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Sammanfattning 

Inom offentlig sektor i Sverige finns stora brister vid inköp- och avtalsuppföljning. Det är 

vanligt att inköp sker utanför ramavtal och det kan bero på att myndigheter saknar ett 

digitaliserat system för uppföljning. Genom digitalisering av inköp- och 

fakturahanteringsprocesser kan inköpsuppföljning göras effektivare och generera i stora 

besparingar. 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka och förklara hur elektroniska fakturan påverkar 

inköpsaktiviteter inom offentlig sektor samt att identifiera om egenskaperna hos elektroniska 

fakturan kan bidra till ökad avtalstrohet. En undersökning är genomförd med ett resultat på 

hur elektronisk faktura används inom offentlig sektor och är genomförd med en kvalitativ 

metod och jämförande analys. En litteraturstudie mynnade ut i en analysmodell som utgjorde 

grunden till en intervjuguide. Primärdata är insamlad genom intervjuer med tre svenska 

kommuner, datakällorna har sedan jämförts mot varandra och analysmodellen.  

 

Undersökningen visar att elektroniska fakturans information har en stor påverkan på 

inköpsuppföljning i offentlig sektor. Informationen används för att få fram rapporter och 

statistik om inköp för att kunna planera och ta beslut om framtida inköp och upphandlingar. 

Elektroniska fakturan påverkar även avtalstroheten genom att myndigheter får kontroll över 

vad de egentligen köper. Identifierade nyttofaktorer hos elektroniska fakturan som har direkt 

påverkan på inköpsuppföljningsaktiviteter är korrekt, samlad, sökbar och detaljerad faktura. 

Elektroniska fakturan förser myndigheter med en bred information och för att 

inköpsuppföljning ska vara möjlig krävs ett digitaliserat system där fakturor samlas och 

kontrolleras för att korrekta rapporter ska kunna sökas fram. 
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1 Inledning 
En sammanfattande beskrivning på studiens syfte, innehåll och tillvägagångssätt. 

1.1 Bakgrund 
Offentlig sektor i Sverige hade år 2012 en inköpsvolym på cirka 625 miljarder kronor som 

betalades med skattemedel (Lukkarinen et al. 2015). Offentlig sektor är verksamheter som 

finansieras och bedrivs av allmänna skattemedel som till exempel statliga verksamheter, 

landsting, kommuner, skolor och sjukvård (Arbetsgivarverket 2017). Inköpen hos offentlig 

sektor styrs av Lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1145) (Sveriges Riksdag 2016). 

Lagen om offentlig upphandlings princip grundar sig i att myndigheter inom offentlig sektor 

ska behandla alla leverantörer lika och på ett icke-diskriminerande sätt genom öppna 

förhandlingar som genomförs med ömsesidigt erkännande och proportionalitet. En 

avtalsupphandling måste vara rättvis för att undvika att ingen leverantör ska gynnas eller 

missgynnas. Upphandlingen måste ske med miljö, social och arbetsrättsliga hänsyn. Alla 

leverantörer har rätt att delta i avtalsupphandlingen och målet är att den offentliga 

upphandlingen ska vara effektiv, rättssäker och skapa konkurrensmöjligheter så att innovativa 

lösningar främjas (Sveriges Riksdag 2016). Det måste finnas ramavtal för en omfattande 

volym av de varor och tjänster som statliga myndigheter köper. Myndigheterna ska sedan 

respektera sina avtalsleverantörer och handla via ramavtalen (Bergman et al. 2010). 

Avtalstroheten har varit ett stort problem inom Sveriges myndigheter (Bergman et al. 2010; 

Wiljkman et al 2013). Bergman et al. (2010) och Wiljkman et al. (2013) menar att det är 

vanligt med inköp utanför ramavtalen. Problemet inom offentlig sektor har uppstått på grund 

av brist på kartläggning och uppföljning av inköp och enligt Bergman et al. (2010) beror det 

på att myndigheter ofta saknar ett digitaliserat inköpssystem. Ekonomistyrningens senaste 

rapport från år 2016 om myndigheters användande av elektronisk handel gav ett resultat som 

visade att det fortfarande finns stor utvecklingspotential inom svensk stat. Det är stora 

skillnader mellan myndigheter i hur långt de kommit med elektronisk handel, utvecklingen 

går framåt men flera myndigheter har fortfarande utvecklingspotential inom området 

(Ekonomistyrningsverket 2017a). 

 

Wijkman et al. (2013) menar att systemstöd i uppföljning är en möjlighet för effektivare 

uppföljning. Myndigheter har tidigare saknat ett standardiserat arbetssätt för uppföljning av 

inköp och Wijkman et al. (2013) beskriver att med hjälp av ett digitaliserat inköpssystem och 

ett ökat intresse för inköpsuppföljning kommer uppföljningen att förbättras. 

En inköpsuppföljning är en uppföljning på bland annat inköpsmönster, prisutveckling och 

förhållandet till ramavtalen och utförs med ett elektroniskt inköpssystem. När datorstöd 

används för handel kallas det för elektronisk handel, även kallat e-handel (Fredholm 2002). E-

handeln skapar förutsättningar så att offentliga myndigheter ska bli mer avtalstrogna. Med ett 

digitalt inköpssystem ökar prismedvetenheten och avtal blir mer synliga (Stadskontoret 2009). 

Syftet med e-handel är att skapa en effektiv inköps- och fakturahanteringsprocess. 

Genomförda inköp genererar inköpsfakturor till myndigheter. Fakturor finns i olika format 

som till exempel pappersfaktura, Portable Document Format (PDF) eller elektronisk faktura 

(e-faktura). Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/55/EU kommer från år 2018 kräva att 

alla myndigheter inom offentlig sektor ska kunna ta emot e-faktura och det finns redan nu 

som ett svenskt lagförslag att e-faktura ska ingå i offentlig upphandling. Europaparlamentet 

och rådets direktiv 2014/55/EU ställer inga krav på att leverantörer måste skicka e-faktura 

men att myndigheter ska kunna ta emot. Skälet till det svenska lagförslaget är att EU strävar 

emot en papperslös offentlig förvaltning och för att nå målet måste även leverantörerna skicka 

fakturor elektroniskt. Lagen kommer att kräva bestämmelser om e-faktura vid offentlig 



 

upphandling (Regeringskansliet 2017) och innebär att år 2019 ska offentlig sektor i Sverige 

endast ta emot e-faktura (Ekonomistyrningsverket 2017c). År 2016 skickades i genomsnitt 51 

% av fakturorna elektroniskt till svenska myndigheter, vilket visar att utvecklingen går framåt. 

