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Sammanfattning 

 

Elektronisk handel (e-handel) mellan företag ofta kallad B2B är ingen ny företeelse. Olika företag har 

genom åren investerat mycket i att automatisera sina interna processer, som har lett till stora 

effektivitetsbesparingar. Med hjälp av teknikens framfart fick man också möjligheter att utbyta 

information automatiskt mellan olika företag. 

Systemintegration kan ses ur ett tekniskt perspektiv och ur ett affärsprocessperspektiv . Det tekniska 

perspektivet inriktar sig på databaser och tekniker medan affärsprocessperspektivet fokuserar på de 

processer som utförs i en verksamhet. Informationssystem kombinerar ihop dessa två perspektiv 

genom att agera medlare och genom att underlätta användning av informationen. Med utveckling av 

informationsteknologin i dagens samhälle där uttryck som bland annat ”ökad affärsnytta” och 

”effektivitet” allt oftare används anser vi att integrering av informationssystem både inom och 

utanför organisationer kommer utvecklas mer och mer. 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på vad det är som driver leverantörer att använda 

integrerade lösningar samt vad som stimulerar dem att vara ansluta till inköpsorienterade 

elektroniska marknadsplatser överhuvudtaget. Meningen med att få svar på dessa frågor är att 

kunna se vilka anpassningsmöjligheter det finns för att systemintegration ska underlättas.  

För denna studie har en kvalitativ fallstudie på elektroniska marknadsplatsen Visma Proceedo 

genomförts med 5 stycken intervjuer. En intervju har genomförts med operatören och 4 med 

leverantörer som har integrerat sina system med Visma Proceedo. 

Vi har kommit fram till att det som stimulerar leverantörer att vara anslutna till en inköpsorienterad 

elektronisk marknadsplats är säkring av fortsatt handel med stora kunder samt det som driver dem 

att integrera interna informationssystem med en sådan marknadsplats är ökad verksamhetsnytta. Vi 

har upptäckt att dessa marknadsplatser kan anpassas genom att följa branschledande standarder och 

genom att automatisera funktionen för presentation av leverantörernas produkter. 

 

Nyckelord: elektroniska marknadsplatser, B2B, systemintegration, integration 
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Ordlista 

Informationssystem är system som behandlar, dvs. insamlar, bearbetar, lagrar och distribuerar 

information. Termen har en allmän innebörd, men används oftast för datorstödda 

informationssystem (Nationalencyklopedin, 2009). 

IS-forskare är vetenskapsmän och vetenskapskvinnor som utreder informationssystem. 

Interorganisatoriska informationssystem är flertal informationssystem från olika företag som kan 

kommunicera med varandra. 

Systemintegration innebär att sammanfoga och utbyta information mellan två eller flera databaser 

eller datorbaserade applikationer/system (Kakei & Olgerfelt, 2002). 

Integration har i detta arbete samma definition som systemintegration. 

Elektronisk marknadsplats är ett interorganisatoriskt informationssystem som underlättar utbyte av 

information, varor, tjänster och betalningar. I processen ökas det ekonomiska värdet för säljare, 

köpare, tredje parts operatörer och för övriga samhället i stort (Bakos, 1998). 

Inköpsorienterade elektroniska marknadsplatser har som syfte att skapa kostnadseffektiva 

inköpskanaler för en grupp stora företag (Bygdeson & Gunnarsson, 2001; Greiger, 2002; Granot & 

Sosic, 2005). 

Leverantör är ett företag som använder en (inköpsorienterad) elektronisk marknadsplats för att sälja 

sina produkter. 

Inköpare är ett företag som använder en (inköpsorienterad) elektronisk marknadsplats som 

inköpssystem. 

Säljare har i detta arbete samma definition som leverantör. 

Operatör är en tredje part som tillhandahåller elektronisk marknadsplats. 

Ansluta (anslutning) betyder i detta arbete att leverantörer använder en inköpsorienterad 

elektronisk marknadsplats för att sälja sina produkter. 

EDI är metoder och tekniker för att från avsändare till mottagare förmedla strukturerade 

meddelanden enligt någon vedertagen standard från dator till dator, utan mänskligt ingripande, med 

en automatisk uppdatering av det mottagande systemets databas(er) (Frick & Rönndahl, 2001). 

FTP står för File Transfer Protocol och är kommunikationsprotokoll för överföring av filer (program, 

dokument m.m.) mellan datorer (Nationalencyklopedin, 2009). 

GLN-nummer är ett 13-siffrigt nummer som identifierar vissa parter (roller) eller platser 

(Ekonomienheten, 2009). 

Punch-out beskrivs av Ferguson (2003) som: 

“Punch-out is a general term for technology that enables B2B shoppers to remain within an in-

house procurement application while traveling to Web sites outside that to shop.” 
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VP står för Visma Proceedo. 

XML står för eXtensible Markup Language och är ett språk som är designad för att lagra och 

transportera data (Refsnes Data, 2009). 
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1.0 Inledning 
Uppsatsskrivning är den tredje och sista delkursen på C-nivån på det systemvetenskapliga programmet vid 

Örebros universitet. Kortfattat kan sägas att delkursen går ut på att studenterna ska problematisera ett 

ämnesområde, planera och genomföra en utredning som ska resultera i en uppsats för presentation av 

vidareförbar kunskap. 

 

1.1 Ämnesområde 
Människor har handlat med varandra sedan urminnes tider. Till en början samlades säljarna och 

köparna på utvalda platser vid utvalda tider för att utföra handeln (Grieger, 2003; Petersson, 2002). 

Gamla grekerna kallade denna plats där handeln ägde rum för Agora (Wikipedia, 2008). Allt eftersom 

samhällen utvecklades har metoderna för handeln utvecklats parallellt. Detta innebär att säljare och 

köpare kan nu mera interagera på en virtuell plats där faktorer som tid och geografiskposition inte 

längre är grundförutsättningar.  I och med Internets intåg i affärsvärlden har utvecklingen av handeln 

nått nya höjder (Bakos, 1998). Att en marknadsplats är elektronisk innebär alltså att den är 

webbaserad (Segev, Gebauer, & Färber, 1999). Vi har fokuserat på elektroniska marknadsplatser som 

bedriver handel mellan företag. Sådan handel kallas vanligtvis business-to-business (B2B) (Grieger, 

2003).  

March och Hevner (2007)skriver att IT har blivit viktigt för företag på grund av 

informationssystemens roll i verksamhetens processer. Nämligen att processer utförs med hjälp av 

informationssystem för att minska kostnader och öka prestanda genom automatisering. Den 

föränderliga situationen på marknaden har lett till ökade krav på organisationers samverkan med sin 

omgivning (Magoulas & Pessi, 1998). Vidare skriver Magoulas och Pessi att ökande krav på 

effektivitet i den externa kommunikationen leder till mer och mer interorganisatorisk samverkan. Att 

två eller flera interorganisatoriska informationssystem kan utbyta information mellan varandra 

innebär att dessa informationssystem har integrerats (Kakei & Olgerfelt, 2002). 

 

1.2 Perspektiv 
Strax innan delkursen uppsatsskrivning startade kom vi i kontakt med Johan Petersson som under 

några år har forskat vid Örebro Universitets informatikinstitution inom området elektroniska 

marknadsplatser. Han ville samarbeta med studenter som var intresserade av att genomföra 

undersökningar inom ämnesområdet inköpsorienterade elektroniska marknadsplatser ur ett 

leverantörsperspektiv. För att vidga vår kunskapsbas kring ämnet har vi läst ett antal artiklar på en 

förberedande delkurs under Informatik C. De faktorerna som påverkade vårt val av ämnesområde var 

ett intresse för elektroniska marknadsplatser samt en erfarenhet av utredningar på väldigt hög nivå 

som samarbetet med en forskare kan ge. Mikael Ahlinder och Martin Wiklund är två andra studenter 

som har samarbetat med Johan Petersson parallellt med oss. För att möjliggöra samarbetet föll det 

sig naturligt att undersöka inköpsorienterade elektroniska marknadsplatser ur ett 

leverantörsperspektiv. 

I vår strävan att personliggöra utredningsarbetet, visa prov på självständighet och vilja att fördjupa 

oss inom ett intressant område har vi valt att även anbringa ett systemintegrationsperspektiv. 

Systemintegration är ett område vars innebörd länge intresserat oss. Med utveckling av 



 

Emir Dizdarevic & Sadmir Halilovic  2008 

8 Hur kan elektroniska marknadsplatser anpassas för att underlätta integrering med 
leverantörernas interna informationssystem? 

 

informationsteknologin i dagens samhälle där uttryck som bland annat ”ökad affärsnytta” och 

”effektivitet” allt oftare används anser vi att integrering av informationssystem både inom och 

utanför organisationer kommer utvecklas mer och mer. 

Ämnesområdet elektroniska marknadsplatser är dock ett stort område. Exempel på alternativa 

övergripande perspektiv skulle kunna vara att utreda elektroniska marknadsplatser ur 

inköpsperspektiv eller operatörsperspektiv. Ett exempel på alternativa fördjupade perspektiv skulle 

kunna vara användbarhet. Våra forskningskollegor Mikael Ahlinder och Martin Wiklund har stort 

intresse för interaktion mellan människor och datorprogram samt webbdesign. De har därför 

genomfört utredningsarbetet ur ett användbarhetsperspektiv. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 
Wallström (2008) skriver i en artikel i Computer Sweden att allt fler användare kräver att 

affärssystemen ska vara anpassade efter deras behov. Artikeln hänvisade till en enkätundersökning 

som gjordes i Nordamerika, Storbritannien och Skandinavien där resultatet visade att 80 % ansåg att 

programmen bör anpassas efter företagets sätt att arbeta i syfte att öka produktiviteten. Syftet med 

att inköpare använder inköpsorienterade marknadsplatser är att samla ihop sina leverantörer i ett 

informationssystem (Bygdeson & Gunnarsson, 2001; Grieger, 2003; Granot & Sosic, 2005). 

Operatörerna av inköpsorienterade marknadsplatser borde rimligtvis anpassa sin produkt till 

inköparna i första hand. Med utgångspunkt i att en inköpsorienterad elektronisk marknadsplats är ett 

informationssystem började vi fundera hur väl anpassat det är för systemintegration efter 

leverantörernas behov?  

Det sammanhang som vi utredde handlade om leverantörer som har integrerat interna 

informationssystem med en inköpsorienterad elektronisk marknadsplats. Syftet var att ta reda på 

vad som driver leverantörer att integrera interna informationssystem med en inköpsorienterad 

elektronisk marknadsplats samt vad som stimulerar dem att vara anslutna till en inköpsorienterad 

elektronisk marknadsplats över huvud taget. Därmed har vi formulerat frågeställningen som följer:  

 Vad driver leverantörer att integrera interna informationssystem med en inköpsorienterad 

elektronisk marknadsplats samt vad stimulerar dem att vara anslutna till en inköpsorienterad 

elektronisk marknadsplats över huvud taget? 

För att ta reda på leverantörernas drivkrafter har vi tagit reda på vilka följder leverantörer har 

upplevt med anslutning till en inköpsorienterad elektronisk marknadsplats och med integrering av 

interna informationssystem till en sådan marknadsplats. Av denna anledning kommer dessa frågor 

att besvaras var för sig: 

 Vilka för och nackdelar medför anslutning till en inköpsorienterad elektronisk marknadsplats 

för leverantörer? 

 Vilka för och nackdelar medför integration av interna informationssystem med en 

inköpsorienterad elektronisk marknadsplats? 

Genom att undersöka de ovan nämnda delarna har vi fått tillräckligt bred referensram för att komma 

fram till vilka styrkor som bör förädlas och vilka problem som bör lösas. Målet har varit att bättre 

förstå leverantörernas uppfattningar om styrkor och problem för att därigenom kunna föreslå hur 
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inköpsorienterade elektroniska marknadsplatser kan anpassas för att underlätta integrering med 

leverantörernas interna informationssystem. För att kunna tillgodose detta mål har följande fråga 

operationaliserats: 

 Hur kan inköpsorienterade elektroniska marknadsplatser anpassas för att underlätta 

integrering med leverantörernas interna informationssystem? 

 

1.4 Avgränsning 
I utredningen har vi avgränsat oss till inköpsorienterade elektroniska marknadsplatser. En översiktlig 

teoretisk utredning av elektroniska marknadsplatser har gjorts för att skapa en referensram för 

inköpsorienterade elektroniska marknadsplatser. 

På grund av att systemintegration är förenat med teknik har vi inte kunnat undgå att nämna vissa 

tekniska aspekter. Dock har vi inte fördjupat oss i tekniska lösningar som har med elektroniska 

marknadsplatser eller leverantörernas informationssystem att göra. Vi har således avgränsat 

systemintegration till att endast omfatta de effekter den har på leverantörerna. 

 

1.5 Intressenter 
Uppsatsens intressenter är främst Visma Proceedo som har rollen operatör, samt deras befintliga och 

potentiella leverantörer men uppsatsen vänder sig till operatörer av inköpsorienterade elektroniska 

marknadsplatser i allmänhet. Ytterligare en grupp intressenter som uppsatsen riktar sig mot är 

studenter och forskare inom den akademiska världen som är intresserade av integrering av 

interorganisatoriska informationssystem eller elektroniska marknadsplatser. 

 

1.6 Befintlig kunskap 
Våra främsta kunskapskällor till elektroniska marknadsplatser var Internet, böcker samt artiklar i flera 

tidskrifter som Örebros universitetsbibliotek har tillgång till. Johan Petersson har forskat inom ämnet 

några år och har en hel del kunskap som vi har erhållit antingen i form av explicit- eller tyst kunskap. 

