.

6.6 Nackdelar
När det gäller nackdelar har de flesta kommuner använt elektronisk handel så länge
att de hunnit se några nackdelar. En kommun som började använda elektronisk handel
under 1999 har ännu inte sett några nackdelar med elektronisk handel. Det skulle
kunna bero på att de gör sina beställningar via webben och inte får några elektroniska
fakturor. De nackdelar som är angivna med fet stil i tabellen är de nackdelar som finns
upptagna i kapitel 2.2. Nackdelar i tunn stil ”ingår” i den närmast föregående ”feta”
nackdelen.

Nackdelar enligt litteraturen Nackdelar upplevda av kommuner

Olika standarder

Säkerhet

Driftsäkerhet

Säkerhet mot intrång

Höga kostnader X

Sociala aspekter

Överflödig personal

Mindre bra applikationer X

Ökad leveranssäkerhet

Teknik

Svårigheter att integrera nya och gamla system X

Tabell 5. Nackdelar som kommunerna i Västra Götalands län sett med elektronisk
handel.

De nackdelar kommunerna uppgav motsvarade inte i samma grad som fördelarna det
som finns angivet i kapitel 2.2. Kommunerna har i större utsträckning uppgivit andra
nackdelar. Den vanligast förekommande nackdelen i Västra Götalands läns
kommuner verkar vara att det kräver stora resurser att starta upp elektronisk handel.
Dessa resurser kan vara höga kostnader och mycket tid men även kunskaper hos
personalen som arbetar med att införa elektronisk handel. Enligt Fredholm (2000) är
kostnaderna fortfarande ganska höga för att starta upp elektronisk handel mellan två
affärspartners.

Datormognaden är inte är så stor hos personalen och det tar tid att få datormognaden
att öka förefaller vara en annan vanlig nackdel bland kommunerna i Västra Götalands
län som inte finns angiven i kapitel 2.2. Om personalen sällan gör beställningar är det
dessutom svårt att upprätthålla datormognaden. Denna nackdel kan vändas till fördel
hos den personal som använder datorer lite oftare eftersom de ökar sina kunskaper.
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Nackdelen att beställaren inte alltid får fram det som behöver beställas eftersom alla
leverantörer inte har hela sitt sortiment på webben är en annan av de nackdelar som
inte nämnts i det tidigare kapitlet. Det kan medföra att det tar längre tid än det brukar
att göra sina beställningar eftersom personalen själv får leta efter det som skall
beställas. Tidsvinsten blir inte längre lika stor.

Några leverantörer är fortfarande inte vana vid elektronisk handel och har sådana
kunskapsluckor att de behöver utbildning. En nackdel som det verkar medföra för en
av kommunerna i Västra Götalands län är att utbildningskostnaderna för dessa
leverantörer är höga och det bidrar till att öka kostnaderna.

En av kommunerna har varit en av de första som implementerat det system som
används vilket har gjort att de har haft problem med att det inte fungerat som det ska.
Kommunen har inte angivit specifikt vad som inte fungerat men de problem som de
haft skulle kunna ha varit att den funktionalitet som kommunen krävde inte var
tillfredsställande vilket Steel (1996) uppgivit som en nackdel. Fredholm menar att det
uppstår problem då gamla affärssystem skall kopplas ihop med nya system och det
skulle också kunna vara sådana problem som kommunen haft. Problemet med att
koppla ihop nya programvaror med det befintliga affärssystemet har en annan
kommun uppgett att de haft.

Det finns även nackdelar nämnda i det tidigare kapitlet som kommunerna inte
uppgivit vilket kan vara förvånande. Fredholm (1998) beskrev att olika verksamheter
använt olika lösningar, det vill säga använt olika standarder för elektronisk handel.
Ingen av kommunerna har tagit upp denna nackdel men den skulle kunna vara en
orsak till att det initialt kräver stora resurser för att starta upp elektronisk handel. En
del av dessa resurser skulle kunna gå åt till att de olika parterna skall komma överens
om en gemensam standard. Att det skulle finnas brister i säkerheten vilket Fredholm
(2000) sett som en nackdel har inte heller någon kommun angett som en nackdel. En
möjlig orsak till det skulle kunna vara att det upplevs som om säkerheten i både drift
och mot intrång ökar. Den sociala press som personalen ibland kan uppleva enligt
Fredholm (1998) finns inte heller bland de nackdelar kommunerna uppgett men
förekommer till viss del bland de övriga konsekvenser som elektronisk handel
medfört för kommunerna.

6.7 Övriga konsekvenser
I drygt hälften av kommunerna i Västra Götalands län har införandet av elektronisk
handel medfört ytterligare konsekvenser. De konsekvenser som kommunerna märkt
av kan vara fördelar eller nackdelar vid en jämförelse med kapitel 2.2.

Den vanligast förekommande konsekvensen för kommunerna i Västra Götalands län
förefaller vara att de behövde göra en översyn av sina processer och det har i sin tur
ledde till att förändringar av dessa genomfördes. En följd av dessa förändringar skulle
kunna vara att det ibland är svårt att få personalen att ställa om och arbeta enligt det
nya sättet som elektronisk handel medfört. Det kan också medföra att några av de som
tidigare kunde göra inköp inte längre har rättigheter att göra det vilket är fallet i en av
kommunerna. I kapitel 2.2 diskuteras bland nackdelarna några sociala aspekter som
skulle kunna vara anledningen till att det är svårt att få personalen att ställa om till de
nya förhållanden som uppstår i kommunerna.
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Om kommunerna inte använder elektronisk handel fullt ut kan det medföra att det är
angeläget att utöka användningen av elektronisk handel. Det skulle kunna medföra
större tidsbesparingar och en ännu mindre andel fel. Tidsbesparing och minskad
felprocent är två av de fördelar som tas upp i kapitel 2.2.

Programleverantörerna levererar ibland sina program innan de blivit testade i
praktiken vilket kan ställa till problem om det inte fungerar. Fredholm och Steel anger
som nackdelar problem med tekniken, design och funktionalitet. En konsekvens som
detta verkar ha medfört är att det ibland upplevs som svårhanterligt och besvärligt att
arbeta med det system som införts.

Kommuner kan, genom att de infört elektronisk handel i ett tidigt stadium, ha fått en
plats på kartan. Det skulle kunna bero på att kommuner som ännu inte infört
elektronisk handel tar intryck från de kommuner som redan använder det, men också
genom samarbete med andra kommuner. Den kommun som uppgav detta som en
konsekvens uppgav dock att de inte samarbetade med någon annan kommun så
förmodligen är det så att kommuner som ännu inte infört elektronisk handel tittar på
hur denna kommun arbetar.

6.8 Orsaker till att införa elektronisk handel
Det fanns flera orsaker till varför kommunerna inför elektronisk handel. Flera av de
orsaker som finns till att kommunerna inför elektronisk handel motsvarar de fördelar
som finns angivna i kapitel 2.2.

De orsaker som flest kommuner i Västra Götalands län verkade ha till att införa
elektronisk handel var att de ville förenkla och effektivisera fakturahanteringen i
kommunen. En annan vanligt förekommande orsak förefaller vara att personalen skall
få mer resurser i form av tid och pengar till kärnverksamheten. Fredholm och
Toppledarforum anger att ökad tid för kärnverksamheten som en fördel. Även
effektiviseringar genom att manuella arbetsuppgifter försvinner nämns som fördel av
Fredholm och Toppledarforum. Effektiviseringar och rationaliseringar med hjälp av
elektronisk handel verkar också vara en orsak till att kommunerna i Västra Götalands
län inför elektronisk handel. Dessa effektiviseringar skulle kunna vara både
arbetsmässigt och personalmässigt. Den arbetsmässiga rationaliseringen skulle kunna
vara detsamma som att de manuella arbetsuppgifterna försvinner. Då det gäller
rationaliseringar av personalstyrkan verkar kommunerna mer tveksamma eftersom
flera av kommunerna inte är så stora och följaktligen inte har så stor personalstyrka. I
och med att antalet anställda inte är så stort behövs denna personal men de har då mer
tid att ägna åt kärnverksamheten.

Fredholm och Toppledarforum anger som en fördel att besparingar kan göras med
hjälp av elektronisk handel. Ingen av de kommuner som infört elektronisk handel
hade ännu sett denna fördel men det verkar som om det är en relativt vanlig orsak till
att kommunerna i Västra Götalands län inför elektronisk handel. Kommunerna
förefaller inte heller tro att besparingar och vinster skall visa sig på kort sikt utan det
verkar som om vinsterna och besparingarna kommer på lång sikt.