Men ungefär en tredjedel av Sveriges myndigheter tar emot mindre än 30 % e-fakturor (ESV 

2017a s.17). Det betyder att det är stora skillnader mellan svenska myndigheterna och det är 

fortfarande långt ifrån målet med enbart e-faktura inom offentlig sektor i Sverige (ESV 

2017a). Aktiveringsdatum för den nya lagen har ännu inte satts utan kommer att bestämmas 

av regeringen. Myndigheter och leverantörer kommer att behöva anskaffa IT-system som 

effektiviserar beställning-, leverans- och fakturahanteringsprocesser och stödjer utbyte av 

företagsdata. I speciella fall kommer undantag från kravet godkännas, beslut om undantag 

sker av Ekonomistyrningsverket (Regeringskansliet 2017). 

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka och förklara hur elektroniska fakturor påverkar 

inköpsuppföljningsaktiviteter inom offentlig sektor och identifiera om egenskaperna hos 

elektroniska fakturan kan bidra till ökad avtalstrohet.  

 

1.2.2 Undersökningsfrågor 

• Vilka faktorer hos elektroniska fakturan påverkar inköpsuppföljningen i offentlig sektor? 

• I vilka inköpsuppföljningsaktiviteter används informationen från elektroniska fakturan i 

verksamheter inom offentlig sektor?  

• Hur kan informationen från elektroniska fakturan bidra till att verksamheter inom offentlig 

sektor blir mer avtalstrogna?  

 

1.3 Målgrupper 

Målgrupper som kan finna intresse för studien är verksamheter i offentlig sektor, 

verksamheter som funderar på att investera i ett IT-stöd för fakturor och informatikstudenter. 

De som tar del av studien kan läsa och skapa en ökad förståelse om hur ett fakturasystem 

fungerar samt ta del av framgångsfaktorer, hinder och effekter för elektronisk faktura. Läsaren 

kan ta del av hur information från elektroniska fakturan kan användas i inköpsuppföljning 

samt ta del av en jämförande studie om hur verksamheter använder informationen från den 

elektroniska fakturan.  

 

1.4 Avgränsningar 

Teorin nämner miljöbesparingar som en effekt av användningen av Electronic Data 

Interchange, men avgränsning från miljöbesparingen i analysmodellen har gjorts eftersom 

miljön inte ger någon direkt koppling till verksamheters inköpsuppföljning. Avgränsning från 

konsekvenser av undantag från ramavtalen och brott mot LOU har även gjorts eftersom det är 

både känsligt och komplext, studien fokuserar istället på avtalstroheten. 



 

1.5 Metod 

1.5.1 Datainsamlingsmetod 

Kvantitativ data om myndigheters förhållande till avtalstrohet går enligt ESV (2017b) att 

samla in via deras e-handelssystem, men det är bara en fjärdedel av myndigheterna som följer 

upp avtalstroheten via e-handelssystemet (ESV 2017a s.13). En kvalitativ 

datainsamlingsmetod har valts för att besvara syftet och undersökningsfrågorna i denna 

studie.  

 

Studien kommer att undersöka vilka faktorer hos e-fakturan som påverkar 

inköpsuppföljningen, i vilka inköpsuppföljningsaktiviteter som e-fakturans information 

används och hur e–fakturans information kan bidra till ökad avtalstrohet inom verksamheter i 

offentlig sektor. Genom en litteraturstudie (se nedan) framställdes en analysmodell över 

problemområdet. Analysmodellen är grunden till valet av datainsamlingsmetod, nämligen 

intervju. Analysmodellen användes också för att framställa en intervjuguide. Data har samlats 

in genom intervjuer med tre svenska kommuner i Sverige. Insamlad data har sedan ställts mot 

andra författares ramverk och den egna analysmodellen i en jämförande analys.  

 

1.5.2 Litteraturstudie 

En litteraturstudie har genomförts av tidigare forskning inom området. Begrepp är insamlade 

från forskningsartiklar, litteraturstudier och rapporter. Litteraturen är kurslitteratur och 

kursmaterial som författaren har fått ta del av. Förutom studentlitteratur har litteratur samlats 

in genom källor i databaser som Karlstad universitet ger tillgång till.  

 

Teoribakgrunden utgörs av spetslitteratur inom området Electronic Data Interchange (EDI). 

Inom ämnet EDI finns mycket forskningsmaterial och många undersökningar har utförts om 

hur EDI kan bidra till verksamheter, men forskningarna om EDI är något äldre eftersom EDI 

är ett tekniskt verktyg som använts länge. Om just hur elektroniska fakturans bidrag till 

verksamheten finns det mindre forskning om och det är vad som fick författaren att välja att 

utföra en undersökning inom området, för att försöka utveckla kunskapen. Det material som 

är insamlat om elektronisk faktura består mestadels av rapporter och forskningsdokument 

hämtade från offentliga källor. Genom mailkontakt med Konkurrensverket, 

Ekonomistyrningsverket och Upphandlingsmyndigheten har det bekräftats att det i dagsläget 

inte finns någon slutgiltig rapport kring avtalstrohet. Konkurrensverket har ett pågående 

ärende som berör avtalstroheten och Ekonomistyrningsverket har utfört olika rapporter om 

myndigheternas användande av elektronisk handel och hur avtalstroheten kan mätas med 

hjälp av e-handelssystemet. 

 

1.5.3 Analysmodell 

Utifrån litteraturstudien är en analysmodell skapad. En modell är en tolkning av verkligheten 

och en analysmodell är en illustrerad modell som förklarar de mest centrala delarna i en studie 

(Fredriksson 2016). Syftet med analysmodellen är att tydliggöra de delar av det valda ämnet 

som är centrala för studien och en illustration används för att skapa ytterligare förståelse. 

Utifrån analysmodellen är en intervjuguide skapad för insamlingen av data. Analysmodellen 

(figur 1) utformades innan utförda intervjuer, eftersom författaren måste veta vilken data som 



 

ska samlas in för att kunna besvara syfte och undersökningsfrågor. I slutsatskapitlet är även 

en ny analysmodell (figur 2) utformad för att tydliggöra resultatet av studien.  

 

1.5.4 Urval 

Respondenterna av studiens intervjuer har varit anställda hos tre kommuner i Sverige. 

Kommunerna som deltagit i studien är alla mellanstora till den större skalan och ligger i olika 

delar av landet. Fem mellanstora kommuner fick förfrågan om att delta men det var endast tre 

som svarade att de ville ställa upp. Respondenterna är kontaktade via mail med en förfrågan 

om att ställa upp på en intervju. Mailadress och arbetstitel har funnits på kommunernas 

hemsidor. Alla respondenterna arbetar inom kommunen med inköpsanalys och 

verksamhetsuppföljning. Deras arbete har en stark koppling till det valda ämnet och blev 

därför kontaktade. 