Med explicit menas att kunskap är uttalad eller skriven, medan tyst kunskap innebär kunskap som 

man har inom sig i form av erfarenheter (Nonaka & Toyama, 2003). Den explicita kunskapen som vi 

har fått tillgång till genom vårt samarbete är exempelvis hans licentiatarbete. Den tysta kunskapen 

har vi kommit åt genom gemensamma planeringsmöten och analyser. 

Däremot har befintlig kunskap om systemintegration varit svårare att hitta än befintlig kunskap om 

elektroniska marknadsplatser. Speciellt systemintegration mellan interorganisatoriska 

informationssystem är något som vi har haft svårt att hitta lämplig definition på. Förutom några 

böcker och vetenskapliga artiklar har vi dock hittat ett examensarbete som vi till en del har kunnat 

bygga vidare på. Det handlar om XML ur systemintegrationsperspektiv (Kakei & Olgerfelt, 2002) och 

precis som Kakei och Olgerfelt (2002) har vi också kommit fram till att det finns mycket tyst kunskap 

om fenomenet systemintegration men väldigt lite explicit. 
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2.0 Teori 
 

2.1 Elektroniska marknadsplatser 
Elektronisk handel (e-handel) mellan företag, som inom litteraturen kallas för B2B (business-to-

business), är ingen ny företeelse. Olika företag har genom åren investerat mycket i att automatisera 

sina interna processer, som har lett till stora effektivitetsbesparingar (Frick & Rönndal, 2001). Med 

hjälp av teknikens framfart fick man också möjligheter att utbyta information automatiskt mellan 

olika företag (Frick & Rönndal, 2001; Bakos, 1998). Denna automatisering kan spåras ända till mitten 

av 70-talet då EDI (Electronic Data Interchange) utvecklades. Med EDI som sammanfattas som:  

”… metoder och tekniker för att från avsändare till mottagare förmedla strukturerade 

meddelanden enligt någon vedertagen standard från dator till dator, utan mänskligt ingripande, 

med en automatisk uppdatering av det mottagande systemets databas(er)” (Frick & Rönndal, 
2001) 

 

kom också olika standarder som EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce 

and Transport) som möjliggjorde att man kunde skicka standardiserande meddelande mellan 

datorer (Bygdeson & Gunnarsson, 2001). EDI innebär ett automatiserat flöde mellan två företags 

affärssystem där kommunikationen utgörs av en punkt till punkt kommunikation mellan dessa parter 

(Frick & Rönndal, 2001), exempelvis en elektronisk marknadsplats och ett företags interna 

affärssystem. Att utnyttja EDI var dock under denna tid enbart möjligt för stora företag som hade 

goda ekonomiska resurser där man använde sig av denna teknik i stort sett enbart för långsiktiga 

affärsrelationer (Frick & Rönndal, 2001). Detta medförde att e-handel inte fick några större 

framgångar även om det gav möjligheter till effektivisering och förbättring av affärsprocesser. Detta 

förändrades dock i mitten på 90-talet då Internet började blomma ut. Möjligheter även för mindre 

företag att kostnadseffektivt och på ett väldig snabbt sätt kunna utbyta information med varandra 

(Frick & Rönndal, 2001; Bakos, 1998) uppenbarade sig. Genom Internets framväxt har e-handel blivit 

en integrerad del av de många olika sätt som företag gör affärer och hanterar information och med 

hjälp av nya tekniska verktyg har företag fått möjligheter att hitta nya och bättre sätt att driva sin 

verksamhet (Frick & Rönndal; Bygdeson & Gunnarsson, 2001).  

Med tiden har det också kommit nya krav. Fler och fler företag har insett att det inte enbart räcker 

med att t ex ha en egen webbplats för att nå ut till kunderna via internet. Här kommer ekonomiska 

aspekter in i bilden igen då det krävdes kostsamma investeringar för att utveckla egen webbplats till 

en handelsplats. Ur detta skapas ett behov av ny typ av mellanhand – den elektroniska 

marknadsplatsen (Bygdeson & Gunnarsson, 2001). Figur 1 visar elektroniska marknadsplatsernas 

utveckling genom åren fram till 2001. 

 
Nedan följer två definitioner på elektroniska marknadsplatser som har hämtats från Grieger (2003) 
som refererar till Bakos. En definition från 1991 lyder så här: 
  

”… är ett interorganisatoriskt informationssystem som möjliggör deltagande köpare och säljare 
att utbyta information om priser och produkterbjudanden”. 

 
En revidering av den definitionen kom under 1998 som säger så här om elektroniska 
marknadsplatser: 
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”… underlättar utbyte av information, varor, tjänster och betalningar. I processen ökas det 

ekonomiska värdet för säljare, köpare, tredje parts operatörer och för övriga samhället i stort”. 
 

 
 

Figur 1 Elektroniska marknadsplatsers utveckling (Westberg & Sandberg, 2001) 

Det som skiljer elektroniska marknadsplatsen från en punkt till punkt kommunikation är att med den 

förstnämnda kan flera företag kopplas samman vilket skapar många till många kommunikation (Frick 

& Rönndal, 2001). Elektroniska marknadsplatser kan ge företag olika fördelar bland annat genom att 

investeringskostnader delas med andra då man inte ensam står för den tekniska plattformen, att 

man får möjligheter att hitta nya aktörer att handla med samt att man på ett lättare sätt kan komma 

i kontakt och eventuellt påbörja samarbete med olika typer av affärspartners (Frick & Rönndal, 2001; 

Granot & Sosic, 2005). Figur 2 visar skillnad mellan traditionell handel och handel genom elektronisk 

marknadsplats. 

 

 
Figur 2 Traditionell handel och handel med hjälp av EM (Bygdeson & Gunnarson, 2001) 
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Det finns flera olika typer av elektroniska marknadsplatser, som Greiger (2002) kallar för 

affärsmodeller, beroende på vilket syfte man avser uppnå och beroende på vem det är som står 

bakom den elektroniska marknadsplatsen: 

 

 Försäljningsfokuserade elektroniska marknader – Drivs av flera samarbetande säljande 

företag. De som tillhandahåller marknadsplatser väljer själva ut och säljer varorna till ett 

stort antal köpande företag (Bygdeson & Gunnarson, 2001; Greiger, 2002). 

 

 Inköpsfokuserade elektroniska marknader – En marknadsplats vars syfte är att skapa 

kostnadseffektiva inköpskanaler för en grupp stora företag (Bygdeson & Gunnarsson, 2001; 

Greiger, 2002; Granot & Sosic, 2005). 

 

 Oberoende elektroniska marknader – Drivs av tredje part som varken är köpare eller säljare. 

Alla aktörer kan utbyta information, söka partners samt sälja och köpa produkter (Bygdeson 

& Gunnarson, 2001; Greiger, 2002). 

 
Oberoende elektroniska marknadsplatser delas upp i vertikala och horisontella. Vertikala elektroniska 

marknadsplatser har fokus på en viss produkt, industri eller bransch medan horisontella är generiska 

och oberoende av produkttyp (Frick & Rönndal, 2001). En annan uppdelning på elektroniska 

marknadsplatser är att de kan vara öppna eller slutna. Öppen elektronisk marknadsplats 

kännetecknas av tillgänglighet för alla företag som följer elektroniska marknadsplatsens regler, 

medan sluten elektronisk marknadsplats är endast tillgänglig för vissa kunder och leverantörer 

(Grieger, 2003).  

Vad är det som gör en elektronisk marknadsplats effektiv och vad har den för värde för företag som 

köper och säljer varor genom dessa? Några fördelar med elektronisk marknadsplats är redan nämnda 

tidigare och här presenteras ett par exempel till. 

Genom att tillhandahålla vissa funktioner erbjuder elektroniska marknadsplatser olika lösningar på 

ineffektivitet som har visat sig i handel mellan företag (Bygdeson & Gunnarson, 2001). Ett problem, 

som undanröjs med hjälp av tekniken, har varit prissättning där information om priset hos olika 

aktörer har varit svåråtkomlig och svår att jämföra (Campbell, 2005) . T ex erbjuder elektronisk 

marknadsplats bra marknadsinformation genom kataloger som är anpassade efter branschens behov 

där företag är listade med information om deras produktområde. Kataloger som erbjuder 

sökfunktion och stort informationsdjup på en helt annan nivå än traditionella kataloger, undanröjer 

till stor del bristen på information om vilka produkter som finns på marknaden (Bygdeson & 

Gunnarson, 2001). Genom exponering på en elektronisk marknadsplats når säljare en global marknad 

(Campbell, 2005). Där kan exempelvis den elektroniska marknadsplatsen användas som en auktion 

eller en börs genom att många köpare och säljare lägger ut sina produkter till försäljning samt lägger 

bud (Bygdeson & Gunnarson, 2001). Förtroendet mellan företag kan ökas genom att den elektroniska 

marknadsplatsen kontrollerar och säkrar att det är seriösa aktörer som medverkar (Bygdeson & 

Gunnarson, 2001). Detta gör att köparna kan söka och beställa varor från tillverkare som de inte 

känner. Förutom detta erbjuds även en rad tilläggstjänster som finansiering, logistik, försäkring, 

utbildning, kvalitetskontroll och support (Frick & Rönndal, 2001). 
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Några nackdelar ska tas i beaktande när det gäller anslutning till elektroniska marknadsplatser. 

Grieger (2003), som refererar till Wise och Morrison (2000), menar att den fördelen som elektroniska 

marknadsplatser erbjuder i form av många deltagare, god informationstransparens och den 

dynamiska prissättningen står i motsats till fördelen att skapa goda relationer mellan köpare och 

säljare. Den fria prissättningen gynnar alltså köparna då dessa kan välja det priset som de anser är 

bäst och däri finns det risk att relationer mellan köpare och säljare kan försämras.  Detta går ihop 

med den andra nackdelen som nämns av Grieger (2003), som refererar till Wise och Morrison (2002), 

nämligen att själva anslutningen tillför lite nytta för leverantörerna på grund av stor priskonkurrens 

även om man når ut till en större kundkrets. Sist säger Grieger (2003), som refererar till Wise och 

Morrison (2002), att företag som driver elektroniska marknadsplatser inte har en klar affärsmodell, 

stor möda har lagts till att sätta upp själva marknadsplatserna medan man inte har tagit hänsyn till 

vad deras kunder egentligen behöver för att öka vinsten. 

 

2.2 Elektroniska marknadsplatsers funktioner 
I litteraturen har vi sett att elektroniska marknadsplatsers funktioner ofta omnämns. Enligt Bakos 

(1998) har elektroniska marknadsplatser tre övergripande funktioner som är: 

 matchning mellan köpare och säljare,  

 förenklat utbyte av information, varor, tjänster och betalningar 

 samt institutionell infrastruktur 

 

Figur 3: Elektroniska marknadsplatsers funktioner (Bakos, 1998) 

Bakos (1998) skriver att elektroniska marknadsplatser ökar informationsteknologins nytta genom att 

utföra handelns funktioner med högre genomslagskraft och minska transaktionskostnader, vilket 

leder till effektivare marknader. 

 

2.3 Inköpsorienterade elektroniska marknadsplatser 
Det som är utmärkande för inköpsorienterade eller ovan nämnda inköpsfokuserade elektroniska 

marknadsplatser är att de syftar till att förena köpare för att skaffa en kostnadseffektiv inköpskanal 
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(Bygdeson & Gunnarsson, 2001; Grieger, 2003). Detta anses naturligtvis fördelaktigt då dessa 

inköpsföretag kan tillsammans som en grupp se till att priserna hålls nere och att förmånliga 

ramavtal mellan säljare och köpare upprättas (Grieger, 2003).  Genom att teckna ramavtal med 

godkända leverantörer kan köpare sedan via ett internetbaserat inköpssystem, individuellt och säkert 

förmedla order till sina leverantörer (Bygdeson & Gunnarsson, 2001).  

 

2.4 Systemintegration 
Som ett led i vår forskning har vi tagit reda på vad som skrivits om systemintegration. Med system 

avses här informationssystem och en definition, som har sitt ursprung i Sverige, har hämtats från 

Petersson (2002): 

”A system of information sets needed for decision and signaling in a larger system (of which it is a 

subsystem) containing subsystems for collecting, storing, processing and distributing information 

sets.” 

Systemintegration kan förekomma i olika sammanhang, inte minst mellan interorganisatoriska 

informationssystem. Med interorganisatoriska informationssystem menar vi att informationssystem 

från olika företag kan kommunicera med varandra. Petersson (2002), som refererar till Bakos (1991), 

definierar interorganisatoriska informationssystem som: 

”Interoganizational information systems are systems based on information technology that cross 

organizational borders.” 

Dessa används generellt för att möjliggöra en utvidgning av deltagande parternas ställning inom 

deras industri, främst för att förbättra områden som order och behandling av transaktioner mellan 

företagen (Daniel & White, 2005). 

I vår litteraturstudie har vi hittat en intressant syn på integration mellan informationssystem där 

integration kan ses ur ett tekniskt perspektiv och ur ett affärsprocessperspektiv (Alter, 2001). Det 

tekniska perspektivet inriktar sig på databaser och tekniker medan affärsprocessperspektivet 

fokuserar på de processer som utförs i en verksamhet. Informationssystem kombinerar ihop dessa 

två perspektiv genom att agera medlare och genom att underlätta användning av informationen. 

Alter (2001) definierar integration på följande sätt: 

” Integration is mutual responsiveness and collaboration between distinct activities or processes. 

The extent of integration between two processes or activities is related to the speed with which 

one responds to events in the other. This speed depends on both the immediacy of communication 

and the degree to which the processes respond to the information communicated.” 