En annan orsak som verkar ofta förekommande bland kommunerna i Västra
Götalands län är att elektronisk handel skulle medföra att ramavtal följs i större
utsträckning det vill säga att köptroheten ökar hos personalen. Om köptroheten ökar
och ramavtalen följs i större utsträckning skulle det kunna leda till lägre priser vilket i
sig förefaller vara en orsak till att införa elektronisk handel. Lägre priser är enligt
Toppledarforum en fördel. Genom att köptroheten ökar skulle kommunerna kunna få
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bättre avtal och villkor hos sina leverantörer då nya uppköp skall göras. Detta är en
fördel enligt Toppledarforum och verkar även vara en orsak till att kommuner i Västra
Götalands län inför elektronisk handel. En annan orsak förefaller vara att det i större
utsträckning skulle gå att styra och kontrollera vad som får beställas av de personer
som gör beställningar. Om det går att styra och kontrollera vad som får beställas
skulle det kunna leda till att köptroheten hos personalen ökar.

Kommunerna i Västra Götalands län har uppgivit som orsak att det ligger i tiden eller
för att hänga med i utvecklingen. Det verkar också vara så att kommunerna upplever
påtryckningar utifrån. Dels rekommenderar organisationer som GEA och
Kommunförbundet men även en del av de leverantörer kommunerna har att
elektronisk handel bör införas. Även interna påtryckningar tycks ha förekommit. Det
skulle kunna ses som att kommunerna inte alltid inför elektronisk handel för att de
själva vill det utan för att andra tycker att de borde göra det. De flesta kommunerna
verkar dock införa elektronisk handel för att de ser fördelar med att användningen av
det.

Ytterligare orsaker till att kommunerna inför elektronisk handel skulle kunna vara att
personalen ska kunna göra sina beställningar när de har tid till det vilket Fredholm ser
som en fördel. Andra orsaker var att få kortare ledtider samt att förändra processerna i
kommunen. Toppledarforum nämner kortare ledtider som en fördel medan en
förändring av processerna inte finns med som en fördel i kapitel 2.2 däremot hade
flera av de kommuner som infört elektronisk handel fått förändra sina processer som
en ytterligare konsekvens, se kapitel 6.5.

6.9 Orsaker till att införa elektronisk handel jämfört med fördelar
kommunerna upplevt

Det tycks vara så att de orsaker som finns till att införa elektronisk handel till stor del
sammanfaller med de fördelar som kommunerna upplevt att elektronisk handel
medfört (se tabell 6). Den orsak som flest kommuner angav till att införa elektronisk
handel var att förenkla och effektivisera fakturahanteringen vilket kan peka på att
arbetsmoment skall sparas vilket fanns bland fördelarna. En annan fördel var
tidsbesparingar vilket skulle kunna bidra till att personalen får mer tid till
kärnverksamheten som är en orsak till att införa elektronisk handel. Fördelen att det
administrativa arbetet blivit effektivare skulle kunna bidra till att personalen kan ägna
mindre tid åt administration för att istället kunna ägna tiden åt kärnverksamheten. De
effektiviseringar och rationaliseringar kommunerna uppgav som orsak till att införa
elektronisk handel skulle kunna vara tidsbesparingar vilket de kommuner som redan
infört elektronisk handel har sett som en fördel. Det skulle också kunna vara fördelen
att moment sparas.

En orsak till att införa elektronisk handel var att underlätta för personalen så att
personalen kan göra beställningar när det finns tid till det vilket även angivits som
fördel. Fler fördelar var att det blivit enklare att göra beställningar och att det går
snabbare att få besked om till exempel leveranser. Det tyder på att det går att
underlätta för personalen på fler sätt än att de kan göra beställningar när personalen
har tid till det. Det tycks vara så att kommunerna vill få en bättre kontroll på vad som
beställs vilket de kommuner som redan infört elektronisk handel upplevt som en
fördel med elektronisk handel.
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Faktorer Orsaker till att införa elektronisk handel Upplevda fördelar

Förenkla och effektivisera fakturahantering X

Moment sparas X

Personalen får tid till kärnverksamheten X

Tidsbesparingar X

Effektivare administration X X

Effektiviseringar och rationaliseringar X

Besparingar och vinster X

Ökad följsamhet mot ramavtal X X

Lägre priser och rabatter X X

Påtryckningar X

Få bättre kontroll på beställningar X X

Underlätta för personalen X

Beställningar görs när personalen har tid X X

Det är enklare att göra beställningar X

Snabbare besked om leveranser och restbeställningar X

Bättre avtal och villkor hos leverantörer X

Kortare ledtider X

Förändring av processer inom kommunen X

Lägre felprocent

Tabell 6. Orsaker till att införa elektronisk handel i jämförelse med upplevda fördelar.

Två faktorer som förefaller vara sammankopplade med varandra är ökad följsamhet
mot de ramavtal som finns och möjligheten att få lägre priser hos leverantörerna.
Dessa faktorer tycks förekomma både bland de fördelar kommunerna angett att
elektronisk handel medfört och bland de orsaker som finns till att införa elektronisk
handel.

6.10 Orsaker till att inte införa elektronisk handel
Det fanns också flera orsaker till att inte införa elektronisk handel även om dessa inte
var lika många som orsakerna till att införa elektronisk handel. Orsaker till att inte
införa elektronisk handel sammanfaller inte heller i samma utsträckning med
nackdelar som orsaker till att införa elektronisk handel gör med fördelarna.

Den vanligaste orsaken som kommunerna i Västra Götalands län tycks ha till att inte
införa elektronisk handel var att det kostar pengar initialt, det vill säga att det kostar
pengar att starta upp elektronisk handel vilket enligt Fredholm (2000) är en nackdel.
En annan orsak förefaller vara att det kräver resurser både tidsmässigt och
kunskapsmässigt.

Några av kommunerna verkar inte tycka att den teknik som finns för elektronisk
handel är tillräckligt utvecklad. Det skulle kunna vara den nackdel som Steel (1996)
uppgett, det vill säga att design och funktionalitet inte är tillräckligt bra eller att det är
problem att integrera nya programvaror med de befintliga systemen som Fredholm
angivit som nackdel. En annan orsak till att kommunerna i Västra Götalands län inte
inför elektroniks handel verkar vara att det inte finns något fungerande system för
kommunen vilket även det skulle kunna höra ihop med de nackdelar som Steel, och
Fredholm.
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En del kommuner tycks vänta med att införa elektronisk handel för att kunna dra nytta
av hur andra kommuner gjort och lära sig av dessa kommuner. För att införa
elektronisk handel förefaller det som om det krävs en drivande kraft. Det verkar som
om avsaknaden av en drivande kraft kan vara en orsak till att kommunerna inte inför
elektronisk handel.

Övriga orsaker till att inte införa elektronisk handel bland kommunerna i Västra
Götalands län tycks vara att det inte går att se några vinster med elektronisk handel
vilket ingen av de kommuner som infört elektronisk handel heller hade gjort ännu.
Det förefaller även finnas juridiska problem som måste lösas innan elektronisk handel
kan införas. Någon kommun verkar inte ha någon större användning för elektronisk
handel utan använder elektroniken till andra saker som att förbättra demokratin i
kommunen. De siffror som kommit från olika organisationer tycks inte ha varit
rimliga, till exempel den tidsplan som från början gavs av Toppledarforum, se kapitel
2.3, vilket också de undersökningar som beskrevs i kapitel 2 kommit fram till.

Även om kommunerna uppgivit att de inte har några planer på att införa elektronisk
handel verkar det som om de troligen kommer att införa elektronisk handel så
småningom.

6.11 Orsaker till att inte införa elektronisk handel jämfört med
nackdelar kommunerna upplevt

Det verkar som om de orsaker som finns till att inte införa elektronisk handel i viss
mån sammanfaller med de nackdelar som kommunerna upplevt att elektronisk handel
medfört (se tabell 7).

Faktorer Orsaker till att inte införa elektronisk handel Upplevda nackdelar

Resurskrävande X X

Tekniken är inte utvecklad X X

Det finns inget fungerande system X

Problem med programvaror X X

Ta lärdom av andra X

Drivande kraft saknas X

Juridiska problem X

Orimlig tidsplan X

Kunskapslucka hos personalen X

Ovana leverantörer X

Ofullständigt sortiment på webben X

Tabell 7. Orsaker till att inte införa elektronisk handel i jämförelse med upplevda
nackdelar.

Den vanligaste orsaken som kommunerna angav till att inte införa elektronisk handel
var att det är resurskrävande vilket tyck sammanfalla med den vanligaste nackdelarna
med elektronisk handel. En annan faktor som verkar vara förknippad både med
nackdelar och orsaker till att inte införa elektronisk handel är att det är problem med
en del av de programvaror som finns. Dessa faktorer skulle även kunna vara en
bidragande orsak till att några kommuner inte hittar något system som fungerar och
att kommunerna anser att tekniken inte är tillräckligt utvecklad för att de skall kunna
införa elektronisk handel.
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7 Slutsatser
I detta kapitel redogörs för de slutsatser som jag gjort utifrån undersökningen. Jag
delar in slutsatserna efter problemställningen och de delfrågor som den består av.