 

1.5.5 Intervju 
Robson (2007) förklarar att när undersökningar innehåller många och komplexa frågor kan 

det vara en nackdel att använda sig av enkätundersökningar. Svarens djup och detaljnivå 

bister när en enkätundersökning blir lång. Intervjuer har valts som datainsamlingsmetod på 

grund av den stora mängden frågor utarbetade från analysmodellen samt möjligheten för 

semistrukturerade frågor med chans att ställa följdfrågor. I semistrukturerade intervjuer 

innehåller en färdig lista av ämnen som ska behandlas men intervjun kan vara flexibel 

(Denscombe 2009). Intervjuaren kan med hjälp av följdfrågor låta respondenten utveckla sina 

svar för att uppnå mer utförliga svar. 

 

En stor vikt har lagts i att skapa en givande intervjuguide eftersom formuleringen av frågor 

kan vara avgörande för vilken data intervjun kommer att bidra till (Goldkuhl 2011). 

Intervjuguiden måste kunna kopplas till studien eftersom intervjufrågorna i första hand ska 

svara på undersökningen. Utan en teori som kunskapsbakgrund, kan det vara svårt att förstå 

och tolka svaren från de olika intervjuerna (Goldkuhl 2011). Intervjuguiden finns som bilaga 

1. Undersökningsfrågorna har formulerats om efter att intervjuguiden skickades ut så de 

undersökningsfrågorna som är på intervjuguiden är inte korrekta, men har ändå samma 

undersökningssyfte.  

 

Fyra intervjuer är utförda, en av intervjuerna har varit en förberedande pilotintervju och de 

andra tre har varit för datainsamling till studien. Samtlig datainsamling har genomförts via 

intervjuer med en anställd som arbetar med upphandling och inköpsanalys. Pilotintervjun 

hölls med en e-handelsansvarig i en mindre svensk kommun och genomfördes i förberedande 

syfte inför kommande datasamlingsintervjuer men inget i intervjuguiden ändrades efteråt. 

 

De valda kommunerna till studien är anonyma och respondenterna har i förväg fått 

intervjuguiden skickad till sig via mail. Intervjuerna har genomförts via telefon och varit 

semistrukturerade. Telefonintervjuer är valda i studien på grund av att kommunerna inte legat 

i författarens närområde. Intervjuerna har utgått från intervjuguiden och om något svar varit 

oklart eller behövts utvecklas har följdfrågor ställts. Intervjuerna är inte inspelade, författaren 

har själv antecknat samtidigt som respondenterna har svarat på frågorna. Intervjuerna var 

upplagda genom att respondenterna beskriver sin uppfattning med egna ord och intervjuerna 

har tagit mellan en och två timmar. Intervju med kommun 1 tog nästan två timmar, intervjun 



 

med kommun 2 tog en timme och 15 minuter och intervjun med kommun 3 tog sammanlagt 

en timme och 25 minuter. Intervjun med kommun 3 fick delas upp i två intervjuer eftersom på 

grund av intervjun tog längre tid än planerat samt andra möten. Att dela upp en intervju kan 

ha påverkat svaren i sista delen av intervjun med kommun 3. Den varierade längden av de 

olika intervjuerna beror dels på att första respondenten förklarade olika begrepp, i övriga 

intervjuer behövdes sedan begreppen inte förklaras. I första intervjun gav respondenten även 

många exempel kopplade till verksamheten för att svara på vissa frågor, vilket tog längre tid. 

Efter intervjuerna har anteckningarna renskrivits och skickats tillbaka till respondenterna för 

deras godkännande för att undvika tolkningsfel och missuppfattningar. Intervjuerna är 

sammanfattade i en empiri. I empiridelen av rapporten förekommer en del citat. Citaten i 

empirin är utifrån författarens anteckningar om vad respondenten sagt och kan vara filtrerade. 

Författaren har sedan studerat och tolkat de olika respondenternas uppfattning i en jämförande 

analys. 

 

1.5.6 Dataanalys  

Eftersom en kvalitativ studie utförts kommer är analysen kvalitativ. Kvalitativ 

forskningsanalys är en tolkning av data utifrån människans perspektiv (Larsson 2005). För att 

forskaren ska kunna tolka insamlad data krävs engagemang till att förstå vad som sägs. 

Forskaren får tillgång till erfarenheter hos deltagarna för att skapa ny kunskap inom ämnet 

genom att utifrån deltagarnas information identifiera gemensamma upplevelser av ämnet 

(Larsson 2005). Datainsamlingen till analysen är insamlad via tre intervjuer med respondenter 

som arbetar med inköpsuppföljning inom svenska kommuner. Författaren har sedan tolkat 

respondenternas svar genom en jämförande analys för att identifiera likheter och olikheter i 

svaren. Svaren jämförs även mot vad tidigare forskare kommit fram till, för att identifiera 

avvikelser mellan teori och praktik. Dataanalysen har sammanställts i två tabeller (tabell 1 och 

tabell 2) och besvarar sedan undersökningsfrågorna i slutsatsen.  

 

1.5.7 Trovärdighet 

Då den mänskliga faktorn påverkar forskningen i en kvalitativ studie kan det betyda att 

studien har en lägre validitet och reliabilitet. Validitet och reliabilitet betyder trovärdighet av 

två olika typer. Validitet är mätningen av resultatets utlovade värde. En människas svar på 

intervjufrågor ger ofta låg validitet eftersom människans svar påverkas av till exempel 

omgivning, engagemang och motivation. Reliabilitet betyder tillförlitligheten av en 

undersökning och speglar hur likt resultatet är verkligheten. Om slumpen avgör resultatet i en 

studie har studien en låg reliabilitet (Patel & Davidsson 2003). Bryman och Bell (2015) menar 

att undersöka validitet och reliabilitet i kvalitativ forskning är komplext och använder istället 

andra mätkriterier för att beskriva trovärdigheten. Trovärdigheten mäts istället genom 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelsebarhet. Med tillförlitlighet menas att 

forskaren måste säkerställt att forskningen genomförts med korrekt data genom korrekt 

förståelse och tolkning av respondentens svar. Kvalitativa studier genomförs ofta via 

datainsamling av individers erfarenheter av en viss karaktär med mer informationsdjup än 

informationsbredd. Överförbarhet betyder därför att forskaren måste fått fram tillräckligt med 

data för att kunna beskriva forskningsresultatet detaljerat. För att uppnå pålitlighet måste 

forskaren förklarat och motiverat tillvägagångssättet och metoden för hela 

forskningsprocessen. Bekräftelsebarhet menar Bryman och Bell (2015) att forskaren måste ha 

ett objektivt synsätt och undvika egna åsikter och värderingar.  