 

2.4.1 Följderna av systemintegration 

Enligt Alter (2001) delas integration upp i fem nivåer: gemensam kultur, gemensamma standarder, 

informationsdelning, koordination och kollaboration (samarbete). Samtidigt som det är svårt att hitta 

en klar avgränsare mellan de olika nivåerna av integration kan varje nivå uppnås gradvis. 
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Gemensam kultur innebär att personer som utför olika aktiviteter ändå delar värderingar och 

förväntningar på hur kommunikation och samarbete ska utföras. 

Gemensamma standarder går ut på att konsekvent språkbruk och tillvägagångssätt används för att 

koppla ihop och underhålla olika aktiviteter. 

Informationsdelning syftar på att ha tillgång till varandras data genom aktiviteter som arbetar 

oberoende av varandra. Exempelvis att en aktivitet för presentation av produkter i ett företag 

hämtar data från en databas som uppdateras av en aktivitet i ett informationssystem för 

lagerhållning tillhörande annat företag1. 

Koordination (samordning, samverkan) innebär förhandling och utbyte av meddelanden som tillåter 

olika oberoende av varandra aktiviteter att svara på varandras behov och begränsningar. Ett exempel 

är att inköpare gör förfrågan hos leverantören om en önskad mängd av produkter är tillgänglig inom 

viss tidsgräns, leverantören svarar med en preliminärprognos, förhandlar fram ett för båda parter 

attraktivt avtal och fortsätter med sitt individuella arbete2. 

Kollaboration (samarbete) handlar om att olika aktiviteter går ihop, delvis eller helt, i syfte att uppnå 

ett större mål. Om exempelvis en förenklad försäljning av en produkt ses som ett större mål för en 

leverantör och operatör av en elektronisk marknadsplats blir en integration av de olika aktiviteterna 

ett mått på samarbete. Genom ökad automatisering av aktiviteterna ökar graden av samarbetet3. 

Vi tolkar kollaboration som ett hölje för de underliggande nivåerna (se Figur 4). Alter (2002) har 

beskrivit att omfattningen av en integration mellan två processer är relaterad till den snabbheten 

som de svarar på varandra. 

 

Figur 4: Nivåer av systemintegration (egen figur) 

  

Vi har även hittat fem befrämjande faktorer som är resultat av en systemintegration. De fem 

befrämjande faktorer som kan erhållas efter integration av informationssystem, enligt Kakei och 

Olgerfelt (2002), är: 

                                                             
1 Detta exempel är en egen tolkning av Alters (2001) beskrivning av begreppet informationsdelning. 
2 Detta exempel är en egen tolkning av Alters (2001) beskrivning av begreppet koordination. 
3 Detta exempel är en egen tolkning av Alters (2001) beskrivning av begreppet kollaboration. 
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Kortare ledtider vilket innebär ett (nära) samarbete mellan företag. 

Samlad information handlar om att informationen finns tillgängligt för alla parter på ett ställe. 

Mindre redundans innebär att genom integration av informationssystem minimeras risken för 

upprepad inskrivning av samma information i olika databaser. 

Direkt tillgång till originaldata där systemintegration möjliggör att uppdatering av data sker från ett 

ställe. 

Effektivitet innebär att informationen kan uppdateras på ett produktivt sätt. Alltså effekt av 

faktorerna samlad information, mindre redundans och direkt tillgång till originaldata är att 

informationen uppdateras effektivt. 
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3.0 Metod 
Metod eller angreppssätt är en beskrivning på hur man har gått tillväga för att uppnå resultat (Avdic, 2007). 

Förutom att enbart beskriva ska man också motivera olika val som man har tagit för att utomstående kan 

försäkra sig om att utredningens slutsatser är vederhäftiga (Avdic, 2007). 

 

3.1 Kunskapsform och vetenskapsteoretiskt synsätt 
Meningen med forskning och undersökningar av olika slag är att utveckla ny kunskap som är av 

intresse för någon och därmed är vidareförbar. Som det framgår av syftet ämnar uppsatsen att ta 

reda på vad det är som driver leverantörer att använda integrerade lösningar samt vad som 

stimulerar dem att vara ansluta till inköpsorienterade elektroniska marknadsplatser över huvud 

taget. Denna kunskapsform är enligt Goldkuhl (1998) av karaktäriserande karaktär. Karaktäriserande 

kunskap (förståelseinriktad) kännetecknas av en inriktning på att bestämma innebörden av det 

studerade företeelse till skillnad från förklaringskunskap där tyngdpunkter ligger i att förklara varför 

något är som det är (Goldkuhl 1998). Med denna kunskap blir det möjligt att bättre förstå 

leverantörernas uppfattningar om styrkor och problem. På så sätt är det också möjligt att komma 

fram till vilka styrkor och problem en elektronisk marknadsplats har samt hur dessa kan förädlas 

respektive lösas. Denna kunskap är således av vägledande karaktär och kallas för normativ kunskap 

(Goldkuhl, 1998). 

Den strategi som lämpar sig bäst till karaktäriserande kunskap är explorativ strategi. Med denna 

strategi menas att forskaren går in i undersökningen förutsättningslöst (Goldkuhl 1998). 

Det vetenskapsteoretiska synsättet som överensstämmer med vårt arbete är det hermeneutiska. 

Gilje och Grimen (2007) skriver att hermeneutiken är samlingsnamn för försök att förklara förståelse 

och tolkning av meningsfulla fenomen. Dessa meningsfulla fenomen är enbart förståeliga i det 

sammanhanget de förkommer i och alla människor tolkar fenomen med en viss bakgrund eller 

förförståelse. Olika delar av förförståelsen hos människor hänger ihop och bildar en helhet. Detta kan 

jämföras med holism vilket betyder att nya tolkningar stämmer in i helheten för att inte förkastas. 

Dessutom kan förförståelsen utvecklas (revideras) med tiden och helhetsbilden därmed förändras, 

vilket leder till att förståelsen för det studerade fenomenet ökar (Gilje & Grimen, 2007).  

 

3.2 Metodansats 
Utredningsarbetet genomfördes både induktivt och deduktivt. Med detta menas att vi har studerat 

en företeelse genom befintlig teori, deduktivt, samt genom empiri, induktivt. Inom det deduktiva 

arbetet har vi tolkat den befintliga kunskapen som vi har erhållit genom litteraturstudier. Denna 

tolkning är subjektiv i sin form och förenligt med kvalitativa studier som skiljer sig från kvantitativa 

studier där objektivitet efterfrågas (Avdic 2007). Med kvalitativt angreppssätt strävas efter en 

förståelse av innebörden av en viss företeelse och därmed hur alla delar samverkar för att bilda en 

enhet (Merriam, 1994). Detta skiljer sig från kvantitativ forskning där en företeelse plockas isär och 

dess komponenter studeras var för sig (Merriam, 1994). På grund av att det deduktiva arbetet 

genomförts innan det induktiva har vi skaffat oss en större teoretisk referensram. Efter detta har vi 

kunnat genomföra empiriarbetet genom en kvalitativ ansats. Att vidga läsarens erfarenheter och 

skapa bättre förståelse är enligt Merriam(1994) utmärkande för kvalitativa studier. 
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Det finns flera olika metoder för att genomföra kvalitativa studier. Dessa är: fallstudier, 

aktionsforskning, etnografi/deltagande observation, kvalitativa intervjuer, Grounded theory och 

insamling av kvalitativ analys av texter och dokument (Oates, 2006). Vi har valt att använda oss utav 

fallstudie med kvalitativa intervjuer som underordnad metod samt insamling av kvalitativ analys av 

texter och dokument för teoridelen. Metoden fallstudie förknippas med bl.a. explorativa strategier 

(Oates 2006; Svenning 2000) som går hand i hand med vår kunskapsstrategi.  

Definition på fallstudie lyder så här enligt Oates(2006) som refererar till Yin (2003):  

”En empirisk studie som undersöker ett samtida fenomen i sin verkliga kontext, 

speciellt då gränsen mellan fenomenet och kontexten inte är tydlig” 

 

Enligt Oates (2006) kan man under fallstudien använda sig av flera olika metoder. De underordnade 

metoder intervju, insamling av kvalitativ data samt analys av texter och dokument kommer att 

beskrivas närmare senare i rapporten . Genom att välja fallstudie har vi fått möjlighet att fokusera på 

djupet i en inköpsorienterad elektronisk marknadsplats. Merriam (1994) skriver att:  

”Man väljer fallstudiemetoden utifrån ett intresse att förstå företeelsen i fråga på ett holistiskt 
sätt.” 

 

3.3 Datainsamling av sekundär data 
Med sekundär data avser vi insamling av befintlig litteratur inom ämnesområdet. För att få en 

övergripande bild av och bättre förståelse ur vårt, men även av andra möjliga, perspektiv för det 

informationssystem som är föremål för undersökningen har vi även fått access till demoversioner av 

olika delar av detta informationssystem. Efter att ha skaffat oss en konceptuell bild över vårt 

studieobjekt har insamlingen av primär data underlättats genom kännedom av de olika delar samt 

även de begrepp som förekommer i sammanhanget.  

Enligt Merriam (1994) kan en litteraturgranskning bidra till en bra formulering av frågeställningen och 

ge svar på specifika metodiska problem. En sådan genomgång kan även hjälpa vid avgränsning av 

studieföremålet samt problematisera det (Merriam 1994). En förutsättning för att ovanstående ska 

gälla är att litteraturgenomgången genomförs tidigt i utredningsarbetet. Av den anledningen har vi 

påbörjat vårt utredningsarbete med att göra en litteraturöversikt av det befintliga materialet inom 

ämnesområdet. 

Insamling av sekundär data gjorde vi vid Örebro universitet tillsammans med våra forskarkollegor i 

syfte att effektivisera arbetet och gå igenom fler tidskrifter under en kort tidsperiod. Insamling av 

data som har med systemintegration att göra har skett efter sökning och genomgång av litteratur 

som handlar om elektroniska marknadsplatser.   

 

3.3.1 Urval av litteratur 

I syfte att hitta granskade artiklar av framstående forskare har vi valt att undersöka högrankade 

tidsskrifter som presenteras på MIS Journal Rankings (Association for Information Systems) och 

Senior Scholars’ Basket of Journals (Association for Information Systems). Dessa listor för 
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tidskriftsranking presenteras på Association of Information Systems' (AIS) webbplats. AIS är den 

ledande internationella intresseföreningen för IS-forskare varför tillförlitligheten kan anses vara hög. 

Sökning av högtrankade tidsskrifter genomfördes i sökmotorn över databaser som finns tillgängliga 

vid Örebro universitet, Elin@Örebro.  Elin@Örebro var en språngbrädda från vilken vi gick till de 

enskilda databaserna som innehöll själva artiklar. Urrvalskriteriet var att litteraturen daterar från 

1998 och följande sökord användes: ‘‘Electronic market’’, ‘‘Electronic marketplace’’, ‘‘Electronic 

exchange’’, ‘‘Electronic auction’’, ‘‘Electronic SCM’’, ‘‘Internet exchange’’ och ‘‘Electronic hub’. Dessa 

sökord har tagits ifrån Grieger(2003) där författaren har gjort en omfattande litteraturstudie över 

elektroniska marknadsplatser. I syfte att få ett informationssystemperspektiv har följande tillägg 

använts ”IOIS” och ”interorganisational information system”. För vår egen del har vi till dessa sökord 

lagt till uttrycket ”system integration” då det utgör vårt fördjupade perspektiv. 

För varje sökuttryck har vi gjort en gallring för att utesluta de ointressanta artiklarna, genom att vi 

läste artiklarnas sammanfattningar och nyckelord.  

Lista över genomsökta databaser som innehåller de högtrankade tidsskrifterna visas i Bilaga 1. 

 

3.3.2 Litteraturstudier 

Efter insamling av alla hittade artiklar från respektive grupp fokuserade vi på att välja ut de artiklar 

som handlade om systemintegration, integration och interorganisatoriska informationssystem. En 

noggrannare genomläsning av de utvalda artiklar utfördes som resulterade i att endast ett fåtal av de 

artiklarna användes senare i vårt arbete. Dessa, tillsammans med den litteraturen som användes 

tidigare under vår utbildning, utgjorde grunden för vår referensram. 

 

3.3.3 Källkritik 

Att kritiskt granska de källor som använts är av stor vikt för att kunna genomföra en trovärdig 

undersökning. Artiklar som vi har hittat och använt oss av anser vi är trovärdiga eftersom de har 

hämtats ur högtrankade journaler där granskningsförfarande ligger på samma nivå som den 

akademiska världen efterfrågar.  En (förväntad) svaghet är att litteraturen som använts inte belyser 

just de problem och frågeställningar som är intressanta för den aktuella undersökningen. Detta har 

gjort att vi endast har tagit till oss delar som vi ansåg vara intressanta och relevanta för vår del. En 

källa som har använts men som inte är granskad är e-Handelsbilagan varifrån definitioner på vissa 

begrepp har hämtats. Likadant är det med rapporten ”Elektroniska marknadsplatser för företag – 

myt eller verklighet?” som är utgiven av Exportrådet och är därmed inte vetenskapligt granskad. 

Exportrådet är dock en offentlig aktör utan eget vinstintresse och av sådan bör man kunna förvänta 

sig tillförlitlighet och integritet. Dessa två rapporter har varit bra komplement till den empiriska 

studien av vårt fall.  