För att kopplingen mellan problemställning och slutsatser skall bli tydligare och
eftersom slutsatserna grupperas enligt delfrågorna i problemställningen upprepar jag
här problemställningen och de delfrågor som ingår:

• Hur långt har kommunerna i Västra Götalands län kommit då det gäller att införa
någon form av elektronisk handel i sin verksamhet?

Delfrågor:

− Vilka orsaker finns det till att kommuner inför elektronisk handel?

− Vilka effekter har elektronisk handel medfört för kommunerna?

De slutsatser som jag gjort enligt problemställningen är:

• att 10 kommuner eller 24 % av kommunerna i Västra Götalands län har infört
någon form av elektronisk handel

• att 21 kommuner eller 52 % av kommunerna i Västra Götalands län är i
planeringsstadiet

− att de orsaker som finns till att kommuner inför elektronisk handel till stor del
motsvarar de fördelar som finns med elektronisk handel

− att de effekter som elektronisk handel medfört för kommunerna till stor del är
positiva men att även negativa effekter förekommer

Nedan kommer jag att ge en mer detaljerad förklaring till mitt resultat.

7.1 Användning av elektronisk handel
Kommunerna i Västra Götalands län har kommit olika långt då det gäller att införa
elektronisk handel. Några kommuner använder sig redan av elektronisk handel för att
göra beställningar medan några kommuner ännu inte har börjat att planera för att
införa elektronisk handel. Däremellan finns olika stadier. De stadier som fram kommit
vid undersökningen har åskådliggjorts i en modell (se figur 2 och 3). Kommuner som
tidigare tillhörde Älvsborgs län och Skaraborgs län har i större utsträckning infört
elektronisk handel än de kommuner som tillhörde Göteborgs- och Bohuslän.
Storleken på kommunen har däremot ingen betydelse för om elektronisk handel
införts eller ej.

Den undersökning som genomförts visar att drygt 24 % av kommunerna i Västra
Götalands län infört elektronisk handel, att knappt 52 % planerar att införa elektronisk
handel. Om dessa kommuner slås samman innebär det att nästan 76 % av
kommunerna i Västra Götalands län infört eller har planer på att införa elektronisk
handel.

Det resultat jag förväntade att få av undersökningen var att en större andel av
kommunerna i Västra Götalands län skulle ha infört eller arbeta med att införa
elektronisk handel än vad den undersökning som genomfördes i Skåne och Blekinge
län 1999. Resultatet skulle vara mer i nivå med den undersökning som Kommentus
Gruppen genomförde i hela Sverige senare samma år. Det stämmer att kommunerna i
Västra Götalands län har infört eller arbetar med att införa elektronisk handel i större
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utsträckning än vad kommunerna i Skåne och Blekinge län gjort 1999 där
motsvarande siffra var knappt 70 %.Differensen till det resultat, cirka 86 %, som
skulle gälla för hela Sverige 1999 är däremot mycket större än jag förväntade mig.
Om endast de kommuner som infört elektronisk handel beaktas stämmer det
förväntade resultatet bättre överens med vad jag kommit fram till, det vill säga att
Västra Götaland (24 %) i större utsträckning använder elektronisk handel än Skåne
och Blekinge (17 %) gjorde och att Västra Götaland hamnar på samma nivå som
Sverige totalt (23 %).

Det verkar som om de tekniker som används för att kunna handla elektroniskt är på
väg att förändras. EDI är på tillbakagång till följd av att kommunerna hellre använder
enklare/mindre resurskrävande tekniker som är webb-baserade eller i alla fall en
kombination av EDI och webb.

Kommunerna verkar även använda elektroniska betalningar i större utsträckning nu än
vad kommunerna i Blekinge och Skåne län gjorde 1999. Vid en jämförelse3 är dessa
siffror 70 % mot 17 %.

7.2 Orsaker till att införa elektronisk handel
Jag har kommit fram till att de orsaker som finns till att kommunerna väljer att införa
elektronisk handel motsvarar de fördelar som beskrivits i kapitel 2.2 och även de
fördelar kommunerna uppger att de sett efter att elektronisk handel införts.

De orsaker kommunerna nämnt är att frigöra tid och pengar till kärnverksamheten,
förenkla och effektivisera fakturahanteringen, effektivisera och rationalisera, förenkla
det administrativa arbetet, bättre kontroll av beställningar, att öka köptrohet och
följsamhet mot ramavtalen, för att kunna få bättre avtal och villkor och därmed lägre
priser hos leverantörerna, för att personalen skall kunna göra beställningar när det
finns tid, för att så småningom få besparingar samt att det även finns påtryckningar
från annat håll.

Orsakerna som kommunerna angett till att de inför elektronisk handel är till stor del
samma orsaker som gör att företag i den privata sektorn använder sig av elektronisk
handel. Företagen har även de ett behov av att effektivisera och rationalisera och tar
då de tekniker och metoder som finns till hjälp, till exempel att använda elektronisk
handel. Genom att få till bättre avtal med sina leverantörer kan företagen pressa
priserna på de produkter som köps in.

7.3 Effekter som elektronisk handel medför
De effekter som elektronisk handel kan medföra för kommunerna kan vara både
positiva och negativa. Av de tio kommuner som infört elektronisk handel hade några
kommuner inte använt sig av elektronisk handel tillräckligt länge för att ha sett några
effekter. Jag tycker att materialet är för litet för att det skall gå att dra några generella
slutsatser om vilka effekter som är vanligast förekommande, men de effekter som
kommunerna uppgett förekommer också bland de för- och nackdelar som diskuterats i
kapitel 2.2.

De positiva effekter som jag funnit att kommunerna sett är att det skett en
effektivisering av arbetet när elektronisk handel används. Kommunerna kan även göra
tidsbesparingar. Det är enklare att göra beställningar och personalen kan göra sina

3 Jämförelsen av elektroniska betalningar är gjord mellan de kommuner som infört elektronisk handel.
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beställningar när de själva har tid till det. Andelen fel minskar då elektronisk handel
är infört. Personalen håller sig i större utsträckning till ramavtalen och priserna hos
leverantörerna blir lägre. Slutligen ökar datormognaden hos personalen. Det har visat
sig att de positiva effekter som kommunerna uppgav i undersökningen i hög grad
stämmer överens med de orsaker som finns till att kommunerna inför elektronisk
handel.

Negativa effekter som jag träffat på hos kommunerna är det krävs stora resurser för att
starta upp elektronisk handel i form av höga kostnader och tid. Datormognaden är
ganska låg hos personalen i början och det kan ta tid att få den att öka. Om
kommunerna använder webben för att handla elektroniskt är det inte säkert att
leverantören har lagt upp hela sitt sortiment där vilket kan göra att en del produkter tar
tid att beställa. Det kan vara problem med programvaror och att koppla ihop nya
programvaror med befintliga system. En del leverantörer kan ha kunskapsluckor när
det gäller elektronisk handel. Andra negativa effekter som jag hittade hos
kommunerna var att personalen kunde ha svårt att ställa om till det nya sättet att
arbeta som elektronisk handel innebär, men detta problem är inte unikt för den
kommunala sektorn. När förändringar sker infinner sig en omställningsperiod
beroende på att organisationen förändras som bryter den vardagliga rytmen.

Det fanns ytterligare några effekter som jag fann att elektronisk handel medfört för
kommunerna och dessa var att kommunerna behövt göra en översyn av och förändra
sina processer. De har även gjort en översyn av vem som gör vad vilket medfört att
personal som tidigare kunnat göra beställningar inte längre kan göra det. För de
kommuner som inte använder elektronisk handel fullt ut är det angeläget att utöka
användningen av elektronisk handel
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8 Diskussion
I detta kapitel diskuterar jag först mitt arbete och det resultat jag kommit fram till.
Därefter följer en presentation av mina erfarenheter och förslag till fortsatt arbete.

8.1 Elektronisk handel i Västra Götalands läns kommuner
Det arbete jag genomfört med att kartlägga elektronisk handel i Västra Götalands län
har var intressant men ibland arbetsamt. Även om de frågor som ställdes till
kommunerna fick korta svar blev det mycket material att bearbeta, vilket var bra för
att kunna dra slutsatser och för att få ett resultat som är tillförlitligt. När det gäller
effekter som elektronisk handel medfört för kommunerna har för få kommuner infört
elektronisk handel för att generella slutsatser skall kunna göras kring vilka effekter
som är vanligast förekommande.

Det resultat som framkom stämde till viss del överens med det förväntade resultatet.
Jag trodde att andelen kommuner som infört elektronisk handel och kanske framför
allt den del av kommunerna som arbetar med att införa elektronisk handel skulle vara
större. Jag tror dock att de flesta av kommuner i länet kommer att införa elektronisk
handel även om det kommer att ta tid. Detta gäller även för kommunerna i övriga
landet.