 



 

I studien har trovärdighet strävats efter och uppnåtts genom att ta del av tidigare studier som 

gjorts inom ämnet. Data har samlats in genom ett intervjuer, där respondenterna arbetar inom 

området av inköpsuppföljning använder elektronisk fakturainformation. Respondenterna har 

blivit försedda med information om undersökningen innan intervjutillfället samt fått ta del av 

intervjuguiden i förväg för att kunna ge genomtänkta och databaserade svar. Under intervjun 

är svaren på frågorna antecknade samt följdfrågor har ställts för att utöka datainsamlingen och 

få korrekt information. Respondenterna visade ett stort intresse för inköpsuppföljning och 

undersökningens resultat under intervjuerna. Alla respondenter har fått en sammanfattning av 

intervjun och har godkänt den. Utifrån sammanfattningarna av intervjuerna är empiri skapad. 

Avsnittet empiri (4) har använts för att utföra analys och presentera studieresultat, med ett mål 

att utesluta egna åsikter. Empiri, analys och slutsats går att jämföra för att kontrollera att det 

är respondenternas svar som använts. Metoden för forskningsprocessen är noga förklarad i 

avsnittet metod (1.5).  

 

1.6 Etik 

Inom forskning är det viktigt att följa forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2002). 

Forskningsetiska principerna är framtagna av Humanistisk- samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet år 1990 och är tillsvidare gällande. De forskningsetiska principerna handlar 

om att skydda individerna som deltar i undersökningen från negativa konsekvenser. Det finns 

fyra olika krav som måste följas i forskning enligt principerna.  

1. Informationskrav: Forskaren måste informera deltagare och berörda om forskningens 

syfte. Deltagare måste ha fått information om ämnet, undersökningen, om deras roll i 

undersökningen och vilka villkor de har. En deltagares medverkan är frivillig och de kan 

välja att avbryta sin medverkan under undersökningens gång, utan negativa konsekvenser.  

2. Samtyckeskrav: Deltagaren måste ha lämnat sitt samtycke för att forskaren ska få använda 

data som berör deltagaren. Det är deltagarens egna beslut om han/hon vill delta, hur mycket 

eller avbryta sitt deltagande och ingen har rätt att påverka deltagarens beslut.  

3. Konfidentialitetskrav: Forskaren har tystnadsplikt om identitetsuppgifter och andra 

känsliga uppgifter hos deltagare. Sådana uppgifter får inte delas till obehöriga.  

4. Nyttjandekravet: Insamlad data från deltagarna får bara användas i forskningsändamål 

och får inte delas ut för kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet 

2002). 

 

Genom ett informationsbrev (bilaga 2) och en medgivandeblankett (bilaga 3) till 

respondenterna är forskningsetiska principerna följda. Brevet är skickat till samtliga 

deltagares e-mail och respondenterna informeras i brevet om forskningens handling, 

forskningens syfte, på vilket sätt respondenterna kommer att bidra, vilka rättigheter 

respondenterna har och vilka skyldigheter författaren som forskare har. Längst ner i brevet har 

författaren låtit deltagarna signera dokumentet som bevis på att de tagit del av informationen 

och fått deras samtycke att delta. Efter att de har signerat brevet har författaren fått brevet 

tillbakaskickat.  

  



 

2 Teori   

Teoriavsnittet beskriver tidigare forskning och teorier kring användning av Electronic Data 

Interchange och elektronisk faktura. 

2.1 Lagen om offentlig upphandling  

Verksamheter som finansieras och bedrivs av skattemedel kallas för offentlig sektor. I 

offentlig sektor ingår till exempel statliga verksamheter, landsting, kommuner, skolor och 

sjukvård (Arbetsgivarverket 2017). Inköp hos offentlig sektor kallas för offentliga inköp och 

de betalas med offentliga medel, det vill säga skattepengar (Lukkarinen et al. 2015). Alla 

inköp av varor och tjänster inom offentlig sektor måste ske enligt Lagen om offentlig 

upphandling (SFS 2016:1145) (Sveriges Riksdag 2016). Lagen om offentlig upphandling 

kommer följande i rapporten kallas för LOU. En offentlig upphandling är upphandling där 

regler och bestämmelser måste följas för att teckna ett ramavtal med en leverantör av varor 

eller tjänster. Alla kontrakt som myndigheter tecknar måste följa upphandlingsreglerna för 

LOU. Ett ramavtal är ett tecknat avtal mellan myndighet och leverantör som måste följas 

under en viss period (Lukkarinen et al. 2015), max 4 år (Bergman et al. 2010). 

Europaparlamentet och rådets direktiv 2004/18/EG, 2004/17/EG och 2009/81/ är direktiv 

inom EU som berör offentlig upphandling. Alla länder som är medlemmar i EU måste följa 

reglerna och bestämmelserna i direktiven. LOU är en svensk lagstiftning som är en 

tillämpning om hur lagarna ska följas i Sverige. Om LOU inte följs kan myndigheter tvingas 

betala en upphandlingsskadeavgift som beslutas av domstol. Om avtal tecknats på ett otillåtet 

sätt kan en anmälan utföras genom konkurrensverket. Upphandlingsskadeavgiften finns för att 

säkerställa att LOU följs och att skattemedel används korrekt (Lukkarinen et al. 2015).  

 

En exakt beräkning av offentliga inköp är svårt att få, på grund av att uppgifterna saknas. År 

2012 uppskattades de offentliga inköpen till en summa av ungefär 625 miljarder kronor. När 

ramavtal inom offentlig sektor tecknas för inköp av varor och tjänster måste en offentlig 

upphandling ske (Lukkarinen et al. 2015). Offentlig upphandling måste enligt LOU vara 

rättvis så att ingen leverantör gynnas eller missgynnas. Offentlig upphandling sker genom 

öppna förhandlingar så alla leverantörer får chans att delta och måste vara icke-

diskriminerande, effektiv, rättssäker och konkurrenskraftig för att främja innovativa lösningar 

(Sveriges Riksdag 2016). Tecknade ramavtal skapar möjlighet för statliga myndigheter att 

köpa varor i stor volym till volymrabatter (Wijkman et al. 2013). Offentliga upphandlingar 

sker i form av ett ramavtal eftersom det är svårt att fastställa vilken volym som kommer köpas 

in, det beror på att många varor och tjänster som köps är förbrukningsmaterial, livsmedel, 

resetjänster eller konsulttjänster (Bergman et al. 2010). Om inte ramavtal tecknas är det ofta 

för att inköpet är av engångskaraktär och kallas leveransavtal. Leveransavtal sker när en stor 

volym varor köps vid ett enstaka tillfälle och kan vara till exempel inköp av ett visst antal 

varor eller inköp till ett enstaka projekt. Ramavtal måste finnas för en omfattande volym av 

statliga myndigheters inköp. Myndigheter har inget tvång att följa ramavtalen men ska i regel 

följa avtalen, det kan i längden ge negativa ekonomiska konsekvenser om inte avtal 

respekteras. Om köp sker utanför ramavtalen kan det generera att den volym som avtalats inte 

omsätts och lojaliteten mellan myndighet och leverantör försvinner, vilket kan resultera i att 

mindre generösa villkor erbjuds nästa gång ramavtalen skall tecknas. Om köp sker utanför 

ramavtalen ska Ekonomistyrningsverket informeras om varför myndigheten avstått från 

ramavtalet (Bergman et al. 2010). 