 

3.4 Datainsamling av primär data 
Med primär data menar vi material som insamlats genom vår empiriska undersökning (Svenning, 

2000). Intervjuer ses av Merriam (1994) som huvudkälla till att skapa en förståelse av den studerade 

företeelsen i samband med kvalitativa studier. De intervjumetoder som föreslås av Merriam (1994) 
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och som vi har använt oss av är ostrukturerade personliga intervjuer samt delvis strukturerade 

telefonintervjuer. Den förstnämnda har vi brukat i början av utredningsarbetet för att skaffa en 

bättre förståelse av vårt studieobjekt. Den lämpar sig när forskare inte vet tillräckligt mycket om en 

företeelse och har som mål att lära sig tillräckligt mycket om en situation för att kunna formulera 

frågor för kommande intervjuer (Merriam, 1994). Delvis strukturerade intervjuer har den fördelen att 

respondenten ges möjlighet att svara på frågor mer detaljerat samt att upplysa om andra aspekter 

som de tror kan vara intressanta för utredaren (Oates, 2006). En annan fördel med denna form av 

intervju är att forskaren har möjlighet att ge feedback på situationen och nya idéer som dyker upp 

(Merriam, 1994). 

 

3.4.1 Urval av elektronisk marknadsplats 

Två typer av urval som beskrivs i metodlitteraturen (Merriam, 1994) är sannolikhetsurval och icke-

sannolikhetsurval. Det är den senare som anses vara den främsta metoden för kvalitativa studier. De 

former som förekommer i ett icke-sannolikhetsurval är målinriktat eller ändamålsenligt urval 

(Merriam, 1994). Medan den målinriktade formen av urval syftar på att utredaren önskar upptäcka, 

förstå och få insikt kräver den ändamålsenliga formen av urval att en beskrivning av kriterierna för 

ett fall görs (Merriam, 1994). Ändamålsenliga formen av urval som även kallas för kriterierelaterat 

urval är den form som vi har använt oss i vårt val av fall. Vi har haft möjligheten att bli mer 

införstådda med de önskekriterier vi har på vårt fall under tiden för datainsamling av sekundär data.  

Med tanke på att vårt utredningsarbete genomfördes i samarbete med andra utredare som hade 

egna perspektiv och frågeställningar har vi tillsammans skapat en bas av urvalskriterier. Det var av 

vikt att inget urvalskriterium kom i konflikt med någon annan grupps perspektiv eller frågeställning. 

Ett urvalskriterium som var givet för att vi skulle kunna samarbeta med Johan Petersson var att den 

studerade elektroniska marknadsplatsen skulle vara inköpsorienterad. Eftersom vi och våra 

utredningskollegor utgick ifrån inköpsorienterade marknadsplatser föll det sig naturligt att vi delvis 

hade samma urvalskriterier. Dessa var att den studerade elektroniska marknadsplatsen och dess sälj- 

och köpaktörer skulle ha säte i Sverige av rent praktiska skäl. Med tanke på vårt fördjupade 

perspektiv hade vi som krav att den studerade elektroniska marknadsplatsen hade leverantörer vilka 

har integrerat marknadsplats funktioner med den intraorganisatoriska systemmiljön. Förutom det 

tillkom kraven från övriga grupper att: leverantörerna kan kategoriseras som små/medelstora företag 

(SME), leverantörerna inte bör använda den elektroniska marknadsplatsen som enda 

försäljningskanal och slutligen att den elektroniska marknadsplatsen bör ha ett leverantörsgränssnitt 

som designas och underhålls av operatören. SME företag har färre än 250 anställda och omsätter 

mindre än 500 miljoner SEK. Det urvalskriterium som hade lägre prioritetsordning var att den 

elektroniska marknadsplatsen som skulle studeras var ett av Johan Petterssons tidigare studiefall, 

nämligen Logitall eller Visma Proceedo. 

I den tidigare gjorda inventeringen av befintlig kunskap (se 3.3 Datainsamling av sekundär data) har 

vi genom Bygdesson (2001) hittat en portal (www.eMarketservices.com) för olika elektroniska 

marknadsplatser runtom i världen. Enligt Bygdesson (2001) är syftet med eMarketservices att 

erbjuda kvalificerad information om elektroniska marknadsplatser för företag. Denna portal erbjuder 

allmän information om vad elektroniska marknadsplatser är, vilka kategorier det finns samt vilka 

olika funktioner de kan fylla (Bygdeson & Gunnarsson, 2001). I bilaga (se Bilaga 2) presenterar vi 
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resultatet av vår sökning efter elektroniska marknadsplatser som matchar våra kriterier på 

eMarketservices. Av okänd anledning för oss, finns inte de stora elektroniska marknadsplatser som 

opererar på svenska marknaden registrerade på ovan nämnd portal. Dessa är Visma Proceedo, IBX, 

Logitall, Marakanda och Lessmore och är tidigare kända av Johan Petersson. Efter ett planeringsmöte 

där vi gick igenom de upptäckta elektroniska marknadsplatserna bestämde vi oss enhälligt för att 

försöka få tillträde till Visma Proceedo som vi rankade som en av Sveriges ledande elektroniska 

marknadsplatser. 

 

3.4.2 Intervju med representant för en elektronisk marknadsplats 

Efter att kontakt tagits och att vi fått tillträde till Visma Proceedo genomförde vi en intervju med en 

representant för den aktuella elektroniska marknadsplatsen. Som vi nämnde tidigare (se 3.4 

Datainsamling av primär data) har vi använt oss av ostrukturerad intervju då denna ansågs vara 

lämpligast för att skaffa en bättre förståelse av vårt studiefall. 

Intervjun genomfördes på plats hos Visma Proceedo där hela forskningsteamet var närvarande vilket 

bidrog till att vi penetrerade kunskapen om operatören ur flera olika perspektiv. Genom att skaffa 

oss en bild av operatören ur olika infallsvinklar har vi också kunnat få en bredare förståelse för det 

aktuella fallet vilket i sin tur ökar undersökningens reliabilitet. 

 

3.4.3 Urval av intervjurespondenter 

Förutom att skaffa oss bättre förståelse för Visma Proceedo var det också tänkt att vi genom dem 

skulle kunna få tillgång till de olika leverantörerna som i sin tur skulle utgöra grunden för vår empiri. 

Vid den första kontakten med Visma Proceedo framkom det också att en lista med leverantörer 

skulle kunna upprättas först efter att vi har presenterat vår forskning för Visma Proceedos 

representant. Detta hade vi fullt förståelse för och under intervjun med Visma Proceedo bestämde vi 

tillsammans med våra forskningskollegor och respondenten att en lista med urvalskriterier ska 

utformas och förmedlas till företaget som i sin tur skulle sända tillbaka ett sammanställt dokument 

med de leverantörer som bäst passar in på våra kriterier. Vår avsikt var att vid urval av respondenter 

till den empiriska undersökningen välja ut endast personer från leverantörsföretag som har arbetat 

med integrationsprocessen gentemot studiefallet Visma Proceedo alternativt personer som har 

driftansvar mot Visma Proceedo. Alltså var vi intresserade av personer från leverantörsföretag med 

en stark anknytning till verksamhetens IT-avdelning och försökte utesluta personer med enbart 

affärsfokus. Likaså ville vi utesluta personer med rent säljande arbetsuppgifter för att dessa kan 

klassas som användare av ett informationssystem. Det var viktigt för oss att göra dessa avgränsningar 

för att kunna anbringa rätt perspektiv på utredningen. 

Våra urvalskriterier gentemot Visma Proceedo sträckte sig till att vi fick tillgång till leverantörer som 

hade en integrerad lösning mot företagets informationssystem och till storlek och omsättning klassad 

som SME. Som tidigare nämnt (se 3.4.1 Urval av elektronisk marknadsplats) gäller det även att 

operatören ska ha sitt säte i Sverige. Resultatet blev en lista med 20 olika leverantörer som matchar 

vårt integrationskriterium samt även kontaktinformationen till teknikansvariga personer på 

respektive företag. För att göra ett urval enligt SME-kriterium har vi kontrollerat leverantörernas 

omsättning och antal anställda mot databasen Företagsfakta via Örebro universitets bibliotek. Efter 
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urvalet blev sammanlagt 8 leverantörer kvar som samtliga matchar alla våra kriterier. Från dessa 8 

företag tog vi slumpmässigt kontakt med 4 vilka vi bokade en telefonintervju med. Vi har ansett att 

dessa 4 intervjuer tillsammans med den intervju som genomfördes med operatören har genererat 

tillräckligt mycket underlag som vi hade tid att genomföra en analys på.  

 

3.4.4 Intervjuer med representanter för leverantörsföretag 

Efter att kontakten hade tagits och intervjutiden hade bokats skickade vi respondenterna ett 

dokument med vår bakgrund, perspektiv, lista med centrala begrepp, de övergripande frågorna samt 

en beskrivning av hur vi skulle behandla det insamlade data (se Bilaga 5). Detta gjorde vi på grund av 

att vi valde respondenterna genom snöbollsurvalet (se 3.4.3 Urval av intervjurespondenter) och ville 

eliminera risken för respondenter som inte motsvarade våra kriterier. Att de dessutom fick förbereda 

sig på våra frågor i förväg ansåg vi vara en stor fördel. På grund av att Johan Petersson har intervjuat 

en respondent har vi i förväg förankrat vårt syfte och perspektiv med honom för att öka reliabiliteten 

med det insamlade data. Vi har valt att utföra dessa intervjuer via telefon på grund av tidsbrist och 

ekonomiska aspekter.  

Våra intervjufrågor har vi formulerat efter frågeställningen (se 1.3 Syfte och frågeställning).  

F1 Kan du beskriva vilken roll har du på ditt företag och din koppling till VP? 

Med denna fråga avsåg vi validera respondenten. 

F2 Hur länge har ni varit anslutna till VP? Hur gick det till/på vems initiativ anslöt ni er till VP? 

Första delfrågan har med validering av företaget att göra. Genom frågan har vi kontrollerat om 

företaget har anslutit sig till Visma Proceedo alldeles nyligen vilket skulle påverka trovärdigheten. 

Med den andra delfrågan har vi tagit reda på de bakomliggande orsakerna till företagets anslutning 

till Visma Proceedo.  

F3 Vilka olika processer/arbetssteg (såväl manuella som IT-automatiserade processer) är det som 

påverkas av ”kopplingen” till VP? (Vilken funktion har VP-kopplingen hos er?) 

Frågan har klargjort vilka funktioner företaget har integrerat. 

F4 Vilka för- och nackdelar har integrationen med VP medfört? 

Denna fråga har varit vår kärnfråga. Respondenterna har fått svara obehindrat på följderna med 

både anslutning och systemintegration med Visma Proceedo. 

F5 I vilka skeden kan (brukar) olika typer av fel uppstå under de arbetssteg du just nämnde? 

Frågan har kontrollerat svar från F3 samt pekat ut brister i integrationen med Visma Proceedo. 

F6 Hur upptäcks dessa ”fel” (av vem och i vilket skede)? 

Fråga F6 har fokuserat på brister i integrationen med Visma Proceedo. 

F7 Hur rättas dessa fel till (av vem och på vilket sätt)?  
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Även F7 har fokuserat på brister i integrationen med Visma Proceedo. 

F8 I vilken omfattning har ni integrerat VP:s lösning med egna (övriga) IT-lösningar?  

F8 har använts som en kontrollfråga på F3. 

F9 Har ni som en följd av integrationen med VP ändrat ert interna arbetssätt eller era egna (övriga) 

IT-lösningar? 

Frågan har besvarat vilka anpassningar företaget har gjort efter integrationen med Visma Proceedo. 

 F10 Hur kan andra tekniker förenkla integrationen? 

Fråga F10 har fokuserat på vilka brister alternativt styrkor det finns i tekniken som används samt om 

det finns förbättringsområden. 

F11 Hade det varit önskvärt att integrera VP med ytterligare funktioner i era interna system om 

möjligheter funnits? 

Frågan har ämnat kontrollera svar som har erhållits på F3 och F10. 

F12 Vad anser du att systemutvecklare bör tänka på när de skapar ett IS som externa IS ska kunna 

integrera med? 

Frågan har ämnat identifiera vilka styrkor en inköpsorienterad elektronisk marknadsplats bör ha. 

3.5 Bearbetning och analys av insamlad data 
Svenning (2000) har skrivit att analysen står i ett direkt beroendeförhållande till begrepp och teori 

och att både kvantitativa och kvalitativa studier kodas där begreppskategorier skapas med hjälp av 

denna kodning. Det som skiljer kvantitativa och kvalitativa studier åt, vad gäller analysen, är att 

kodningen föregår analysen i kvantitativa studier medan kodning och analys görs parallellt i 

kvalitativa studier (Svenning, 2000). Bearbetning och analys av insamlad data är en cyklisk process 

som innebär att forskaren går igenom insamlad data gång på gång (Svenning, 2000). I Svenning 

(2000) har delar Neuman (1994) upp kodningen i tre stadier och kallar de för öppen, axiell och 

selektiv kodning. Öppen kodning innebär att forskaren söker efter ansatser eller mönster. Vid axiell 

kodning används organiserad uppsättning begrepp och koder för att hitta länkar mellan begrepp. 

Selektiv kodning letar efter fall som stödjer teman som framkommit vid den tidigare kodningen.  

Det ovan nämnda tillvägagångssätt stämde bra med vårt övergripande tillvägagångssätt där vi under 

den inledande litteraturanalysen letade efter mönster samt deras relationer till varandra. När 

intervjuerna med operatören och leverantörerna blev klara har dessa mönster börjat träda fram 

ännu klarare vilket har underlättat analysen av våra frågor. Denna analys har resulterat i ett antal 

kategorier som vi har använt i vår avslutande selektiva kodning (se Tabell 1: Kategorier som har 

använts för analys av insamlat data). 