Det kan finnas flera orsaker till att användningen av elektronisk handel i Västra
Götalands län år 2001 inte stämmer så bra överens med den undersökning som
gjordes i Sverige 1999. Det framgår inte av det material jag har från undersökningen
1999 vilka kommuner som ingår. Det skulle kunna vara så att det bortfall som fanns i
undersökningen bestod av kommuner som inte infört elektronisk handel. I så fall
skulle andelen kommuner som infört eller planerar att införa elektronisk handel vara
ungefär 73 %. Andelen kommuner som infört elektronisk handel skulle vara cirka 20
%. Det skulle stämma bättre överens med det förväntade resultatet.

Jag satte som mål att minst 75 % av kommunerna skulle ingå i undersökningen vilket
innebar att minst 37 kommuner måste intervjuas. Då tiden för insamlingen av
materialet var till ända hade jag bara lyckats att få tag på 34 av kommunerna. Det var
jag inte nöjd med utan fortsatte att göra telefonintervjuer parallellt med det fortsatta
arbetet med rapporten. Det medförde att 41 kommuner intervjuades vilket innebär att
ungefär 84 % av kommunerna ingår. Det är en betydligt högre andel än den
målsättning som fanns från början.

Skulle de resultat jag kommit fram till även kunna gälla för resten av Sverige? I
Sverige finns totalt 289 kommuner och antalet kommuner i Västra Götalands län är 49
stycken. Det skulle innebära att Västra Götalands län täcker in cirka 17 % av Sveriges
kommuner, nästan en femtedel. Det borde vara en tillräckligt stor andel för att det
resultat som framkommit även skulle kunna gälla för resten av Sverige.

8.2 Erfarenheter
När ett arbete av den här omfattningen skall genomföras är det till stor hjälp om
ordentlig planering görs och att hålla sig till den planering som är uppgjord. För att se
om tidsplanen är rimlig är det bra att visa den för någon annan, till exempel
handledaren vilket jag inte gjorde. Det medförde att de delmål jag gjort upp för när
jag skulle vara klar med olika faser sprack redan från början då min tidsplan var
alldeles för optimistisk. Jag har ändå till stor del hållit den allmänna tidsplan som
finns för arbetets genomförande.
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De undersökningsobjekt jag hade i min undersökning tillhörde den offentliga sektorn,
vilket gjorde att det inte fanns särskilt mycket litteratur att tillgå då det gäller just
elektronisk handel i offentlig sektor. Toppledarforum, en av de organisationer som
tidigare arbetat för att elektronisk handel skall införas i offentlig sektor, har gett ut
några skrifter som vänder sig direkt till kommuner som planerar att införa elektronisk
handel. Jag hade tillgång till några av dessa. Dessutom finns några tidigare
undersökningar av hur många kommuner som arbetar med att införa elektronisk
handel varav jag lyckades få tag i två, men jag vet att det finns ytterligare någon.

Något som försenade mig i mitt arbete och gjorde att jag inte kom i gång att intervjua
kommunerna så tidigt som jag tänkt mig var att jag inväntade en liknande
kartläggning som Kommunförbundet skulle genomföra tidigt i våras vilken skulle
ingått i min teoretiska referensram. Denna undersökning försenades dock och är
fortfarande inte tillgänglig.

Det kan vara ganska svårt att få tag i de personer i kommunerna som är insatta i
kommunens arbete med elektronisk handel. Det är därför bra att från början söka sig
till någon av kommunens avdelningar istället för att i växeln fråga efter någon som
känner till kommunens arbete med elektronisk handel. Det är inte alltid personalen i
växeln känner till de andra anställdas arbetsuppgifter. Är det en stor kommun kan
antal anställda vara ganska många. De avdelningar som oftast känner till arbetet med
eller är inblandade i elektronisk handel är ekonomi-, inköps- och IT-avdelningarna.

8.3 Fortsatt arbete
De examensarbeten som gjorts med avseende på hur långt Sveriges kommuner
kommit då det gäller att införa elektronisk handel berör de södra och västra delarna av
Sverige. Hur ser det ut längre norr ut? Arbetar till exempel kommunerna i Norrland i
samma utsträckning med att införa elektronisk handel som i Västra Götalands län eller
i Skåne och Blekinge län? Det är en intressant frågeställning eftersom Skåne och
Blekinge län befinner sig nära kontinenten med Köpenhamn som närliggande granne.
Även i Västra Götalands län finns en storstadsregion (Göteborg) vilket det inte gör i
de allra nordligaste delarna av Sverige. Kan det spela någon roll för hur kommunerna
arbetar med elektronisk handel?

Jag har sett att det på en del av kommunernas hemsidor finns möjligheter för
kommunens invånare att hämta elektroniska blanketter. Det kan i nästa steg vara en
intressant undersökning att titta på kommunerna i rollen som leverantör i stället för
kund. Hur många kommuner tillhandahåller denna service samt i hur stor utsträckning
använder sig kommuninvånarna av den?

Bland de slutsatser jag drog fanns att kommunerna som inför elektronisk handel hellre
använder webb-baserade lösningar än EDI. En aspekt som skulle vara intressant att
undersöka är vilka faktorer som är avgörande för det val kommuner gör.
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Bilaga 1 Frågeformulär

Generella frågor/uppgifter

1. Kommunens namn

2. Antal invånare

3. Antal anställda

4. Budget/omsättning

5. Vilken politisk inriktning styr kommunen?

6. Ansvarig för elektronisk handel i kommunen

Frågor om elektronisk handel Ja Nej

7. Används elektronisk handel inom den kommunala

verksamheten?

Frågor för de som svarat ja på fråga 7

8 a. Sedan hur länge?

8 b.Vilken form av elektronisk handel används?

EDI

Webb

Webb-EDI

VAN

Elektronisk marknadsplats

Annat

Ja Nej

8 c. Används elektronisk handel för beställningar?

8 d. Används elektronisk handel för fakturor?

8 e. Används elektronisk handel för betalningar?

8 f. Om nej på någon av 8 c-8 e,

planeras elektronisk handel för hela kedjan?

(dvs 8c-8e)

9. Har ni sett några fördelar med elektronisk handel?

Vilka?
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Ja Nej

10. Har ni sett några nackdelar med elektronisk handel?

Vilka?

11. Har elektronisk handel medfört några andra Ja Nej

konsekvenser?

Vilka?

Frågor för de som svarat nej på fråga 7 Ja Nej

12. Om nej, har ni planerat att införa elektronisk handel?

Frågor för de som svarat ja på fråga 12

13 a. När är det planerat att elektronisk handel ska vara

infört?

13 b. Vet ni vilken form av elektronisk handel som kommer

att införas?

Vet ej

EDI

Webb

Webb-EDI

VAN

Elektronisk marknadsplats

Annat
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13 c. Kommer elektronisk handel att användas för Ja Nej

beställningar?

13 d. Kommer elektronisk handel att användas för fakturor?

13 e. Kommer elektronisk handel att användas för

betalningar?

Frågor för de som svarat ja både på fråga 7 och 12

14. Vilka orsaker finns till att kommunen inför elektronisk

handel?

Ja Nej

15 a. Har pilotprojekt startats?

När?

Ja Nej

15 b. Har pilotprojekt avslutats?

När?

Ja Nej

16 a. Har ni något samarbete med andra kommuner?

Vilka?

16 b. Kommuner inom länet? (om man inte vill svara på Ja Nej

vilka i fråga 16 a)

Ja Nej

16 c. Har ni något samarbete med leverantörer?

Vilka?
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Frågor för de som svarat nej även på fråga 12

Ja Nej

17 a. Har elektronisk handel planerats tidigare?

17 b. Har pilotprojekt genomförts?

17 c. Vilka orsaker finns till att kommunen inte fortsatt med

att införa elektronisk handel?

18. Om nej även på 17 a-17 b, varför inte?

Tack för att ni tog er tid att svara på mina frågor! Ja Nej

Får jag uppge er som källa i min rapport?

Vill ni ha en elektronisk kopia av mitt examensarbete?

Respondentens e-postadress:
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Bilaga 2 Presentation av svar
Här presenteras de svar som kommunerna i Västra Götalands län avgett på respektive
fråga. Totalt finns 49 kommuner i Västra Götalands län, se kapitel 4.5 tabell 1, och för
varje fråga anges hur många kommuner som svarat, det vill säga ”n” kommuner. De
kommuner där jag inte lyckats få tag i någon som kunde svara på mina frågor
redovisas inte. Den kommun som ville att svaren skulle behandlas konfidentiellt
redovisas inte förutom på de generella frågorna och de frågor som rör användning av
elektronisk handel, se vidare kapitel 5.3.