 



 

2.1.1 Avtalstrohet  
Ramavtal tecknas för att myndigheten ska få så bra inköpspriser som möjligt. Vid ett tecknat 

ramavtal får myndigheterna volymrabatter från sina leverantörer. Ett tecknat ramavtal kan 

vara en vinst för både myndighet och leverantör. Myndigheten får bra inköpspriser och 

leverantören säljer produkter i höga volymer (Wiljkan et al. 2013). Hur myndigheter förhåller 

sig till sina tecknade ramavtal och är trogna mot deras avtalsleverantörer kallas för 

avtalstrohet. Sveriges myndigheter har svårt att hålla sig till sina ramavtal och många inköp 

sker utanför ramavtalen (Bergman 2010). Även Wijkman et al. menar att det är en stor brist i 

avtalstroheten hos myndigheter i Sverige. Det är långt ifrån alla inköp som sker hos 

avtalsleverantörerna, det sker ofta köp av andra produkter än de ramavtalen innefattar eller 

köp hos leverantörer utan ramavtal (Wiljkan et al. 2013). Wijkman et al. (2013) menar att 

myndigheter skulle göra stora vinster om de var mer avtalstrogna. Bergman et al. (2010) 

förklarar att problemet med avtalstroheten beror på att det saknas digitala system. 

 

Genom att använda ett e-handelssystem menar Wiljkman et el. (2013) att myndigheter skulle 

kunna bli mer avtalstrogna. Inköp på ramavtal ger större besparingspotential än inköp utan 

ramavtal. Med ett digitalt system menar Wijkman et al. (2013) att uppföljning kan underlättas 

och effektiviseras genom mindre pappersarbete och en ökad överblick. Systemstödet kan 

bidra till ökad insyn på de faktiska inköpen och inköpsvolymer kan bli mer fastställda. 

Fastställda inköpsvolymer skulle i sin tur kunna hjälpa när leverantörerna ska kalkylera sina 

priser och priserna skulle kunna bli ännu lägre. Precis som att systemstödet kan stödja 

upphandlingen kan det även bidra till att transaktionskostnader minskas och 

hanteringsprocessen av order och faktura effektiviseras (Wijkman et al. 2013). 

Ekonomistyrningsverket (2016) förklarar att ekonomisystemen inte är utvecklade för att följa 

upp om inköp utförs på avtal eller inte, utan att det krävs ett e-handelssystem. I e-

handelssystemet kan avtalstrohet följas upp och behov av upphandling identifieras 

(Ekonomistyrningsverket 2017b). En undersökning utförd av Ekonomistyrningsverket som 

handlar om myndigheters e-handel visar att cirka en fjärdedel av alla myndigheter använder 

sitt e-handelssystem för att följa upp avtalstroheten (ESV 2017a s.13).  

 

2.1.2 Verksamhetsuppföljning  

Uppföljning är aktiviteter som följer upp hur det går för en verksamhet. Uppföljning utförs för 

att kontrollera hur verksamheten förhåller sig till verksamhetsmålen, upptäcka avvikelser, 

säkerställa kvalitet och öka effektivitet för att kunna utföra förändring för att förbättra resultat 

(Sveriges Kommuner och Landsting 2012). Om uppföljning sker kontinuerligt skapas 

möjligheter i framtida processer som till exempel planering och beslutstagande får ökad 

kontroll och kvalité (Fredholm 2002). En ekonomisk uppföljning identifierar inköpsmönster 

och innefattar vad som köps, hur inköpen genomförs och avtalsförhållanden med mera 

(Wiljkman et al 2013). Ökar identifieringen och kunskapen om myndigheters inköpsmönster 

kan upphandlingar påverkas positivt och i sin tur verksamhetens effektivitet (Stadskontoret 

2009). ESV (2016) menar att elektronisk hantering av inköp och fakturor kan bidra till 

uppföljning genom till exempel framtagning av analyser och bidrar till beslutsunderlag. 

Uppföljning av inköp via e-handelssystemet kategorieriserar inköp och visar hur myndigheter 

handlar.  

 

I offentlig sektor finns stora brister i uppföljningen av upphandling och inköp. Wijkman et al. 

(2013) menar att det kan bero på att det saknas en standardiserad arbetsmetod, brist på 

prioritering av uppföljning, resursbrist och fokusering på annat, bristande kompetens, 



 

förståelse och betydelse för uppföljning och att det saknas bra verktyg för 

uppföljningsmöjligheten. Utan inköpsuppföljningar kan myndigheter gå miste om 

besparingar. Brister i uppföljning kan leda till att myndigheter riskerar att bryta mot LOU på 

grund att de kan sakna kontroll över upphandlingsgränser (Wijkman et al. 2013). Fredholm 

(2002) menar att med kontinuerliga rapporter från ett system kan verksamheten skapa en 

bättre uppföljning. Ett systemstöd för analys och uppföljning kan skapa en bättre uppföljning 

och ökad kontroll av myndigheters inköp. Ett systemstöd för uppföljning av myndigheters 

inköp skulle även kunna hjälpa myndigheterna att identifiera inköpsmönster, följa 

prisutvecklingen, lyckas bättre med upphandling och vara mer avtalstrogna (Wijkman et al. 

2013).  

 

2.2 E-handel  

Elektronisk handel, även kallad e-handel, är ett datorstöd för handel (Fredholm 2002). 

Teknologi används för att elektroniskt stödja och förenkla en organisations affärsprocesser. E-

handel sker oftast över Internet och teknologin skapar möjlighet för leverantörer att sälja och 

för kunder att handla online (Motiwalla & Thompson 2014). Aktörernas system är 

uppkopplade mot varandra för att förmedla och överföra information mellan dem (Fredholm 

2002). Motiwalla och Thompson (2014) menar att teknologin skapar en länk mellan 

leverantörer och partners/kunder som stödjer relationer mellan dem i aktiviteter som köp och 

sälj av produkter och tjänster samt underlättar företags kundservice. E-handel är ett 

framgångsrikt hjälpmedel för att nå ut till nya marknader och kunder. Genom online-

teknologin får företag och organisationer möjlighet att nå ut till fler kunder än de befintliga 

och de som finns i sitt närområde (Motiwalla & Thompson 2014). Internet som verktyg bidrar 

med goda möjligheter för verksamheten att bli global, vilket resulterar i en bredare marknad. 