Vi har slagit ihop intervjufrågorna med snarlik fokus i mindre grupper för att redovisa resultatet på 

ett tydligare sätt: 

 Q1 omfattar fråga F2 

 Q2 omfattar frågor F3 och F8 
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 Q3 omfattar fråga F4 

 Q4 omfattar frågor F5, F6 och F7 

 Q5 omfattar fråga F9 

 Q6 omfattar fråga F10 

 Q7 omfattar fråga F11 

 Q8 omfattar fråga F12 

Tabell 1: Kategorier som har använts för analys av insamlat data 

Kategori Data som har analyserats 

För- och nackdelar med 
anslutning till en 
inköpsorienterad 
marknadsplats 

Teori 
Intervju med operatör 
Intervjuer med leverantörer – Q1, Q2, Q3, Q5 

För – och nackdelar med 
integrering av 
leverantörernas interna 
informationssystem med en 
inköpsorienterad elektronisk 
marknadsplats 

Teori 
Intervjuer med leverantörer – Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8 

 

3.6 Metodkritik 
Kvalitativa studier ger en möjlighet att få en rik och väldetaljerad analys då begränsningen till enbart 

numerisk data uteblir, till skillnad från kvantitativa studier t ex (Oates, 2006). Det som kan anses vara 

problematiskt, och som vi själva har erfarit, är att forskaren kan överväldigas av den stora mängd 

data som kan utvinnas från endast ett antal intervjuer (Oates, 2006).  

Vid fallstudier lämpar sig ett kvalitativt tillvägagångssätt när det är av betydelse att förstå företeelsen 

i fråga (Merriam, 1994).  En fördel med denna metod är att den är förankrad i verkliga situationer och 

resulterar i rikhaltiga och holistiska redogörelsen av det studerade objektet (Merriam, 1994). 

Fallstudie ger också forskaren möjlighet att jobba med komplexa situationer där det är svårt att 

studera enbart en isolerad faktor (Oates, 2006). Problemet med fallstudier däremot är att de är 

begränsade till forskarens sensibilitet och integritet (Merriam, 1994) som i värsta fall kan resultera i 

felaktig och vilseledande analys (Merriam, 1994; Oates, 2006). Somliga forskare menar också att 

fallstudier inte uppfyller deras krav på att få fram mätbara resultat och att dessa därför inte utgör 

god samhällsforskning (Oates, 2006). 

Intervjuerna är i högsta grad fördelaktiga för att stödja forskaren med att införskaffa djup och 

detaljerad information om ämnet som studeras (Oates, 2006). Dock bör det tas i beaktande att 

denna datainsamlingsmetod kräver en god social kompetens både hos intervjuaren och hos 

respondenten (Oates, 2006). Samspelet mellan intervjuaren och respondenten är avgörande faktor 

om en intervju blir framgångsrik eller ej (Merriam, 1994). Efter gjord analys har vår kunskap för 

systemintegration mellan leverantörer och inköpsorienterade elektroniska marknadsplatser ökat och 

därmed har vi förstått att intervjufrågorna kunnat utformas på ett tydligare sätt. Detta ser vi som en 

nackdel med explorativ strategi. 
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3.6.1 Reliabilitet  

Reliabilitet handlar om slumpvisa fel, eller med andra ord i vilken utsträckning resultatet kan 

återupprepas (Avdic, 2007; Merriam, 1994). Eftersom det tillvägagångssätt som vi har valt att 

använda oss av är av kvalitativ karaktär kan vi inte generalisera våra slutsatser på samma sätt som vi 

skulle kunna göra vid kvantitativa studier. Detta gör att resultatet i vår undersökning kan tolkas 

subjektivt beroende på betraktarens referensramar och därmed ökas risken med att reliabiliteten 

försvagas. Dock finns det ett antal tekniker som kan tillämpas för att öka undersökningens reliabilitet. 

Merriam (1994) nämner ”Triangulering” dvs. att flera olika metoder för insamling och analys av 

information används, samt ”Att följa i samma spår” dvs. att forskaren beskriver hur en information 

samlats in, hur kategorierna har utvecklats samt att oberoende bedömare kan ”godkänna” de 

resultat som har framkommit (Merriam, 1994). Samarbetet med en forskare och två andra studenter 

har fört med sig bland annat en stor fördel i och med att vi kontinuerligt har blivit granskade. Detta 

tillsammans med en god teoretisk utgångspunkt och den empiriska undersökningen (triangulering) 

samt en detaljerad beskrivning av det valda tillvägagångssättet (följa samma spår) har ökat 

undersökningens tillförlitlighet.  

 

3.6.2 Validitet 

Validitet innebär hur väl man mäter det man vill mäta samt att resultatet måste stämma överens 

med verkligheten (Svenning, 2000). För att öka uppsatsens validitet har vi för godkännande skickat 

en sammanställning av de intervjuer som vi har genomfört till samtliga leverantörer som vi har 

intervjuat. Samtliga respondenter har godkänt sammanfattningen. Eftersom kvalitativa studier 

innebär ”tolkande forskning” (Merriam, 1994) var detta steg ett väldigt bra sätt att minimera risken 

för eventuella fel och misstolkningar. 

För att förebygga urvalsfelen som resulterar i validitetsproblem genom att fel grupper väljs ut för 

undersökning (Svenning, 2000) har vi skickat en beskrivning av intervjufrågor(se bilaga 5) till 

respondenterna innan intervjun. 
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4.0 Resultat 
Nedan har vi redovisat presentationer av respondenter samt sammanfattat det insamlade data. 

 

4.1 Operatör – Visma Proceedo 
Den 3 december 2008 har vi genomfört en intervju med Mathias Dyberg. Mathias Dyberg har 

arbetstitel Director Service & Delivery, Visma Proceedo AB. Nedan kommer en sammanfattning av 

insamlad data. 

Proceedo som företaget hette i början grundades 1998. Företaget blev 2005 uppköpt av Visma-

koncernen och det fullständiga namnet som företaget går under idag är Visma Proceedo. I dagsläget 

har hela koncernen 3000 anställda och en omsättning på 3 miljarder NOK (norska kronor). Företaget 

satsar på norra Europa och är etablerat på den nordiska marknaden. Visma Proceedo startades med 

en övertygelse av att de fanns behov av olika lösningar för företag att kunna hantera sina inköp på 

ett mer effektivt sätt. Med andra ord riktades företagssatsningen på inköpsbehov med en strävan 

efter att samla allt på en och samma plats. Visma Proceedo insåg på ett tidigt stadium att inköpande 

företag la mycket tyngd på att etablera strategiska inköp på produktnivå där målet var att etablera 

avtalstrohet mellan de olika parterna. Detta föranledde byggandet av vad som kan kallas för första 

generation av IT-stöd och som realiserades genom en koncentration på ”smala produkter” som 

kontorsmaterial där fokusering låg på order och godkännande av order. Under början av 2000-talet 

ändrades inriktningen mot vertikala marknadsplatser där en branchanspassad lösning, t ex bilindustri 

och flygindustri, togs fram. Företaget omges idag av den så kallade tredje generationens IT-stöd där 

inriktning ligger mot olika integrationslösningar mot marknadsplatsen genom att integrera olika 

system med en eProcurement-lösning och dess funktionalitet. eProcurement är en ASP-lösning 

(application service provider) som driftas på internet. Visma Proceedo var först i Europa med att 

arbeta på detta sätt. 

Innan 2002 använde sig företaget av olika faktureringslösningar som var åtskilda från själva 

elektroniska marknadsplatsen. Faktureringsdelen är i dagsläget integrerat med den elektroniska 

marknadsplatsen eftersom man inom företaget ansåg det vara ett och samma arbetsflöde. Med 

eProcurement tillhandahålls en elektronisk marknadsplats där köparen får alla produkter 

presenterade för sig. När ett inköp genomförts följer alltid en faktura. Detta kan sammanfattas med 

företagets affärsidé som lyder:  

”Visma Proceedos affärsidé är att leverera kostnadseffektiva och internetbaserade inköp- och 

fakturahanteringlösningar till gagn för stora och medelstora organisationer.” 

Visma Proceedo är en inköpsorienterad elektronisk marknadsplats vars syfte är att dess kunder ska 

öka sin omsättning .  

”Vår vision är att få in så mycket inköp som möjligt till våra kunder i vår inköpsmodul. Det är 

kunderna som betalar vår lösning. Leverantören betalar ingenting för att vara med i vår 

marknadsplats”. 

Idag har Visma Proceedo cirka 90 köporganisationer som är anslutna och köper genom dess lösning. 

Genom den elektroniska marknadsplatsen får de olika inköpsföretagen större möjligheter att kunna 

kontrollera och sänka sina kostnader. Inköpsföretagen betalar till Visma Proceedo för att få 
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mjukvaran levererad, driftad och ständigt utvecklad efter den senaste tekniken. Ett stort antal 

leverantörskopplingar, support och ständig övervakning av indikationer mellan sina egna system och 

kundens system är helt klart också en fördel med Visma Proceedo.   

”Det är inte så att vi förhandlar fram avtal (mellan leverantörer och kunder) utan vi har massa 

uppkopplingar. Det är fortfarande så att kunden väljer vilka leverantörer han vill ha.” 

Leverantörerna däremot betalar ingenting för att vara anslutna till Visma Proceedo. Processerna som 

erbjuds till dem är produktpresentation, ordermottagning, orderbekräftelse och fakturering. 

Produktpresentation erbjuds i form av kataloger eller en punch-out lösning. Leverantören får också 

välja hur de vill koppla upp sig mot Visma Proceedo som citatet nedan visar på:  

”I det enklaste fallet vad gäller order så skickas fax eller mail. Eller så kan vi integrera med 

leverantörers orderhanteringssystem”. 

För all funktionalitet som erbjuds ges möjligheter till integration på olika nivåer. Visma Proceedo har 

även andra moduler som e-auktion och avtalsmodul som är del av deras lösningar men inte av den 

elektroniska marknadsplatsen. Visma Proceedo strävar även efter att hantera och tillgodose de olika 

standarder som finns på marknaden idag. 

 

4.2 Leverantörer 
Vi har genomfört fyra telefonintervjuer under tiden 11-15 december 2008. Nedan kommer en kort 

presentation av våra respondenter samt presentation av data som har samlats in. 

R1 Respondent nummer 1 heter Daniel Forsen och jobbar på företaget Tools Väst AB. Daniel ansvarar 

för implementering av olika tekniska lösningar och är filtret mellan försäljningsavdelningen och 

slutkunden samt även Visma Proceedo. 

R2 Respondent nummer 2 heter Johan Nordström och jobbar som IT-chef på företaget Supplies 

Team AB. Johan Nordström har själv tillverkat vissa tekniska komponenter som direkt är anslutna till 

Visma Proceedo. 

R3 Respondent nummer 3 Michael Öhrskog jobbar som systemförvaltare på Papyrus AB. Hans jobb 

är att underhålla och förvalta företagets egna affärssystem. Han har varit aktiv i arbetet med e-

handel och systemintegrationer i övrigt. 

R4 Respondent nummer 4 Kalle Svedahl Larsson jobbar delvis som projektledare och 

marknadsassistent på företaget Blåkläder AB. Kalle är oftast inblandad i arbete med olika IT-

lösningar. 

  

Q1 Hur länge har ni varit anslutna till Visma Proceedo? Hur gick det till/på vems initiativ anslöt ni 

er till Visma Proceedo?  

R1 berättade att de har varit anslutna till Visma Proceedo sedan 2005 och att det var på slutkundens 

initiativ. 



 

Emir Dizdarevic & Sadmir Halilovic  2008 

28 Hur kan elektroniska marknadsplatser anpassas för att underlätta integrering med 
leverantörernas interna informationssystem? 

 

R2 berättade att de har varit anslutna till Visma Proceedo fyra till fem år och att det var på 

slutkundens initiativ:  

”Ja, vår kund sa att vill ni göra business med oss får ni köra det genom Proceedos portal.” 

R3 menar att deras företag har varit anslutna till Visma Proceedo sedan 2002-2003 och att det 

skedde på kundens initiativ: 

”Det var kund, som krävde det egentligen. Kräva kan de inte göra men de uppmanade oss att ta 

kontakt med Proceedo…”  

R4 berättade att de har varit anslutna till Visma Proceedo i cirka två år samt att det var på kundens 

begäran. 

 

Q2 Vilka olika processer/arbetssteg (såväl manuella som IT-automatiserade processer) är det som 

påverkas av ”kopplingen” till Visma Proceedo? (Vilken funktion har Visma Proceedo -kopplingen 

hos er?) I vilken omfattning har ni integrerat Visma Proceedos lösning med egna (övriga) IT-

lösningar?  

R1 sammanfattade processerna som är knutna till Visma Proceedo som uppläggning av 

produktkataloger, ordermottagning och fakturering. Processerna ordermottagning och fakturering är 

integrerade mot Visma Proceedo med hjälp av EDI-tekniken.  Vidare berättade R1 att de inte har 

behov av orderbekräftelse funktionalitet på grund av snabba leveranser i branschen. Processen 

uppläggning av produktkataloger är inte helt och hållet automatiserad samt att den görs några 

gånger per år. 

R2 sammanfattade att de tre processerna som är knutna till Visma Proceedo är uppläggning av 

produktkataloger, ordermottagning och fakturering. Alla tre processer är integrerade och 

automatiserade. När det gäller processerna ordermottagning och fakturering så är de integrerade 

mot Visma Proceedo med hjälp av EDI-tekniken. 

 R3 sammanfattade de processer som är knutna till Visma Proceedo är uppläggning av 

produktkataloger, ordermottagning och fakturering. Processen uppläggning av produktkataloger är 

dock inte helt integrerad då det sker en handpåläggning då produktkatalogen ska skickas iväg. Själva 

filen med produkter skapas dock automatiskt. 