Strukturen på presentationen av datan följer frågeformuläret som finns i bilaga 1. De
personer som intervjuats i respektive kommun redovisas i bilaga 3.

Fråga 1-6 Generella frågor om kommunerna

För varje kommun anges den tidigare länstillhörigheten inom parentes.

G = Göteborgs- och Bohuslän

S = Skaraborgs län

Ä = Älvsborgs län

Kommun Invånare Anställda Omsättning Politisk inriktning

Ale (Ä) 25359 1900 Uppgift saknas Socialistisk

Alingsås (Ä) 35153 3000 1 000 000 000 Socialistisk

Bengtsfors (Ä) 10917 1000 400 000 000 Borgerlig

Bollebygd (Ä) 7890 600 Uppgift saknas Borgerlig

Borås(Ä) 96863 10000 3 768 000 000 Borgerlig

Dals-Ed (Ä) 5032 350 Uppgift saknas Borgerlig

Essunga (S) 5823 450 172 000 000 Borgerlig

Falköping (S) 31033 2400 1 100 000 000 Borgerlig

Färgelanda (Ä) 7025 700 365 000 000 Koalition

Grästorp (S) 5916 500 255 000 000 Borgerlig

Götene (S) 13020 800 Uppgift saknas Borgerlig

Herrljunga (Ä) 9428 700 300 000 000 Borgerlig

Hjo (S) 8806 600 275 000 000 Borgerlig

Härryda (G) 30213 2000 1 000 000 000 Socialistisk

Karlsborg (S) 7092 550 267 000 000 Socialistisk

Lerum (Ä) 35214 2000 1 000 000 000 Borgerlig

Lidköping (S) 36862 3560 1 200 000 000 Socialistisk

Lilla Edet (Ä) 12953 Uppgift saknas 417 000 000 s+c

Mariestad (S) 23850 1800 692 000 000 Socialistisk

Mark (Ä) 32938 2200 1 100 000 000 Socialistisk

Mellerud (Ä) 9902 800 Uppgift saknas Oklar majoritet

Munkedal (G) 10532 750 450 000 000 Borgerlig

Mölndal (G) 56123 4000 1 800 000 000 Socialistisk
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Kommun Invånare Anställda Omsättning Politisk inriktning

Orust (G) 15023 1200 500 000 000 Osäkert

Partille (G) 33142 2300 1 000 000 000 Borgerlig

Skara (S) 18316 1800 Uppgift saknas s+m

Skövde (S) 49319 3600 2 154 000 000 Borgerlig

Sotenäs (G) 9605 800 380 000 000 c+s+mp+v

Strömstad (G) 11117 800 455 000 000 Borgerlig

Svenljunga (Ä) 10618 700 340 000 000 c+s

Tanum (G) 12122 1055 361 000 000 Borgerlig

Tidaholm (S) 12700 900 500 000 000 Borgerlig

Tjörn (G) 14735 1300 550 000 000 s+kd+lokalt parti

Tranemo (Ä) 12057 1000 435 000 000 Borgerlig

Trollhättan (Ä) 52841 4200 1 600 000 000 Socialistisk

Uddevalla (G) 48971 4500 1 491 000 000 Socialistisk

Vara (S) 16033 1200 528 000 000 Borgerlig

Vårgårda (Ä) 10719 800 350 000 000 c+s+mp+v

Vänersborg (Ä) 36564 3000 1 500 000 000 Borgerlig

Åmål (Ä) 12834 1100 475 000 000 Borgerlig

Öckerö (G) 11827 949 350 000 000 kd+s

Tabell 8. Generella uppgifter om kommunerna i Västra Götalands län.

n = 41
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Fråga 7. Används elektronisk handel i den kommunala verksamheten?

Kommun Svar Kommun Svar Kommun Svar Kommun Svar Kommun Svar

Ale Nej Grästorp Nej Mariestad Ja Sotenäs Nej Vara Ja

Alingsås Ja Götene Nej Mark Nej Strömstad Nej Vårgårda Ja

Bengtsfors Ja Herrljunga Nej Mellerud Nej Svenljunga Nej Vänersborg Nej

Bollebygd Nej Hjo Nej Munkedal Ja Tanum Nej Åmål Nej

Borås Nej Härryda Nej Mölndal Nej Tidaholm Nej Öckerö Nej

Dals-Ed Ja Karlsborg Nej Orust Nej Tjörn Nej

Essunga Nej Lerum Nej Partille Nej Tranemo Nej

Falköping Nej Lidköping Ja Skara Nej Trollhättan Nej

Färgelanda Ja Lilla Edet Nej Skövde Ja Uddevalla Nej

Tabell 9. Kommuner som använder elektronisk handel i Västra Götalands län.

n = 41

Fråga 8 a Sedan hur länge?

Kommun År Kommun År

Alingsås 2001 Mariestad 2000

Bengtsfors Uppgift saknas Munkedal 2001

Dals-Ed 1999 Skövde 1997

Färgelanda 2000 Vara 1999

Lidköping 2001 Vårgårda 1999

Tabell 10. År då elektronisk handel infördes.

n = 10

Fråga 8 b Vilken form av elektronisk handel används?

Kommun Form av elektronisk handel Kommun Form av elektronisk handel

Alingsås EDI Mariestad Webb

Bengtsfors Webb Munkedal EDI

Dals-Ed Webb Skövde EDI

Färgelanda Webb Vara Webb-EDI

Lidköping EDI Vårgårda EDI

Tabell 11. Form av elektronisk handel som används i Västra Götalands län.

n = 10
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Fråga 8 c. Används elektronisk handel för beställningar?

Kommun Svar Kommun Svar

Alingsås Ja Mariestad Ja

Bengtsfors Ja Munkedal Ja

Dals-Ed Ja Skövde Ja

Färgelanda Ja Vara Ja

Lidköping Ja Vårgårda Ja

Tabell 12. Kommuner som använder elektronisk handel för beställningar.

n = 10

Fråga 8 d. Används elektronisk handel för fakturor?

Kommun Svar Kommun Svar

Alingsås Ja Mariestad Nej

Bengtsfors Nej Munkedal Ja

Dals-Ed Nej Skövde Ja

Färgelanda Nej Vara Ja

Lidköping Ja Vårgårda Ja

Tabell 13. Kommuner som får elektroniska fakturor.

n = 10

Fråga 8 e. Används elektronisk handel för betalningar?

Kommun Svar Kommun Svar

Alingsås Ja Mariestad Nej

Bengtsfors Nej Munkedal Ja

Dals-Ed Ja Skövde Ja

Färgelanda Ja Vara Ja

Lidköping Ja Vårgårda Ja

Tabell 14. Kommuner som använder elektronisk handel för betalningar.

n= 10
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Fråga 8 e. Om nej på någon av fråga 8 c – 8 e, planeras elektronisk handel för
hela kedjan (det vill säga även 8 c- 8 e)?

Kommun Svar Kommun Svar

Bengtsfors Ja Färgelanda Ja

Dals-Ed Ja Mariestad Ja

Tabell 15. Kommuner som planerar att utöka användningen av elektronisk handel.

n = 4

Fråga 9. Har ni sett några fördelar med elektronisk handel?

Kommun Svar Införelseår Kommun Svar Införelseår

Alingsås Nej 2001 Mariestad Ja 2000

Bengtsfors Ja Uppgift saknas Munkedal Nej 2001

Dals-Ed Ja 1999 Skövde Ja 1997

Färgelanda Ja 2000 Vara Ja 1999

Lidköping Nej 2001 Vårgårda Ja 1999

Tabell 16. Kommuner som hunnit se fördelar efter införsel av elektronisk handel.

n = 10

Vilka fördelar har ni sett?

n = 7

Bengtsfors gör inköp via webbaserad elektronisk handel och tycker att det är enklare
än att ringa till försäljare, beställaren kan leta själv och gör beställningarna då det
finns tid till det.

Dals-Ed gör sina inköp via webbaserad elektronisk handel vilket medfört att det blivit
enklare att beställa. De får snabbare besked om leveranser och restbeställningar. Det
är lätt att delegera.

Färgelanda sparar tid och ökar datormognaden hos personalen.

Mariestad har sett att det går att få mer rabatt hos sina leverantörer, felprocenten är
lägre eftersom feltolkningar som fax och telefonsamtal kan medföra minskar. Det är
lättare att kontrollera vem som beställer eftersom det är lösenordsskyddat.

Skövde har fått en effektivare administration genom att pappershanteringen sker
elektroniskt.

Vara uppger att många moment sparas i hanteringen. Personalen kan beställa när de
själva vill. Det finns avtalade varor och personalen håller sig till ramavtalen då
elektronisk handel har införts.

Vårgårda har inte hunnit att utvärdera om någon kostnadseffektivitet uppnåtts, men
de upplever att de sparar tid.