Genom e-handel skapas globala fördelar eftersom verksamheter inte längre måste hålla sig till 

globala tidsskillnader då marknaden är ”öppen för kunderna dygnet runt” (Fredholm 2002 

s.27). E-handeln skapar en extern möjlighet för integration och effektivitet (Fredholm 2002). 

 

2.2.1 Affärssystem  

För att e-handel ska vara möjlig krävs en IT-lösning. En IT-lösning är kostsam att införa men 

kan skapa stora fördelar. Ett IT-system skapar standardiserade affärsprocesser vilket kan 

underlätta och effektivisera människans dagliga arbete. Motiwalla och Thompson (2014) 

menar att den största vinsten med införandet av ett IT-system är att aktiviteter automatiseras 

och standardiseras. IT-systemet är ett systemstöd där tekniken skapar en effektiv hantering av 

information och har som syfte att hjälpa verksamheter att nå framtida mål (Motiwalla & 

Thompson 2014). Ett IT-system som är verksamhetsövergripande kallas för affärssystem. Ett 

verksamhetsövergripande affärssystem skapar full insyn och kontroll över verksamheten 

(Magnusson & Olsson 2008) och IT-systemets uppgift är att samla, lagra och behandla data 

för att förse verksamheten med rätt information (Hedman et al. 2009). Data är symboler i 

form av bokstäver, siffror, bilder eller ljud. När data översätts och används omvandlas den till 

information och när människan lär av informationen bildas kunskap (Spek & Spijkervet 

1997). Lagrad data i affärssystemet används och blir information som ger stöd i planering, 

administration och beslut. Informationen kan vara avgörande för en verksamhets framgång 

eftersom tillgången och kvaliteten på informationen är avgörande för vilket beslut som tas och 

beslutets utfall (Magnusson & Olsson 2008).  

 



 

Magnusson och Olsson (2008) beskriver två olika typer av affärssystem, specialutvecklade 

system eller standardiserade system. När ett affärssystem är specialutvecklat är mjukvaran 

skapad utifrån en specifik verksamhets behov och krav och ofta kostsamma. När ett system är 

standardiserat är mjukvaran inte är anpassat till en specifik verksamhet utan är ett färdigt 

system. Fördelen med standardiserade system är att det är ett billigare alternativ. Ofta är 

standardiserade system branschanpassade, vilket betyder att systemet är specifikt utvecklat för 

en viss bransch. Det finns möjlighet att blanda olika standardsystemlösningar för att bygga 

upp ett affärssystem som stödjer verksamheten. Det genomförs med moduler och integrerade 

tjänster. Systemleverantörerna har ofta olika lösningar som kan kopplas samman för att 

uppfylla de krav och behov som krävs för att stödja verksamheten. Att kombinera olika 

system är oftast mer lönsamt än att specialutveckla ett system för verksamheten. 

Affärssystemet har två huvudsyften, att förbättra beslutskvalitet och effektivisera processer 

(Magnusson & Olsson 2008). 

 

2.2.2 EDI  

EDI står för Electronic Data Interchange och är en typ av dator till dator kommunikation för 

utbyte av affärsdokument (Lee & Lee 2010b). Lee och Ahn (2009) definierar EDI som ett 

utbyte av företagsdata i ett standardformat telekommunikationsnätet, men menar att det blir 

vanligare att använda en internetbaserad kanal för EDI. Nättjänster som EDI-kanaler har ökat 

under den senaste tiden och är en kostnadseffektiv kanal med allmän åtkomst. Internet har 

skapat fler aktörer för EDI eftersom fler har råd att koppla upp sig på grund av en billigare 

anskaffningskostnad och eftersom det är en lättillgänglig kanal (Lee & Ahn 2009). Lee och 

Lee (2007a) förklarar att EDI har ändrats till ett internetbaserat system på grund av 

användningen av internetbaserat informationsteknik. Fredholm (2002) förklarar EDI mellan 

företag som en av de största möjligheterna till besparing och förbättring inom en organisation. 

En EDI-lösning är en koppling där affärssystemet kan ta del av och utbyta data från ordrar, 

lager, fakturor och övrig ekonomi direkt utan någon direkt mänsklig aktivitet. Lösningen är en 

integrerad systemlösning som kopplas samman med affärssystemet och skapar möjlighet att 

kommunicera med affärspartners system. Företag, köpare och säljare, skapar en elektronisk 

”dator till dator kommunikation” med partnerföretag för att utbyta data för att underlätta 

gemensamma affärer (Lee & Lim 2005). EDI länkar samman företag och skapar en tillförlitlig 

interorganisatorisk kommunikationsstandard (Huang et al. 2008) och förser organisationer 

med ständig strukturerad information (Fredholm 2002). En EDI-koppling mellan företag 

möjliggör utbyte av affärsdokument, till exempel en inköpsorder eller faktura, i ett 

maskinläsbart format (Lee & Lee 2010b) och är en typ av elektronisk handel. Global handel 

har ökat och för företag som bedriver internationella affärer är EDI en lösning för 

kommunikationen. Utan EDI är datahantering- och överföringsprocessen mer tids- och 

kostnadskrävande. Även fast det finns elektroniska lösningar för att skicka och ta emot som e-

mail och fax, så löser det inte hanteringsprocessen (Fredholm 2002). De fördelar som ett EDI-

system innefattar är minskat pappersarbete, snabbare kassaflöde, noggrannare och tydligare 

dataöverföring och minskat lager (Lee & Lee 2007a).  

 

Det finns två sätt för ett företag att skaffa en EDI-lösning. Antingen köper verksamheten en 

EDI-programvara som översätter EDI-transaktionerna till affärssystemet, vilket i regel är 

kostsamt. Eller så köper verksamheten en VAN-tjänst som översätter transaktionerna. VAN 

står för Value Added Network och är en nättjänst VAN-operatören levererar. VAN-operatör är 

en systemleverantör som säljer EDI-lösningar (Fredholm 2002). När ett företag köper en 

VAN-tjänst av sin operatör ansluter sig företaget till operatörens nätverk av kunder (Takeoka 



 

Chatfield & Yetton 2000). VAN-operatören översätter de olika formaten och sköter 

kommunikation, säkerhet och trafik av transaktioner (Regeringskansliet 2017). EDI-

transaktionen fungerar genom att företagsdata byggs upp i affärssystemet enligt en 

överenskommen struktur för att skickas till ett system med en EDI-programvara hos 

mottagaren eller en VAN-operatör. EDI-programvaran tolkar data för att översätta den till ett 

överenskommet standardformat. EDI-programvaran sköter översättningen av 

standardformatet till det format av data som mottagaren använder i sina verksamhetsprocesser 

(Fredholm 2002). 