R4 sammanfattade att de processer som är knutna till Visma Proceedo är uppläggning av 

produktkataloger, ordermottagning och fakturering. De skickar även en orderbekräftelse från det 

egna affärssystemet till slutkunden dock inte via Visma Proceedo. Uppläggning av produktkataloger 

sker genom uppladning av en fil till Visma Proceedo. Order kommer från slutkunden via Visma 

Proceedo genom e-post som därefter matas in manuellt i det egna affärssystemet. 

Faktureringsprocessen sker automatiskt genom att det egna affärssystemet skickar iväg en e-Faktura. 

 

Q3 Vilka för- och nackdelar har integrationen med Visma Proceedo medfört?  
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En klar fördel som R1 ser med integrationen mot Visma Proceedo är att ordern kommer in 

elektroniskt vilket innebär mindre manuellt arbete (med ordermottagning). Bland nackdelarna 

nämner han gamla produktkataloger, e-handel som tungprocess, e-handel i sig medför mer arbete 

samt att användning av EDI innebär ”en order en faktura”. Gammal produktkatalog är en nackdel 

eftersom katalogsystem ska underhållas löpande, och e-handel med kommuner är en tung process 

för att de själva saknar resurser för detta och inte inser hur komplicerat det är att handla 

elektroniskt. Med gammal produktkatalog menar R1 att:  

”Nackdelen är att så fort du laddar upp en katalog så är ju den faktiskt död. Så är det alltid när 

man producerar någonting utanför sina egna system.” 

R2 nämnde följande fördelar med integrationen mot Visma Proceedo: de slipper registrera order 

manuellt och de kan publicera sitt sortiment genom Visma Proceedo och de når en större kundkrets. 

När det gäller nackdelar anses möjligheten att påverka kunden vara väldigt liten samt att egna priser 

exponeras gentemot konkurrenterna. 

”Men det är eOrdern som är leverantörens stora vinning.” 

R3 säger att en nackdel med systemintegrationen är att de inte har kontroll över 

produktinformationen. 

”Kontroll innebär att det blir mycket svårare för oss att beskriva en produkt. Vi blir styrda till att 

det här ska se ut på ett visst sätt, vi måste skapa produktkatalog som innehåller viss 

information…” 

Tidsförskjutning vid upplägg av kataloger är en annan nackdel som R3 tar upp:  

”Det enda som jag har manuellt klipp på fortfarande... är att jag laddar produktkatalogen 

manuellt. Vilket jag också ser som en nackdel för det är inte alltid jag är i fas tidsmässigt.” 

 Det kan hända att leverantören hamnar i prisdiskussion med slutkunden då produktpriser som 

slutkunden ser och de uppdaterade priser inte stämmer överens på grund av tidsförskjutningen. 

 Vidare har R3 sagt att priserna blir pressade och att det är oerhörd konkurrens vid upphandlingar.  

Fördelarna är starkare kundkontakt, kundrelationer:  

”… kunden knyts till oss på ett ganska kraftigt sätt egentligen. Det är inte lätt att bryta sig loss.” 

En annan fördel är att orderhanteringen fungerar bra och är väldigt kostnadseffektiv. 

 R4 berättade att slutkunderna blir mer märkestrogna tack vare de avtal som upprättas i samband 

med anslutning till Visma Proceedo. Ytterligare en fördel är att den inkommande ordern är 

regelstyrd. Detta medför att det blir mindre missuppfattningar. Fakturering genom eFaktura innebär 

mindre kostnader samt mindre manuell hantering. En kortsiktig nackdel som R4 nämnde är att det 

krävs en större arbetsinsats vid implementering av integrationslösning: 

”… det är ofta ganska tungt att sätta upp det och har kund specifika krav i vad de vill ha med i sin  

katalog så kan det medföra merarbete. Nog att det är en nackdel men om man ser det i ett par 

års perspektiv så är det ingenting, inget att fundera över på så sätt. ” 
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Q4 I vilka skeden kan (brukar) olika typer av fel uppstå under de arbetssteg tidigare nämnde? Hur 

upptäcks dessa ”fel” (av vem och i vilket skede)? Hur rättas dessa fel till (av vem och på vilket 

sätt)?  

R1 har identifierat ett antal potentiella typer av fel.  Slutkunderna kan ha felaktig produktinformation 

på grund av att felaktiga uppgifter ibland kan laddas upp av leverantörerna. En order kan komma från 

en ”partner” som inte är inlagd i leverantörernas affärssystem. Vid en manuell beställning kan det 

hända att en faktura inte tas emot av slutkunden på grund av undermåligt innehåll – detta har att 

göra med dubbla flöden. När det gäller fel som har med produktuppladdning att göra är det i regel 

Visma Proceedo som upptäcker dessa, är det fel på priser upptäcks dessa av slutkunden och vid fel 

avseende inkommande order är det R1 själv som upptäcker dem. När det gäller implementering av 

systemintegrationen anser R1 att de inblandade parterna inledningsvis har haft olika synsätt på hur 

elektroniska affärer ska göras. 

Enligt R2 är de fel som har förekommit är att de har fått in en order på en produkt som har utgått 

från sortimentet. Detta beror på en tidsförskjutning vid uppdatering av produktkataloger: 

”Det som kan hända det är att det finns en tidsförskjutning. Vi producerar ju filerna tidigt varje 

morgon för att gälla under kommande dag. Men, VP läser inte in de filerna förrän på kvällen.” 

Ytterligare ett fel som ibland kan inträffa är att ordern hamnar på fel ställe om mappningen av koder 

som ingår i ett EDI-meddelande inte stämmer överens med köparen och leverantören. Felen som 

uppstår vid mappningen av EDI-meddelande beror på att leverantören inte får information om 

ändringar och tillägg från köparna och Visma Proceedo. R2 berättade att felen upptäcks av Visma 

Proceedo eller honom själv samt att det sistnämnda felet kan ta lång tid att upptäcka. Felen rättas 

genom ett samarbete mellan honom och Visma Proceedo alternativt honom och slutkunden. 

Ett problem som R3 har uppmärksammat är att vissa order kan försvinna (hänger i luften) på grund 

av att ordermottagningen är helautomatiserad. Detta märker slutkunden som i sin tur inte får någon 

leverans. Enligt R3 har slutkunden fått OK på beställningen från mellanhanden dvs. Visma Proceedo 

men att leverantören aldrig har tagit emot denna order. 

 

R4 berättade att de flesta felen beror på den mänskliga faktorn: 

”Det är klart att det finns felkällor men mycket bygger på att man sätter upp fel i filen. Att man 

ger de fel importfil i Proceedo vilket medför sena o kanske… man märker inte det riktigt utan det 

märker du först när ordrar och eFakturor börjar gå iväg, att det inte matchar.” 

 

Q5 Har ni som en följd av integrationen med Visma Proceedo ändrat ert interna arbetssätt eller era 

egna (övriga) IT-lösningar?  

R1 berättade att de har fått anpassa det egna affärssystemet för att det ska stämma överens med de 

inkommande eOrder: 
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”… man får liksom skapa egna kundnummer i vårt affärssystem för att vi ska kunna mappa in 

ordrarna så att de kommer på rätt sätt.” 

R2 berättade att inga anpassningar har gjorts på grund av anslutningen till Visma Proceedo. 

 

R3 har sagt att de har lagt till GLN-nummer på kundnivå i deras eget affärssystem. Även viss 

modifiering av olika fältlängder i system för att kunna lägga in beskrivningar av artiklar har gjorts. 

R4 berättade att de har förändrat sina interna informationssystem genom att det har tillkommit en 

ny mjukvara på grund av integrationen med Visma Proceedo, som de inte skulle haft annars. Vad 

gäller arbetssättet såg R4 möjligheter, med ytterligare systemintegration, att gå från att manuellt 

knappa in inkomna order till att bli aktiva innesäljare istället. 

 

Q6 Hur kan andra tekniker förenkla integrationen?  

R1 påstod att en framtid ligger kanske i en ”punch-out” lösning (även kallad OCI) samt att man ska se 

till att använda standarder som finns. Vad OCI är för något och vad det innebär svarade R1 så här på: 

”Det är att man tar bort katalogsteget då. Vi som har en egen internet handel funderar på att 

göra en punch-out till det. En OCI punch-out lösning. Som gör då att slutkunden går in och 

använder vår webbshop som gränssnitt och katalog för att handla sina saker. Lägger prylarna i 

vår varukorg och sen så gör de en check-out då och tar med sig varukorgen in tillbaks i VP-s 

system och sen så producerar man en order på det.” 

R2 berättade att de använder EDI-meddelanden för att utbyta information med Visma Proceedo och 

en annan tänkbar teknik skulle vara att ersätta EDI med XML. Däremot innebär det inte att 

leverantörerna vinner mycket på det utan att det är bara en annan teknik som används. Han tillägger 

dock att en ny leverantör som ska integrera med Visma Proceedo kan komma billigare undan genom 

att satsa på XML-lösning under förutsättning att man inte har EDI-system från början. 

R3 sa så här: 

”… vi har "punch-out" lösningar igång. Och det skulle kunna förbättra, förenkla. Det innebär att vi 

aldrig behöver skicka någon information utan de hämtar den när de behöver den.” 

R3 påpekade dock att integrationen med punch-out lösningar kan vara problematisk. Men när det 

gäller uppdatering av produktinformation ansåg R3 att en punch-out lösning fungerade väldigt bra. 

R4 tyckte att elektroniska marknadsplatser inte har tillräckligt bra stöd för att kunna presentera olika 

kategorier av produkter som ett säljande företag kan ha. 

 

Q7 Hade det varit önskvärt att integrera Visma Proceedo med ytterligare funktioner i era interna 

system om möjligheter funnits?  

R1 uttryckte som svar på en annan fråga att följande funktionaliteten vore önskvärt: 
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”Så man skulle i så fall vilja haft är att man talar om det som vi inte kan leverera istället.” 

R1 skulle kunna tänka sig implementera en OCI-lösning om det lönar sig i det långa loppet:  

”Alltså det finns en gräns för... om vi ska utveckla det här eller kunna göra det här så kommer det 

att kosta oss konsult pengar. Då får man väga det här emot hur mycket order som kommer att 

komma in den här vägen och hur framtidssäkrat är det.” 

 

R2 berättade att det som de skulle kunna integrera med Visma Proceedo är information om 

lagersaldo. Det är en funktion som Visma Proceedo inte kan hantera i dagsläget men efterfrågas av 

vissa slutkunder. 

R3 ansåg att en automatiserad orderbekräftelse är en funktionalitet som vore önskvärt att integrera 

med Visma Proceedo:  

”Nu kan vi lösa det att vi skickar en bekräftelse från ett e-mail eller nånting så här men det är 

någonting som vi sätter upp i vårat system och det är inte alltid att kunden ska... det blir inte 

gjort.” 

 

Det har framkommit att R4 önskar en fullintegration med Visma Proceedo i framtiden: 

”Så på sikt skulle vi då vilja skicka data direkt från vårt affärssystem till Proceedo. Sen skulle data 

komma från Proceedo direkt in i vårt affärssystem och hela vägen tillbaka. Och då är det 

fullintegrerat system kort och gott.” 

 

Q8 Vad anser du att systemutvecklare bör tänka på när de skapar ett IS som externa IS ska kunna 

integrera med?  

R1 tyckte att man ska fokusera på standarder:  

”Tänka i de banor så att man inte uppfinner egna hjul och egna vägar om man inte tror att man 

kan vara branschledande då. Det är nog det absolut viktigaste för att då får du med dig folk om 

du har en standard som alla känner till. Den redan är tillämpad.” 

R2 tyckte att ett IS ska vara flexibelt: 

”Det är jag egentligen säger är att portalen måste vara flexibel och kunna möta upp flera olika 

lösningar som leverantören kan verkas ha.” 

R3 tyckte att elektroniska marknadsplatserna ska i sin hantering stödja standarder. 

R4 ansåg att systemutvecklare bör tänka på att informationssystemets funktioner kan komma att 

vidareutvecklas i framtiden och därmed bör dem vara flexibla. 
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5.0 Analys 
I det här avsnittet har vi analyserat insamlat data genom jämförelse av teorin och empirin. 

 

5.1 För- och nackdelar med anslutning till en inköpsorienterad 

elektronisk marknadsplats  
Efter genomgången av litteraturen har det framkommit att det finns tre orienteringar som 

elektroniska marknadsplatser kan ha. Dessa är försäljningsfokuserade, inköpsfokuserade och 

oberoende elektroniska marknadsplatser. Det är av vikt för oss att påpeka att operatören som är vårt 

studiefall kan uppfattas som en oberoende elektronisk marknadsplats enligt definitionen under 

”Elektroniska marknadsplatser” rubriken. Detta stämmer dock inte riktigt då även om 

marknadsplatsen tillhandahålls av en tredje part är Visma Proceedo explicit uttalat orienterad mot 

köparna vilket stämmer överens med definitionen av de inköpsfokuserade elektroniska 

marknadsplatserna. Därför kan dessa inte anses vara helt oberoende eller inköpsorienterade utan en 

blandning av dessa två definitioner.  