Övriga kommuner har använt elektronisk handel för kort tid för att kunna se några
fördelar.
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Fråga 10. Har ni sett några nackdelar med elektronisk handel?

Kommun Svar Införelseår Kommun Svar Införelseår

Alingsås Ja 2001 Mariestad Ja 2000

Bengtsfors Ja Uppgift saknas Munkedal Ja 2001

Dals-Ed Nej 1999 Skövde Ja 1997

Färgelanda Ja 2000 Vara Ja 1999

Lidköping Nej 2001 Vårgårda Ja 1999

Tabell 17. Kommuner som hunnit se nackdelar efter införsel av elektronisk handel.

n = 10

Vilka nackdelar har ni sett?

n = 8

Alingsås: initialt krävs investeringar.

Bengtsfors: ibland får beställaren inte fram det som behövs, alla leverantörer har inte
hela sortimentet på webben.

Färgelanda: initialt finns en kunskapslucka hos personalen, men detta vänds till
fördel då datormognaden ökar.

Mariestad: en del av de som gör beställningar är sällananvändare, det vill säga sådan
personal som beställer och använder datorer väldigt sällan. Det tar tid att få upp och
upprätthålla datormognaden hos denna personal. Utbildning hjälper sällan i dessa fall
på grund av att det går så lång tid mellan de tillfällen då personalen använder
datorerna.

Munkedal: det tar otroligt mycket tid att starta upp initialt.

Skövde: några leverantörer är fortfarande inte vana och det medför stora
utbildningskostnader.

Vara: i början tar det tid och pengar, det är problem med tid och kommunikation och
även programleverantörerna har problem. Programmen ska kopplas till
ekonomisystemen och det kan vara problem att få det att fungera.

Vårgårda: har varit en frontkommun med det system de valt att använda och har fått
ta systemets barnsjukdomar. Det kräver jobb och kunskaper samt en bra
datorutbyggnad för att kunna införa elektronisk handel.

Dals-Ed har inte sett några nackdelar med den del de använder för elektronisk handel.

Lidköping har använt elektronisk handel för kort tid för att ha sett nackdelar med det.
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Fråga 11. Har elektronisk handel medfört några andra konsekvenser?

Kommun Svar Införelseår Kommun Svar Införelseår

Alingsås Ja 2001 Mariestad Ja 2000

Bengtsfors Nej Uppgift saknas Munkedal Ja 2001

Dals-Ed Nej 1999 Skövde Ja 1997

Färgelanda Nej 2000 Vara Ja 1999

Lidköping Nej 2001 Vårgårda Ja 1999

Tabell 18. Kommuner som hunnit se konsekvenser efter införsel av elektronisk
handel.

n = 10

Vilka konsekvenser har ni sett?

n = 6

Alingsås har behövt göra en översyn av sina processer. Det har även lett till
förändringar av processer och rutiner.

Mariestad tycker att det är angeläget att ta steget fullt ut och även ta in
leverantörsfakturorna i systemet, där förväntas den största vinsten ligga genom att tid
sparas och fel kan minskas.

Munkedal har fått en plats på kartan då de är relativt tidiga med att införa elektronisk
handel.

Skövde har fått se över organisationen, till exempel vem som gör inköp och vem som
betalar fakturor – alla kan inte göra inköp numera. Den gamla organisationen gick inte
att behålla.

Vara har fått förändra rutiner och organisation. Nya processer har tillkommit, det har
blivit ett nytt sätt att arbeta på.

Vårgårda har fått ett helt nytt sätt att tänka och agera. Det är svårt att få personalen att
ställa om, särskilt de som är äldre. Företagen (programleverantörerna) har bråttom att
få ut sina produkter och har inte alltid testat dessa praktiskt. Det kan bli tungrott.

Fråga 12. Om nej på fråga 7, har ni planerat att införa elektronisk handel?

Kommun Svar Kommun Svar Kommun Svar Kommun Svar

Ale Ja Hjo Ja Orust Ja Tjörn Nej

Bollebygd Ja Härryda Ja Partille Nej Tranemo Ja

Borås Ja Karlsborg Ja Skara Nej Trollhättan Ja

Essunga Ja Lerum Ja Sotenäs Ja Uddevalla Ja

Falköping Ja Lilla Edet Nej Strömstad Ja Vänersborg Nej

Grästorp Nej Mark Ja Svenljunga Ja Åmål Nej

Götene Ja Mellerud Nej Tanum Ja Öckerö Nej

Herrljunga Nej Mölndal Ja Tidaholm Ja

Tabell 19. Kommuner i Västra Götalands län som planerar att införa elektronisk
handel.

n = 31
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Fråga 13 a. När är det planerat att elektronisk handel skall vara infört?

Kommun År Kommun År

Ale 0 Mark 0 ev 2001

Bollebygd 0 Mölndal 2002 eller senare

Borås 2001 v 17 Sotenäs 0

Essunga 0 Strömstad 0

Falköping 0 Svenljunga 0

Götene 0 Tanum 0

Hjo 0 Tidaholm ev 2002-2003

Härryda 0 Tranemo 0

Karlsborg 2001-2002 Trollhättan 0

Lerum 0 Uddevalla 0

Tabell 20. År då elektronisk handel är planerat att vara infört.

n = 20

Fråga 13 b. Vet ni vilken form av elektronisk handel som kommer att införas?

Kommun Form av elektronisk handel Kommun Form av elektronisk handel

Ale Webb Mark EDI

Bollebygd Vet ej Mölndal Annat (kombination av flera tekniker)

Borås EDI Sotenäs Vet ej

Essunga EDI Strömstad Vet ej

Falköping Vet ej Svenljunga Vet ej

Götene Vet ej Tanum Webb

Hjo Vet ej Tidaholm Webb

Härryda Webb Tranemo Vet ej

Karlsborg Vet ej Trollhättan Webb-EDI

Lerum Vet ej Uddevalla Webb-EDI

Tabell 21. Form av elektronisk handel som troligen kommer att användas av de
kommuner som planerar att införa elektronisk handel.

n = 20
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Fråga 13 c. Kommer elektronisk handel att användas för beställningar?

Kommun Svar Kommun Svar

Ale Ja Mark Ja

Bollebygd Ja Mölndal Ja

Borås Ja Sotenäs Ja

Essunga Ja Strömstad Ja

Falköping Ja Svenljunga Ja

Götene Ja Tanum Ja

Hjo Ja Tidaholm Ja

Härryda Ja Tranemo Ja

Karlsborg Ja Trollhättan Ja

Lerum Ja Uddevalla Ja

Tabell 22. Kommuner som kommer att använda elektronisk handel för beställningar.

n = 20

Fråga 13 d. Kommer elektronisk handel att användas för fakturor?

Kommun Svar Kommun Svar

Ale Ja Mark Ja

Bollebygd Ja Mölndal Ja

Borås Ja Sotenäs Ja

Essunga Ja Strömstad Ja

Falköping Ja Svenljunga Ja

Götene Ja Tanum Ja

Hjo Ja Tidaholm Ja

Härryda Ja Tranemo Ja

Karlsborg Ja Trollhättan Ja

Lerum Ja Uddevalla Ja

Tabell 23. Kommuner som kommer att använda elektronisk handel för fakturor.

n = 20
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Fråga 13 e. Kommer elektronisk handel att användas för betalningar?

Kommun Svar Kommun Svar

Ale Ja Mark Ja

Bollebygd Ja Mölndal Ja

Borås Nej Sotenäs Ja

Essunga Ja Strömstad Ja

Falköping Ja Svenljunga Ja

Götene Ja Tanum Ja

Hjo Ja Tidaholm Ja

Härryda Ja Tranemo Ja

Karlsborg Vet ej Trollhättan Ja

Lerum Ja Uddevalla Ja

Tabell 24. Kommuner som kommer att använda elektronisk handel för betalningar.

n = 20

Fråga 14. Om ja på fråga 7 eller 12 vilka orsaker finns till att kommunen inför
elektronisk handel?

n = 29

Alingsås angav ekonomiska orsaker, att få effektiviseringar och kunna använda tiden
till kärnverksamheten och minska tiden för administrativa arbetsuppgifter.

Bengtsfors angav för att förenkla arbetet, framförallt fakturahanteringen.

Dals-Ed angav för att få mindre pappersarbete för att underlätta för ekonomikontoret.

Färgelanda angav att leverantörerna rekommenderar att beställningar ska göras via
webben, för att hänga med i utvecklingen och för att kunna göra beställningar när
personalen har tid för det.

Lidköping angav för att det ligger i tiden och att förr eller senare måste elektronisk
handel införas. Andra, till exempel GEA och Kommunförbundet ligger på för att
kommunerna ska införa elektronisk handel.