 

2.2.3 Elektronisk faktura  

Elektronisk faktura, även kallat e-faktura, är en typ av data som skickas och mottages 

elektronisk (Regeringskansliet 2017). Enligt Fredholm (2002) var e-fakturan det första 

standardiserade meddelandet som skickats. Om en faktura skapas elektroniskt men ändå 

skickas eller mottages i pappersformat är det inte en e-faktura (Regeringskansliet 2017). 

Fakturor har särskilda bestämmelser på utformning. Fakturan måste bland annat innehålla 

datum för utfärdandet av fakturan, löpnummer för identifiering, säljarens 

registreringsnummer till mervärdesskatt, kundens registreringsnummer till mervärdesskatt, 

säljarens och kundens namn och adress, varumängd samt försäljningsdatum. Användaren 

skapar en e-faktura i sitt faktureringssystem och överför fakturan elektroniskt till 

fakturamottagaren. Mottagaren tar sedan emot fakturan elektroniskt, registrerar, attesterar och 

godkänner fakturan för betalning i ett elektroniskt system för hantering av fakturor 

(Regeringskansliet 2017). Fredholm (2002) beskriver e-fakturan som en av de största 

administrativa besparingarna och som tar över traditionella rutiner för fakturahantering. EDI-

koppling för att skicka e-faktura blir vanligare. En EDI-koppling skickar fakturan direkt från 

system till system och skapar möjlighet för organisationer att samla, lagra och hantera 

fakturor direkt i systemen. Mottagaren behöver inte fylla i några manuella uppgifter utan kan 

nu bara godkänna eller inte godkänna fakturan. Beroende på storlek av verksamheten finns 

olika alternativ för e-fakturalösningar. Ofta är lösningen integrerad med affärssystemet men 

mindre företag har möjlighet att koppla en modul till affärssystemet till exempel en 

fakturaskrivare (Fredholm 2002). En fakturaskrivare är en programvara som kan användas för 

att enkelt skicka e-faktura, den är kostnadseffektiv när inte så många fakturor skickas och kan 

användas när det inte finns någon inbyggd funktion för e-fakturering i det befintliga systemet 

(Ekonomistyrningsverket 2015). E-faktura har fördelen att formatet ofta är standardiserat 

(Fredholm 2002). Ett standardformat gör att företag kan ha olika affärssystem men ändå 

använda EDI-koppling (Nurmiaasko 2008). Så länge båda partners har samma format av 

affärsdokumenten fungerar EDI (Nurmiaasko 2008), men med olika standarder skulle 

processen bli svår (Fredholm 2002). Enligt EU-direktivet 2014/55/EU måste myndigheter 

inom offentlig sektor följa en bestämd EU-standard för fakturor och myndigheter blir tvungna 

att kunna hantera EU-standarden (ESV 2015; Regeringskansliet 2017).  

 

2.3 Framgångsfaktorer för EDI- och e-faktura  
Att införa en e-fakturalösning i en verksamhet innebär en förändring för verksamheten 

(Regeringskansliet 2017). Akkerman och van Helden (2002) menar att det är viktigt att i en 

förändring ta reda på vilka faktorer som tillsammans påverkat resultatet. Påverkan sker både 

positivt och negativt och beror på ett bra eller dåligt utförande. Genom att ta del av och ta 

hänsyn till framgångsfaktorer skapar det möjlighet att lättare uppnå positiva effekter 

(Akkerman & van Helden 2002). 



 

 

2.3.1 Relationen till samarbetspartners  

För att lyckas med dataöverföringen måste båda i en företagsrelation jobba aktivt med 

lösningen (Angeles et al. 2001). Det kan vara viktigt att företagen ser varandra som 

samarbetspartners med ett gemensamt mål istället för konkurrenter. Eftersom EDI kan 

påverka affärsrelationen genom utbyte av känslig information är gemensamt arbete kan vara 

en viktig faktor för att informationsutbytet ska ge något effektivt resultat (Fredholm 2002). 

Om inte den ena parten tar emot så kan den andra parten inte skicka och tvärt om. Företag kan 

övertala eller tvinga partnerföretag att använda EDI-kommunikation för att vinna 

samordningsfördelar (Angeles et al. 2001) men Lee och Lim (2005) betonar att det kan vara 

mer framgångsrikt om parterna har ett bra förhållande. Även Huang et al. (2008) beskriver att 

genom makt kan verksamheter tvinga partners att anta ett EDI-system men att det kan ge både 

positiva och negativa effekter. Huang et al. (2008) beskriver att makt kan vara positivt för 

antagandet av EDI men negativt för affärsrelationen och menar att uppbyggnaden av 

affärsrelationer kan spela stor roll i framgången med EDI. Ett interorganisatoriskt samarbete 

kan vara komplext men EDI kräver samarbete mellan parterna och relationen blir viktig. 

Samarbetet tillgodoser det tekniska behovet och båda parterna behöver vara överens att 

införande av EDI är för bådas fördel. Engagemang och förtroende till affärspartners kan öka 

användningen av EDI (Hunag et al 2008). Lee och Ahn (2009) menar att det kan var viktigt 

att teckna avtal mellan affärspartners när det gäller standarder, transaktioner och tekniska 

frågor. Det kan även vara viktigt att samarbeta i hanteringen av frågor som säkerhet, planering 

och utbildning (Lee & Ahn 2009).  

 

Angeles et al. (2001) beskriver att det kan vara känsligt för företag att dela med sig av 

information men att de kan vinna fördelar både optimalt och strategiskt genom denna typ av 

informationsbyte. För att uppnå framgång med EDI kan det vara viktigt att verksamhetens 

partners är överens om att använda systemet. Ju fler partners som använder EDI-kopplingen 

ju fler fördelar kan verksamheten uppnå (Angeles et al. 2001; Hunag et al. 2008). 

 

2.3.2 VAN-Operatörens kommunikationsnät  

Framgång med EDI kan bero på VAN-operatörens möjlighet att kommunicera mellan företag 

(Angeles et al. 2001). Både genom möjligheten att kommunicera med VAN-operatörens 

kunder och andra VAN-operatörers kunder. VAN-operatören förser företaget med ett 

kommunikationsnät där potentiella affärspartners kan vara anslutna och sammankopplar 

företagen. VAN-tjänsten måste ha nätverksåtkomst, stödsändning av överföring och 

bearbetning av filer, oavbruten service, kundnät, funktioner och transaktioner som stöds. 