Vi har sett att definitioner på vad en elektronisk marknadsplats är för något har utvecklats genom 

åren. Från Bakos (1991) definition av elektroniska marknadsplatser som informationssystem vilka 

möjliggör utbyte av produktinformation till informationssystem vilka ökar det ekonomiska värdet för 

involverade parter genom utbyte av produktinformation och betalningar (Bakos, 1998). Detta är väl 

förenligt med bilden av Visma Proceedos utveckling som en elektronisk marknadsplats som vi har fått 

ur vår empiri (se 4.1 Operatör – Visma Proceedo). Vi har efter samtal med operatören och fyra 

leverantörer kunnat identifiera vilka processer i den elektroniska marknadsplatsen är möjliga att 

integrera i leverantörernas interna informationssystem. Dessa redovisas i tabellen nedan: 

Tabell 2: Visma Proceedos funktioner och dess processer ur ett leverantörsperspektiv 

Matchning av köpare och leverantörer 

 Produktpresentation 
 

Förenklat utbyte av information, varor, tjänster och betalningar 

 Ordermottagning 

 Orderbekräftelse 

 Fakturering 
 

 
Genom våra samtal med våra respondenter har vi konstaterat att det finns positiva effekter i en 

sådan anslutning. Starkare kundrelationer uppstår på grund av upprättade avtal som styr inköparna 

till att handla från utvalda leverantörer. Leverantörerna når ut till en större kundkrets genom att 

deras sortiment är synligt på Visma Proceedo. Att leverantörerna kan nå en global marknad genom 

exponering av sina produkter på en elektronisk marknadsplats är en fördel som vi också har 

uppmärksammat i vår litteratur. Däremot nämns det i litteraturen att en anslutning till elektroniska 

marknadsplatser kan medföra försämrade relationer mellan köpare och leverantörer vilket går emot 

det som vi har fått fram ur vår empiri, nämligen att en anslutning medför starkare kundrelationer. 

Enligt några respondenter blir inköparna tvungna att handla från leverantörer som de har avtal med 
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därför att det är enbart dessa leverantörer som man kan göra affärer med via Visma Proceedo vilket 

kan styrkas med operatörens utsaga:  

”Det är inte så att vi förhandlar fram avtal(mellan leverantörer och kunder) utan vi har massa 

uppkopplingar. Det är fortfarande så att kunden väljer vilka leverantörer han vill ha.” 

Vidare har en elektronisk marknadsplats, enligt litteraturen, en roll att säkra medverkande parternas 

seriositet genom att kontrollera dem. Detta har inte leverantörerna lyft fram vilket kan ha att göra 

med att leverantörer och köpare börjar interagera genom Visma Proceedo först efter att avtal har 

upprättats. 

När det gäller nackdelar med anslutning till Visma Proceedo är enligt leverantörerna en av dem 

exponering av egna priser gentemot sina konkurrenter och att det leder till hård konkurrens vid 

upphandling av nya avtal. Detta anser vi stämmer bra överens med litteraturen där en anslutning till 

elektroniska marknadsplatser tillför lite nytta för leverantörerna på grund av priskonkurrens. En 

annan nackdel som leverantörerna har påpekat är att de inte själva har kontroll på informationen 

som utbyts med Visma Proceedo då det är Visma Proceedo som styr hur all information ska se ut. 

Detta ger leverantörerna små möjligheter att kunna påverka kunden. Ur vår teori har det 

framkommit att företag som ansvarar för elektroniska marknadsplatser ibland inte har en klar 

affärsmodell för hur de ska öka vinsten för sina kunder. Vi anser att så inte är fallet med Visma 

Proceedo som har en klar affärsidé att vara till gagn för sina kunder, som är köpare, genom att samla 

alla leverantörer på ett ställe och underlätta prisjämförelse och inköp. Alla leverantörer som vi har 

varit i kontakt med har anslutit sig till Visma Proceedo på kundens begäran. Naturliga utfallet är att 

leverantörerna hamnar i skymundan vilket kan innebära för deras del att en anslutning till Visma 

Proceedo medför mindre nytta än det gör för köpare.  

 

5.2 För- och nackdelar med integrering av leverantörernas 

interna informationssystem med en inköpsorienterad elektronisk 

marknadsplats 
I vår teori har vi beskrivit systemintegration som gemensam tillgänglighet och samarbete mellan olika 

aktiviteter. Då vår fokus riktar sig på interorganisatoriska informationssystem sträcker sig denna 

tillgänglighet och samarbete över organisationsgränser. En sådan systemintegration kan delas upp i 

fem olika nivåer (se figur 4 i avsnitt 2.4.1 ). Vår tolkning är att de här nivåerna kan uppfyllas i olika 

stor omfattning. 

Den lägsta nivån av systemintegration handlar om att inblandade parter ska ha samma syn på hur 

kommunikation och samarbete ska utföras. Vad vi har erfarit från våra samtal med leverantörerna är 

att så är inte fallet. Speciellt under implementeringen av systemintegrationen har det visat sig att de 

inblandade parterna har haft olika syn på hur elektroniska affärer ska göras. Bristande 

kommunikation kan förekomma även under driftfasen. Ett exempel som respondenten R2 har 

berättat om är att mappning av koder som ingår i ett EDI-meddelande inte stämmer överens med 

egna affärssystemet på grund av att ingen information om ändringar har kommit från slutkunden 

eller Visma Proceedo. 
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Nästa nivå av systemintegration har med gemensamma standarder att göra, det vill säga konsekvent 

språkbruk och tillvägagångssätt ska användas för att koppla ihop och underhålla olika aktiviteter. Vi 

anser att vi har genom våra intervjuer kunnat identifiera ett exempel på inkonsekvent språkbruk. Det 

som har kommit fram är att en respondenten R3 har efterfrågat en automatiserad orderbekräftelse 

funktion som Visma Proceedo redan erbjuder. Leverantörerna anser i allmänhet att elektroniska 

marknadsplatser ska enligt respondenterna R1 och R3 följa branschledande standarder samt enligt 

respondenterna R2 och R4 vara flexibla genom att stödja olika lösningar som leverantörer kan tänkas 

ha. De standarder som Visma Proceedo stödjer avseende processerna ordermottagning och 

fakturering är leverantörerna nöjda med. 

Informationsdelning är den tredje nivån av systemintegration och syftar på att ha tillgång till 

varandras data. De befrämjande faktorerna som är resultat av systemintegration och har direkt 

koppling till informationsdelning är samlad information, mindre redundans och direkt tillgång till 

originaldata (se 2.4.1 Följderna av systemintegration). Den processen där informationsdelning 

förekommer är produktpresentation dock även där i liten omfattning. Ur leverantörernas perspektiv 

kan en produktkatalog som har lagts upp på Visma Proceedos FTP-server ses som att information 

samlas på ett ställe. Leverantörerna sparar ändå originaldata i egna databaser och därmed 

förekommer redundans. Respondenterna R1 och R3 har uttryckt önskemål om ökad 

informationsdelning i processen produktpresentation. De har efterfrågat punch-out lösning vilket 

skulle innebära att leverantörer inte behöver lägga upp information om deras produkter på Visma 

Proceedos FTP-server. Slutkunden skulle få direkt tillgång till originaldata från leverantörens 

informationssystem. Ytterligare ett önskemål om informationsdelning som efterfrågas av 

respondenten R2 är utbyte av information om lagersaldo.  

Koordination innebär förhandling och utbyte av meddelanden som tillåter olika aktiviteter som är 

oberoende av varandra att svara på varandras behov och begränsningar. Med det menas att en 

process genom utbyte av meddelanden samverkar med en annan process. Denna samverkan leder 

till högre effektivitet. Ett exempel på en sådan samverkan som vi har kommit fram till i vår 

undersökning är att en integrerad process ordermottagning triggar igång den också integrerade 

processen fakturering. Resultatet av denna samverkan är mindre manuellt arbete.  

Den högsta nivån av systemintegration är kollaboration. Denna nivå handlar om ett samarbete där 

olika aktiviteter går ihop i syfte att uppnå större mål. Ett närmare samarbete mellan företag innebär 

kortare ledtider. För att erhålla kortare ledtider och därmed också uppnå högre effektivitet bör man 

sträva efter att automatisera olika processer så långt som möjligt.  

I likhet med följderna med anslutning till en elektronisk marknadsplats har vi gällande 

systemintegration upptäckt vissa för och nackdelar. Vad som har kommit fram är att processen 

produktpresentation är den faktor som våra respondenter har varit minst nöjda med. Denna process 

anser de vara en stor källa till olika förekomster av fel som kan uppstå. Ett exempel på detta är 

mycket manuellt arbete som ligger bakom denna process och att mänskliga faktorer oftast är den 

felande länken. Ett annat exempel är att det blir en tidsförskjutning vid uppdateringar av 

produktkataloger vilket i sin tur kan innebära att leverantörer får order på en produkt som de inte 

har i sitt lager för tillfället. Vidare har våra respondenter påpekat att produkter inte alltid kan 

presenteras på ett tillfredsställande sätt i en produktkatalog där informationen presenteras enligt 

Visma Proceedos krav. Respondenten R3 har erfarenhet av punch-out lösningar och när det gäller 
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produktpresentation fungerar denna lösning enligt honom på ett tillfredsställande sätt. 

Systemintegration innebär ökade kostnader under den inledande fasen. Respondenten R1 berättar 

att en implementering av punch-out lösning måste löna sig i det långa loppet för att företaget inte 

ska förlora de investerade pengarna. 

Systemintegration innebär mindre manuellt arbete och minskade kostnader på längre sikt. Denna 

fördel sammanfattas av respondenten R4 genom att företaget går från att manuellt knappa in 

inkomna order till att bli aktiva innesäljare istället. En annan fördel är att informationen som utbyts 

mellan leverantörer och operatören är regelstyrd. Respondenten R4 påpekade att risken för 

missuppfattningar minimeras på så sätt vid ordermottagning . Detta kan anses vara motsägelsefullt 

då denna regelstyrning (avsaknad av kontroll över informationen) ses som en nackdel vid processen 

produktpresentation. Processen produktpresentation tillhör funktionen matchning av köpare och 

leverantörer medan de övriga processerna tillhör funktionen förenklat utbyte av information, varor, 

tjänster och betalningar (se Tabell 2: Visma Proceedos funktioner och dess processer ur ett 

leverantörsperspektiv) och på grund av det ställs det olika krav på informationen. Regelstyrd 

information i processen produktpresentation är till nackdel på grund av att leverantörer inte kan 

presentera sina produkter som de önskar. 
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6.0 Slutsatser 
Det kvalitativa tillvägagångssättet har medfört att utredningen har resulterat i subjektiva slutsatser som ska 

främst användas för att exemplifiera istället för att generalisera. Slutsatserna är ändå av intresse för operatörer 

av inköpsorienterade elektroniska marknadsplatser, befintliga eller potentiella leverantörer samt den 

akademiska världen som studerar ämnesområdet. 

 

6.1 För- och nackdelar 
Vi har identifierat för och nackdelar med anslutning till en inköpsorienterad elektronisk 

marknadsplats genom analys av teori och empiri. Vi har dragit slutsatsen att anslutning till en 

inköpsorienterad elektronisk marknadsplats medför följande för- och nackdelar för leverantörer. 

Fördelar Nackdelar 
 Kundtrohet 
 Åtkomst till en större kundkrets 

 Exponering av egna priser gentemot 
konkurrenter 

 Små möjligheter att påverka kunden på 
grund av att informationen är regelstyrd 

 Enda sättet att behålla en stor kund 
 

Vi har även identifierat för och nackdelar med systemintegration mellan leverantörer och en 

inköpsorienterad elektronisk marknadsplats. Vi har dragit slutsatsen att integration av interna 

informationssystem med en inköpsorienterad elektronisk marknadsplats medför följande för och 

nackdelar för leverantörer.  

Fördelar Nackdelar 
 Mindre manuellt arbete 
 Minskade kostnader på längre sikt 
 Regelstyrd information i funktionen 

förenklat utbyte av information, 
varor, tjänster och betalningar 

 Ökade kostnader på kort sikt 
 Bristande kommunikation efter gjorda 

ändringar 
 Inkonsekvent språkbruk 
 Regelstyrd information i funktionen 

matchning av köpare och säljare 
 Tillgång till originaldata saknas i funktionen 

matchning av köpare och säljare 
 

6.2 Drivkrafter 
Det som stimulerar leverantörer att vara anslutna till en inköpsorienterad elektronisk marknadsplats 

är säkring av fortsatt handel med stora kunder. 

Det som driver leverantörer att integrera interna informationssystem med en inköpsorienterad 

elektronisk marknadsplats är ökad verksamhetsnytta. 

 

6.3 Anpassning 
Genom att ta reda på vad driver leverantörer att använda integrerade lösningar samt vad stimulerar 

de att vara ansluta till inköpsorienterade elektroniska marknadsplatser har det blivit möjligt för oss 



 

Emir Dizdarevic & Sadmir Halilovic  2008 

38 Hur kan elektroniska marknadsplatser anpassas för att underlätta integrering med 
leverantörernas interna informationssystem? 

 

att förstå leverantörernas uppfattningar om styrkor och problem.  Därmed har vi kommit fram till 

vilka styrkor bör förädlas och vilka problem bör lösas. 

Vår slutsats är att inköpsorienterade elektroniska marknadsplatser kan anpassas för att underlätta 

integrering med leverantörernas interna informationssystem genom att automatisera funktionen för 

presentation av leverantörernas produkter samt genom att använda branschledande standarder. 
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7.0 Diskussion 
Vi tycker att operatören bör lösa de problem som är knutna till funktionen matchning av köpare och 

säljare vilket i sin tur skulle reducera många av de identifierade nackdelarna. En automatisering av 

denna funktion skulle undanröja många felkällor som har med den mänskliga faktorn att göra och 

därmed uppnå en högre effektivitet genom ökad grad av kollaboration. De styrkor som operatören 

bör fortsätta förädla är att följa branschledande standarder och därmed ha ett flexibelt 

informationssystem vilket skulle ha direkt inverkan på nackdelen ökade kostnader med 

systemintegration på kort sikt. 