Mariestad angav att det är av både praktiska och ekonomiska skäl. De praktiska är att
det finns möjligheter att stärka köptroheten hos personalen, det går att styra vad som
får beställas. Om köptroheten minskar så minskar även rabatterna hos leverantörerna.

Munkedal angav att få bättre kontroll över beställningar som görs, att ramavtalen
följs, lägre priser från leverantörerna samt lägre administrativa kostnader som är den
största orsaken.

Skövde angav för att effektivisera fakturahanteringen och enklare kunna koppla order
till faktura, för att få ett mer automatiskt flöde. Dessutom för att få mer tid till
kärnverksamheten, ”vårdpersonal ska ägna sig åt att vårda människor”.

Vara angav för att få ett effektivare sätt att arbeta, att det ligger i tiden och att andra,
till exempel Toppledarforum har uppmanat att kommunerna ska införa elektronisk
handel. Det har även förekommit påtryckningar internt för att tekniken skall utnyttjas
på ett bättre sätt.
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Vårgårda har infört elektronisk handel för att bli effektivare och så småningom göra
någon vinst. Främst är det för att effektivisera och få loss tid till personalen.

Ale vill få lättare rutiner, underlätta för beställarna och få dessa att hålla sig till
ramavtalen. Kommunen förväntar sig inga kostnadsbesparingar.

Borås inför elektronisk handel främst för att frigöra resurser, både tid och pengar till
kärnverksamhet. Det är viktigt att spara tid på grund av att det börjar bli svårare att
rekrytera personal.

Essunga inför elektronisk handel för att underlätta och minska fakturaflödet.

Falköping angav att de vill få en rationalitet och att det är praktiskt på många olika
sätt.

Götene angav framför allt för att underlätta fakturaflödet, men även avrop samt att
trimma organisationen.

Hjo skall bli effektivare genom att använda tekniken. Det finns rationaliseringsvinster
om elektronisk handel utnyttjas på rätt sätt.

Härryda anger att det är en besparingsåtgärd. Det kommer att vara det sätt som handel
bedrivs på i framtiden. Det är även ett sätt att frigöra resurser, ”verksamheterna skall
göra det de är bra på”. Elektronisk handel införs för att få personalen mer
ramavtalstrogna och för att kunna få bättre avtal och bättre villkor.

Karlsborg vill få en effektivare hantering av fakturor.

Lerum vill frigöra resurser och underlätta fakturahanteringen för att så småningom
kunna få en besparing.

Mark tror sig kunna vinna tid i handläggningen. Kommunen förväntar sig inte kunna
dra ner på personal utan istället skall personalen kunna ägna sig åt kärnverksamhet
istället för åt fakturahantering.

Mölndal ser stora möjligheter med elektronisk handel. Dessa kan vara förändrade och
förbättrade processer samt lägre priser.

Sotenäs angav för att få bättre kontroll på inköp samt förenklad fakturahantering.

Strömstad: respondenten vet ej.

Svenljunga inför elektronisk handel för att få en mer rationell inköpsverksamhet och
kortare led. Kostnader för porto och handläggning bör minska. Vinster i pengar
förväntas dock först om flera år. Dessutom ställer omvärlden krav på att införa
elektronisk handel.

Tanum svarar effektiviseringar.

Tidaholm tror att ledtider från beställning till betalning kan bli kortare, flöden kan bli
effektivare, tid kan frigöras, köptroheten kan öka och priser kan bli lägre. Kommunen
kan inte rationalisera men tror ända att en vinst är möjlig på sikt.

Tranemo ser elektronisk handel som en smidig hantering av administrationen
runtomkring, det ligger i tiden och minskar pappershanteringen. Det bör finnas
ekonomi i elektronisk handel genom att frigöra personella resurser som kan arbeta
med andra uppgifter.

Trollhättan angav två orsaker till att införa elektronisk handel. Den första var att de på
sikt bör få lägre priser av stora leverantörer. Den andra orsaken var en förhoppning
om att fakturaarbetet skall minskas avsevärt.
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Uddevalla angav att de först och främst vill effektivisera och rationalisera samt få en
förenklad fakturahantering. De förväntar även mycket förtjänster i tid.

Fråga 15 a. Har pilotprojekt startats?

Kommun Svar År Kommun Svar År

Ale Nej Mark Nej

Alingsås Nej Munkedal Ja 1999

Bengtsfors Nej Mölndal Ja 2000

Borås Ja 1999 Skövde Ja 1997

Dals-Ed Ja 2001 Sotenäs Nej

Essunga Nej Strömstad Nej

Falköping Nej Svenljunga Nej

Färgelanda Nej Tanum Nej

Götene Nej Tidaholm Nej

Hjo Nej Tranemo Nej

Härryda Ja 1998 Trollhättan Nej

Karlsborg Nej Uddevalla Ja 1999

Lerum Nej Vara Nej

Lidköping Ja 2000 Vårgårda Ja 1998

Mariestad Ja 1999

Tabell 25. Kommuner där pilotprojekt startats.

n = 29

Fråga 15 b. Har pilotprojekt avslutats?

Kommun Svar År Kommun Svar År

Borås Ja 2000 Munkedal Ja 2001

Dals-Ed Nej Mölndal Ja 2000

Härryda Ja 1999 Skövde Ja 1998

Lidköping Ja 2001 Uddevalla Ja 1999

Mariestad Ja 1999 Vårgårda Ja 2000

Tabell 26. Kommuner där pilotprojekt avslutas.

n = 10
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Fråga 16 a. Har ni något samarbete med andra kommuner?

Kommun Svar Kommun Svar

Ale Nej Mark Nej

Alingsås Ja Munkedal Nej

Bengtsfors Nej Mölndal Nej

Borås Ja Skövde Ja

Dals-Ed Ja Sotenäs Nej

Essunga Nej Strömstad Nej

Falköping Nej Svenljunga Nej

Färgelanda Nej Tanum Nej

Götene Ja Tidaholm Ja

Hjo Ja Tranemo Nej

Härryda Ja Trollhättan Nej

Karlsborg Ja Uddevalla Nej

Lerum Nej Vara Ja

Lidköping Nej Vårgårda Ja

Mariestad Ja

Tabell 27. Kommuner som samarbetar med andra kommuner då det gäller elektronisk
handel.

n = 29

Vilka kommuner?

Ale kommun träffar och diskuterar med andra kommuner men har inget direkt
samarbete.

Alingsås har haft samarbete med andra kommuner under utredningen, därefter har
kommunen tagit hjälp av Skövde. Det finns även grupper som använder samma
system, så kallade användargrupper som träffas och diskuterar problem och önskvärda
funktioner på systemet. Den grupp som Alingsås träffar ingår bland annat Vårgårda,
Lidköping och Varberg.

Borås träffar även de andra kommuner i en användargrupp.

Dals-Ed har inget ingående samarbete, men har träffar med andra dalsländska
kommuner och några av kommunerna i Bohuslän.

Färgelanda träffar andra dalslandskommuner men har inget direkt samarbete.

Götene samarbetar med Skara.

Hjo har ett samarbete med Skövde.

Härryda har tidigare deltagit i Toppledarforums satsning och hade samarbete med
andra kommuner i Göteborgsregionen. Detta samarbete kvarstår som ett nätverk.

Karlsborg har ett samarbete med andra kommuner i Mellansjöregionen.

Lerum för en dialog med andra kommuner.
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Lidköping har diskussioner med Alingsås som har samma lösning för elektronisk
handel.

Mariestad samarbetar med Gullspångs kommun och har diskussionsmöten med
kommunerna i Mellansjöregionen.

Skövde är rådgivande kommun för de övriga kommunerna i före detta Skaraborgs län
och får mycket besök från övriga landet.

Strömstad diskuterar samarbete med andra kommuner.

Tidaholm diskuterar samarbete med kommunerna i Mellansjöregionen.

Trollhättan diskuterar samarbete med andra kommuner och har kontakter med
kommuner för att se hur de gör till exempel Skövde, Jönköping och Kungsbacka.

Vara är med i en användargrupp som använder samma programleverantör som de gör
tillsammans med bland annat Malmö, Göteborg och Piteå.

Vårgårda samarbetar med Alingsås.

Fråga 16 b. Har ni något samarbete med leverantörer?

Kommun Svar Kommun svar

Ale Ja Mark Ja

Alingsås Ja Munkedal Ja

Bengtsfors Nej Mölndal Ja

Borås Ja Skövde Ja

Dals-Ed Ja Sotenäs Nej

Essunga Nej Strömstad Nej

Falköping Nej Svenljunga Nej

Färgelanda Nej Tanum Nej

Götene Nej Tidaholm Nej

Hjo Nej Tranemo Nej

Härryda Nej Trollhättan Nej

Karlsborg Nej Uddevalla Nej

Lerum Nej Vara Ja

Lidköping Ja Vårgårda Ja

Mariestad Nej

Tabell 28. Kommuner som samarbetar med leverantörer då det gäller elektronisk
handel.

n = 29

Vilka leverantörer?

Ale samarbetar med en grossist som de redan har telefonuppkoppling mot.

Alingsås samarbetar med alla sina leverantörer som de handlar elektronisk med,
annars fungerar det inte. Leverantör och kund måste vara överens om vad som menas
med vad.
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Borås samarbetar med leverantörer via eTour.

Dals-Ed samarbetar med Dorab där beställningar görs och Telia.

Götene kommer att samarbeta med sina leverantörer.

Hjo kommer att samarbeta med sina leverantörer, det måste vara ett samarbete för att
allt ska fungera.

Karlsborg tror att det förmodligen kommer att bli ett samarbete med leverantörerna.

Lerum för en dialog med sina leverantörer.

Lidköping har hela tiden kontakter med sina leverantörer på grund av att
leverantörernas problem orsakar problem för kommunen. De måste samarbeta för att
kunna lösa dessa problem. En leverantör kontrollerar hur det fungerar för kommunen
en gång i månaden.

Mark samarbetar med sina leverantörer för att kunna få sådana leverantörer som svara
upp mot den standard som krävs för att utföra elektronisk handel.

Munkedal samarbetar med de leverantörer där elektronisk handel används eftersom
det krävs ett samarbete för att allt ska fungera.

Mölndal samarbetar med de kommuner som de redan nu får elektroniska fakturor
ifrån.

Skövde samarbetar med alla sina leverantörer som de handlar elektroniskt med. De har
leverantörsseminarier där dessa leverantörer deltar.

Tanum har inget konkret samarbete.

Tranemo diskuterar samarbete med leverantörer.

Trollhättan har ett antal leverantörer som är beredda att börja med elektronisk handel
om kommunen är det.

Uddevalla har kontakter med några leverantörer bland annat Dorab, Servera och
Papyrus.

Vara har samarbete med de leverantörer de handlar elektroniskt av.
Telefonkontakterna är täta då problem uppstår.

Vårgårda samarbetar med de leverantörer som elektronisk handel bedrivs med.

Fråga 17 a. Om nej både på fråga 7 och 12, har elektronisk handel planerats
tidigare?

Kommun Svar Kommun Svar

Grästorp Nej Skara Nej

Herrljunga Nej Tjörn Nej

Lilla Edet Nej Vänersborg Ja

Mellerud Nej Åmål Ja

Partille Nej Öckerö Nej

Tabell 29. Kommuner som tidigare haft planer på att införa elektronisk handel.

n = 10
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Fråga 17 b. Har pilotprojekt genomförts?

Kommun Svar

Vänersborg Nej

Åmål Nej

Tabell 30. Kommuner som tidigare haft planer på elektronisk handel och har
genomfört pilotprojekt.

n = 2

Fråga 17 c. Vilka orsaker finns till att kommunen inte fortsatt med att införa
elektronisk handel?

Vänersborg har tidigare planerat att införa elektronisk handel men arbetet avbröts av
de involverade parterna. Det koncept som det arbetades med innebar fasta
förbindelser mellan leverantör och kund och blev omodernt under arbetets gång och
lades ner. Kommunen avbröt sina planer i anslutning till det.

Åmål har även de tidigare haft planer på att införa elektronisk handel men avbrutit på
grund av att de siffror som kommit från till exempel Toppledarforum inte varit
rimliga bland annat då det gäller tidsplanen på att införa elektronisk handel. Det är
även en kostnadsfråga.

Fråga 18. Om nej även på fråga 17 a – 17 b, varför inte?

n = 8

Grästorp angav att det finns flera skäl till att de inte planerar att införa elektronisk
handel. Det är resurskrävande, tekniken är inte utvecklad vilket är ett viktigt skäl, de
kan inte se vinster med elektronisk handel och juridiska problem kring elektronisk
handel, till exempel verifikation, måste lösas innan kommunen inför elektronisk
handel. Kommunen kommer så småningom att införa elektronisk handel men vill lära
av andra kommer som redan infört elektronisk handel.

Herrljunga angav att det kostar pengar och en viktigare orsak är att det kräver resurser
i tid och kompetens.

Lilla Edet har diskuterat att införa elektronisk handel och har tidigare haft en drivande
kraft i kommunen som slutat och efter det har diskussionerna legat nere. Så
småningom kommer kommunen förmodligen att tvingas in i elektronisk handel.

Mellerud angav att det är dyrt och komplicerat.

Partille ser ingen stor användning för elektronisk handel, elektroniken används för att
förbättra demokratin.

Skara angav att det behövs någon som är drivande, som ser behovet och det har inte
funnits i kommunen.

Tjörn angav att det finns ännu inget system som fungerar för kommunen.

Öckerö vill inte vara en pilotkommun och tycker att det är osäkert. De har inget
system för elektronisk handel utan avvaktar även om kommunen ligger i startgroparna
och undersöker möjligheter att ”scanna” fakturor.
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Altinell, Thomas, Projektledare elektronisk handel, Borås kommun, (2001-04-17)

Andersson, Bertil, Ekonomichef, Sotenäs kommun, (2001-04-17)

Andersson, Eva, Inköpare, Ale kommun, (2001-04-11)

Andersson, Leif, IT-chef, Svenljunga kommun, (2001-04-17)

Andersson, Åke, Enhetschef Kultur- och Serviceförvaltning, (2001-04-19)

Bergdahl, Carin, Inköpschef, Härryda kommun, (2001-04-18)

Blanckenfiell, Lennart, Administrativ chef, Grästorps kommun, (2001-04-19)

Carlsson, Birgit, Ekonom, Marks kommun, (2001-04-17)

Cronholm, Lisa, Ekonom, Munkedals kommun, (2001-04-20)

Dickens, Karin, Informatör, Ledning och Service, Partille kommun, (2001-04-17)

Dios, Janos, IT-ansvarig, Herrljunga kommun, (2001-04-19)

Ek, Inger, Upphandlingschef, Mölndals kommun, (2001-04-24)

Elverlind, Louise, Controller, Tranemo kommun, (2001-04-18)

Ericsson, Ulf, Ekonomichef, Tanums kommun, (2001-04-17)

Eriksson, Jan, IT-chef, Färgelanda kommun, (2001-04-17)

Hedlund, Bernt, Inköpschef, Trollhättans kommun, (2001-04-19)

Holm, Marcus, IT-chef, Bengtsfors kommun, (2001-04-17)

Höglund, Klas, IT-samordnare, Bollebygds kommun, (2001-04-17)

Johansson, Bengt, Inköpschef, Uddevalla kommun, (2001-04-19)

Johansson, Christer, Inköpschef, Götene kommun, (2001-04-25)

Johansson, Inger, Ekonom, Essunga kommun, (2001-04-26)

Kjellgren, Peter, IT-samordnare, Karlsborgs kommun, (2001-04-20)

Knutsson, Anette, IT-samordnare, Strömstads kommun, (2001-04-17)

Kragmo, Mikael, IT-samordnare, Lilla Edets kommun, (2001-04-12)

Kågesson, Mats, Kultur- och Fritidschef, fd projektledare elektronisk handel, Alingsås
kommun, (2001-04-17)

Landin, Bo, Kommunchef, Hjo kommun, (2001-04-17)

Legendi, Peter, IT-chef, Mariestads kommun, (2001-04-17)

Lind, Jonas, IT-chef, Skara kommun, (2001-04-17)

Lindquist, Agneta, Budgetekonom, Öckerö kommun, (2001-04-20)

Lindquist, Björn, Ekonomichef, Melleruds kommun, (2001-04-25)

Ljungberg, Torbjörn, Ekonomichef, Orusts kommun, (2001-04-24)

Ohlsson, Rune, Tjörns kommun, (2001-04-24)

Peterson, Birgitta, Inköpare, Skövde kommun, (2001-04-18)
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Petersson, Hans, Ekonomichef, Vårgårda kommun, (2001-04-19)

Piehl, Jan-Ove, Inköpssamordnare, Tidaholms kommun, (2001-04-18)

Rickstedt, Claes, Inköpschef, Ale kommun, (2001-04-19)

Sannemalm, Thomas, Ekonomichef, Vänersborgs kommun, (2001-04-26)

Sjögren, Urban, IT-chef, Lerums kommun, (2001-04-12)

Sundström, Kenneth, ADB-samordnare, IT-chef, Dals-Eds kommun, (2001-04-17)

Söderlundh, Björn, Ekonomichef, Falköpings kommun, (2001-04-18)

Torp, Maria, Projektledare elektronisk handel, Lidköpings kommun, (2001-04-12)

Wilsson, Britt-Marie, Projektledare elektronisk handel, Vara kommun, (2001-04-20)