Undersökningen visar att produktkatalogen anges som den största felkällan. Många fel uppstår på 

grund av den mänskliga faktorn. Dessutom kan inte produktkataloger tillgodose de krav på 

produktpresentation som leverantörerna har. En lösning som efterfrågas av leverantörerna är punch-

out. Med denna lösning tror de att problemen som har med den mänskliga faktorn att göra 

undanröjs samt att de kan presentera sina produkter som de vill.  

 Vår tolkning är att systemintegration med Visma Proceedo, ur leverantörernas perspektiv, är fullt 

tillfredsställande gällande funktionen förenklat utbyte av information, varor, tjänster och betalningar 

medan funktionen matchning av leverantörer och köpare kan förbättras ytterligare. I likhet med 

leverantörerna skulle vi vilja se en satsning på utveckling av punch-out lösning som bör förbättra 

presentation av produkter samt undanröja många felkällor som har med den mänskliga faktorn i 

processen produktpresentation att göra. 

En annan funktionalitet som efterfrågas av leverantörerna är att kunna utbyta information om 

lagersaldo. Den funktionaliteten, anser vi, är en delprodukt av punch-out lösningen.  

Vi anser att om operatörer av inköpsorienterade elektroniska marknadsplatser åtgärdar problem och 

vidareutvecklar styrkor som upplevs av anslutna leverantörer borde graden av leverantörernas 

drivkrafter för anslutning och integrering av interna informationssystem med inköpsorienterade 

elektroniska marknadsplatser öka. Fler anslutna leverantörer som dessutom har integrerat sina 

interna informationssystem skulle kunna användas av operatörer som argument för försäljning av 

deras produkt till slutkunden. Likaså kan leverantörer använda anslutning och integrering av interna 

informationssystem med en inköpsorienterad elektronisk marknadsplats som argument vid 

förhandling av avtal med kunder som använder denna marknadsplats. 

 

7.1 Förslag på vidare forskning 
I sökningen efter befintlig kunskap i vårt utredningsområde har vi inte stött på tekniken punch-out 

vilket innebär att all kunskap som vi har om den kommer från empirin. Därför anser vi att det finns 

fog att undersöka vilka konsekvenser en implementering av punch-out lösning skulle medföra för 

operatören, köparna och leverantörerna. Vi anser även att en fortsatt forskning skulle kunna 

fokusera på hur leverantörerna har integrerat sina interna informationssystem med en 

inköpsorienterad elektronisk marknadsplats med en djupare teknisk förankring. Exempelvis en 

jämförande studie som utreder systemintegration med en inköpsorienterad elektronisk 

marknadsplats med hjälp av EDI-tekniken kontra XML-tekniken. 
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 Sloan management review 
 Information Systems Journal 
 Journal of Information Systems 
 The Journal of Strategic Information Systems 
 Information Systems Management 
 International Journal of Electronic Business  
 Electronic Markets 
 Journal of management information systems 
 European journal of information systems  
 Com of the AIS 
 Information systems research 
 Management Science 
 Decision Support Systems 
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Bilaga 2  
 

Elektroniska marknadsplatser i Sverige 

Gränss == Marknadsplatsen bör ha ett leverantörsgränssnitt vars design operatören är ansvarig för 

att utveckla och underhålla [ja, nej].  

Integr == Systemintegration är möjlig [ja, nej]. 

22 EM har hittats på www.emarketservices.com under kategorierna Europe och Sweden. 

EM Säte Akt. Säte Akt. 
Kat. 

Grän
ss 

Integ
r 

Achilles UK     
BåtNet Lindesberg Sverige B2B, 

C2C 
Ja ? 

Crossroad 
Kvarken 

Umeå Sverige B2B, 
G2B 

Ja+ ? 

Docu-AIS Tyskland Global    
Emfas Bromma Skandinavien B2B Ja ? 
Endorsia Göteborg Sverige & 

globalt 
B2B JA JA 

eu-supply UK     
eXesstrade Kungsbacka Global B2B, 

anony
mous 

Ja ? 

HästNet Lindesberg Sverige B2B,  
C2C 

Ja ? 

Industritorg
et.se 

Halmstad Sverige B2B Ja ? möjligtvis 

Kompass Paris     
Kundkraft Stockholm Sverige B2B, 

B2C 
Ja ? möjligtvis 

LandbruksN
et 

Lindesberg Sverige B2B, 
C2C 

Ja ? 

MaskinNet Lindesberg Sverige B2B, 
B2C 

Ja ? 

Mercell Oslo, Gbg Norden B2B Ja ? tveksamt 
Nordicnet Stockholm Norden B2B Ja ? tveksamt 
PartMiner USA     
Printoffer Falun Norden B2B Ur 

drift 
Ny ver. 
24/11 

Progrator 
Gatetrade 

Danmark Norden B2B JA JA 

Property and 
Casualty 

USA     

The Nordic 
Power 
Exchange 

Oslo Global    

Tradeplace Amsterdam     

http://www.emarketservices.com/
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Bilaga 3 
 

Genomförda intervjuer 

Datum Aktivitet Studie Tid 

2008-12-03 Intervju med Director Service & Delivery, 
Visma Proceedo AB 

Fallstudie/operatör 1h 30 min 

2008-12-11 Intervju med Blåkläder AB Fallstudie/leverantör 40 min 
2008-12-12 Intervju med Supplies Team AB Fallstudie/leverantör 28 min 
2008-12-15 Intervju med Tools Väst AB Fallstudie/leverantör 32 min 
2008-12-16 Intervju med Papyrus AB Fallstudie/leverantör 42 min 
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Bilaga 4 
 

Intervjumanus 

Fråga nummer 1: Kan du beskriva vilken roll har du på ditt företag och din koppling till VP? 

Fråga nummer 2: Hur länge har ni varit anslutna till VP? 

Hur gick det till/på vems initiativ anslöt ni er till VP? 

 För att tillgodose en begäran från kunden? 

 Relation till kunden? 

 Locka till sig fler köpare? 

Var du med i förhandlingarna med Visma Proceedo om hur integrationen ska genomföras? 

 

Innan vi går in på fråga nummer 3 undrar vi om du kan berätta vilka system har ni som är 

integrerade med Visma Proceedo? 

Vad är det för typ av system? 

Fråga nummer 3: Vilka olika processer/arbetssteg (såväl manuella som IT-automatiserade) är det 

som påverkas av ”kopplingen” till VP? 

Vad gör ni och till vad använder ni IT-stöd för? I vilket system? Vad görs manuellt? 

 Produktpresentation 

 Ordermottagning 

 Fakturering 

Vilken information behövs till dessa processer? 

 Order? Beställning? 

 Faktureringsunderlag? 

 Något annat? 

Vilka steg är integrerade med Visma Proceedo? 

 

Fråga nummer 4: Vilka för- respektive nackdelar har integrationen med VP medfört? 

Hur har det förenklat ert ”säljarbete”? Ser ni någon ökad effektivitet i verksamheten? 

 kortare ledtider, 

 samlad information, 

 mindre redundans, 

 direkt tillgång till orginaldata,  
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 effektivitet 

 

Effekter av integration: 

 Större order ingång? 

 Mindre order ingång? 

 Mindre administrativt arbete? 

 Mer IT-arbete (drift och support)? 

 Något annat? 

 

Med avseende på vad? 

 Försäljningsarbete? 

 IT-arbete? 

 IT-infrastruktur? 

 

Fråga nummer 5: I vilka skeden kan (brukar) olika typer av fel uppstå under de arbetssteg du 

tidigare nämnde? 

Frågan avser typer av fel som uppstår under driftfasen? 

Är det fel i informationen vid kommunikation med VP-s system? 

Är det bristfällig information vid kommunikation med VP-s system? 

Brukar informationen som ni skickar till VP-s system stoppas av deras system pga fel i informationen? 

 

Fråga nummer 6: Hur upptäcks dessa ”fel” (av vem och i vilket skede)? 

Brukar informationen som ni skickar till VP-s system stoppas av deras system pga fel i informationen? 

Kan felaktig eller bristfällig information upptäckas enbart på en sida? Exempelvis i VP-s system? 

När? 

 

Fråga nummer 7: Hur rättas dessa fel till (av vem och på vilket sätt)? 

Har ni möjlighet att rätta till felen själva? 

Finns det någon funktionalitet i VP-s system att felanmäla? 
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Innan vi går vidare på fråga 8 tänkte vi fråga om ni har haft några barnsjukdomar under 

integrationsprocessen? 

Denna fråga ska ställas om inte ett tydligt svar har erhållits på fråga nummer 3!!! 

Fråga nummer 8: I vilken omfattning har ni integrerat VP-s system med egna IT-system? 

Vilka tjänster/produkter är integrerade? 

 Produktpresentation 

 Ordermottagning 

 Fakturaavisering 

 Fakturering 

 

Fråga nummer 9: Har ni som en följd av integrationen med VP ändrat ert interna arbetssätt eller 

era egna IT-system? 

Har ni anpassat era tidigare beskrivna arbetssteg/processer på grund av ”kopplingen” till VP? 

Innehåller informationen som förmedlas mellan era system och VP-s system samma ”data” som ni 

brukar använda i de egna (motsvarande) processer? 

Har ni exempelvis tagit fram ”en modul eller en adapter” för omvandling av information mellan 

interna och VP-s processer? 

 

Fråga nummer 10: Hur kan andra tekniker förenkla integrationen? 

Kan exempelvis tjänsteorienterad arkitektur (SOA) och Web Services förenkla? 

Öppen source tekniker/verktyg/ramverk? 

Andra standarder? 

 

Fråga nummer 11: Hade det varit önskvärt att integrera VP med ytterligare funktioner i era interna 

system om möjligheter funnits? 

Finns det möjligtvis funktioner som erbjuds av VP men av någon anledning inte går att integrera med 

era interna system? 

 

Fråga nummer 12: Vad anser du att systemutvecklare bör tänka på när de skapar ett IS som 

externa IS ska kunna integrera med? 

Exempelvis en ny elektronisk marknadsplats. 
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Sådant som är viktigt att tänka på? 

Systemets processer/informationen/data ska överensstämma med rådande standarder osv. 
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Bilaga 5 
 

Bakgrund – brev till respondenterna 

 

Vi är medlemmar i en forskningsgrupp vid Örebros universitet inom informationssystem. Inriktning är 

elektroniska inköpssystem/elektroniska marknadsplatser med specifikt fokus på leverantörssidan. 

Lite förenklat kan man säga att vi är intresserade för de systemegenskaper (ur ett 

systemintegrationsperspektiv) man uppfattar som viktiga när man befinner sig på säljsidan av ett 

elektroniskt inköpssystem. 

Studien genomförs med Visma Proceedo som fallmarknadsplats. Syftet med fallstudiestudien är 

alltså att fördjupa sig i säljarnas upplevda behov av systemstöd när de använder Visma Proceedo för 

att göra affärer. För att vara lite mer specifika är vi extra intresserade av frågor som rör 
systemintegration på leverantörssidan. 

 
För att ni ska förstå vad denna intervju kommer att handla om skickar vi en karta över centrala 

begrepp som vår studie berör, samt de frågor som vi tänker ställa till er. 

Tabell 3: Centrala begrepp 

 VP 

 IS 

 Visma Proceedo 

 Informationssystem 

Produkter & tjänster 
 
Produkten kan definieras som ett 
”affärshandlingsmedium” – ett 
medium där säljaren presenterar 
utbud, hanterar beställningar och 
fakturerar kunder. 

 Produktpresentation 

 Ordermottagning  

 Fakturering 

Information  Order 

 (Orderbekräftelse) 

 (Leveransavisering) 

 Faktureringsunderlag 

 Katalog 

Tekniker (teknologier)  Kommunikationsstandarder 

 Operativsystem plattformar 

 Databaser 

 Något annat? 

 

Frågor 

1. Kan du beskriva vilken roll har du på ditt företag och din koppling till VP? 

2. Hur länge har ni varit anslutna till VP? Hur gick det till/på vems initiativ anslöt ni er till VP? 

3. Vilka olika processer/arbetssteg (såväl manuella som IT-automatiserade processer) är det 

som påverkas av ”kopplingen” till VP? (Vilken funktion har VP-kopplingen hos er?) 

4. Vilka för- och nackdelar har integrationen med VP medfört?  
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5. I vilka skeden kan (brukar) olika typer av fel uppstå under de arbetssteg du just nämnde? 

6. Hur upptäcks dessa ”fel” (av vem och i vilket skede)? 

7. Hur rättas dessa fel till (av vem och på vilket sätt)?  

8. I vilken omfattning har ni integrerat VP:s lösning med egna (övriga) IT-lösningar?  

9. Har ni som en följd av integrationen med VP ändrat ert interna arbetssätt eller era egna 

(övriga) IT-lösningar? 

10. Hur kan andra tekniker förenkla integrationen? 

11. Hade det varit önskvärt att integrera VP med ytterligare funktioner i era interna system om 

möjligheter funnits? 

12. Vad anser du att systemutvecklare bör tänka på när de skapar ett IS som externa IS ska kunna 

integrera med? 

 

Hur kommer vi att behandla insamlad data? 

 

Intervjun kommer att genomföras per telefon och vårt samtal kommer att spelas in för att vi enklare 

ska kunna analysera det insamlade data. Vi kommer att sammanfatta era åsikter för att sedan skicka 

de till er för godkännande. 

 

Tack på förhand för er medverkan! 

Med vänliga hälsningar 

Sadmir Halilovic 

Emir Dizdarevic 

Johan Petersson 

 