VAN-operatören måste även ha ett brett kommunikationsnätverk för att företaget ska kunna 

nå fram till sina affärspartners. Det är viktigt att VAN-operatören samarbetar och är 

sammankopplade med andra VAN-operatörer, så att affärspartners kan kommunicera oavsett 

vilken VAN-operatör de valt (Angeles et al. 2001). Den största utmaningen kan vara att bygga 

nya elektroniska relationer. Tillgången till EDI-relationer mellan företag kan vara avgörande 

för hur stor volym dataöverföring som kommer att ske (Huang et al. 2008). Även Maggiolini 

och Valles (2012) menar att kommunikationsnätet är viktigt för att kunna använda EDI med 

så många företagspartners som möjligt, när fler datautbyten utförs påverkas EDI-användandet 

positivt.  

 



 

2.3.3 Volym  

EDI kräver en hög volym transaktioner för att verksamheter ska kunna uppnå lönsamhet och 

förtjänst och på investeringen. När EDI används till fullo ökar dess fördelar och volymen är 

en avgörande framgångsfaktor för att kunna nå fördelarna med anskaffningen (Lee & Ahn 

2009). ESV (2016) lyfter även andelen e-fakturor som en viktig faktor för framgång med e-

handel och det krävs att leverantörerna ansluter sig till e-handelssystemet för att positiva 

effekter ska kunna uppnås. Nästan alla myndigheter i Sverige har fungerande rutiner för e-

fakturering men alla har inte tillräcklig volym för att det ska bli lönsamt (Regeringskansliet 

2017). 

 

2.3.4 VAN-Operatörens kompetens  

En systemleverantör måste kunna möta kundens behov. För att lyckas möta förväntningarna 

kan det krävas av systemleverantören att kunna kommunicera och samarbeta kunden 

Leverantören måste ha kompetensen till att dela med sig av kunskapen till att använda 

systemet, för att användaren i sin tur ska kunna lyckas att utnyttja systemets fulla potential 

(Akkerman & van Helden 2002). VAN-operatörer måste även vara tillgängliga med stöd och 

support om något problem uppstår så det kan lösas snabbt (Angeles et al. 2001).  

 

Systemet måste vara utvecklat med de funktioner som krävs för att stödja EDI-

kommunikationen till affärspartners. Det krävs att systemleverantören har den rätta 

kompetensen att leverera ett system med teknik och funktioner som möter kunden behov. 

Systemet måste ha funktioner som stödjer de typer av affärsdokumentsöverföringar kunden är 

i behov av för att kunden ska kunna göra kostnadsbesparingar genom att använda tjänsten 

(Angeles et al. 2001). Förutom att systemet måste kunna kommunicera med partners system 

måste systemet även kunna integrera med företagets övriga system. Överföringen av en 

korrekt information mellan olika system är en viktig faktor för systemets effektivitet och 

framgång (Lee & Lee 2007b). Även Lee och Ahn (2009) betonar nödvändigheten av 

systemintegration för EDI-framgång.  

 

2.3.5 Säkerhetskontroller  

En viktig faktor till framgång kan vara att systemet har pålitliga kontroll- och 

säkerhetsåtgärder. Säkerheten kan stärkas genom mindre mänsklig inblandning i transaktioner 

men det krävs istället kontroller som kontrollerar systemet (Angeles et al. 2001). 

Systemkontroller kontrollerar att transaktionsinformation stämmer, 

kommunikationsprocessen fungerar och skyddar mot obehörig åtkomst (Lee & Ahn 2009). 

Lee och Lee (2010b) menar att utan någon kontrollfunktion i systemet kan det innebära större 

risk för datafel, förlorade transaktioner och okontrollerade processer på grund av en ökad 

transaktionshastighet och minskad mänsklig inverkan. EDI kräver systematiska 

skyddsåtgärder för att förhindra fel (Lee & Lee 2010b). Kontrollfunktioner för att EDI-

transaktionerna skall förhandskontrolleras och övervakas måste finnas i systemet (Angeles et 

al. 2001). Om ett fel uppstår i ett system finns stora risker för att felet sprider sig till andra 

integrerade system. För att felspridning ska kunna undvikas krävs EDI-kontroller över 

systemets säkerhet och integritet (Lee & Ahn 2009).  

 



 

I takt med att användningen av webbaserade lösningar ökar, ökar även systemets sårbarhet. 

Säkerhetsbrott och bedrägerier ökar genom internetanvändning och det krävs att systemen har 

motåtgärder för säkerhetsbrotten i form av säkerhetskontroller. EDI-kontroller bidrar till 

skyddade tillgångar, säkrad dataintegritet och effektiv användning av resurser. Lee och Ahn 

(2009) menar att EDI-kontroller kan bidra till att verksamheter når sina framtida mål men 

utan korrekt data kan det finnas risk att felaktiga beslut tas. Utvecklingen av EDI-kontroller 

kan ge möjligheter för flera fördelar i EDI framgång. Kontrollen stoppar fel (Maggiolini & 

Valles 2012), hindrar spridning av fel (Lee & Ahn 2009), skyddar mot obehörig åtkomst och 

ger korrekt information som kan gynna beslutsmiljön (Lee & Lee 2007a).  

 

2.3.6 Intern kompetens  
För att en organisation ska klara av teknik kan de vara beroende av individuell kompetens, 

organisatorisk kunskap och erfarenhet av tekniken (Huang et al. 2008). Företag kan använda 

EDI grundläggande med lite utbildning men för att utnyttja de avancerade funktionerna kan 

det behövas en viss kompetens som kräver utbildning (Lee & Lee 2010b). Ju mer teknisk 

kompetens ett företag har desto mer sannolikt är det att de antar och klarar av tekniska 

innovationer (Huang et al. 2008). Kunskapen om EDI kan bidra till hur och hur mycket EDI-

tekniken kommer att användas. Att lita på tekniken för att strategiskt använda den kan gynna 

organisationer genom rätt kompetens. Lee och Lee (2010b) menar att användarutbildningen 

kan påverka framgången med EDI. Användaren måste utbildas för att lära sig och acceptera 

systemet och de nya arbetsuppgifterna. Utan användarens acceptans kan motstånd till 

förändringen uppkomma (Lee & Lee 2010b). ESV (2016) menar att användandet av ett e-

handelssystem är en viktig faktor för att e-handel ska kunna ge positiva effekter. Enligt 

Regeringskansliet (2017) har Ekonomistyrningsverket fått i uppdrag att vid behov agera stöd, 

informera och utbilda myndigheter och leverantörer för att de ska kunna lyckas med 

införandet och användningen av e-fakturan. 

 

2.3.7 Standardiserade format  

En EDI-standard är även en framgångsfaktor för införandet av EDI. Standarden bidrar till att 

rätt format överförs mellan systemen (Angeles et al. 2001). Det är viktigt att välja ett 

standard-format som partners använder för att överföringen ska fungera. Överföring av 

information fungerar oavsett vilket affärssystem som används men fungerar bara om båda 

parter har samma standardformat. Formatet gör det möjligt för systemen att noggrant och 

enkelt bearbeta data (Nurmiaasko 2008). Fördelen med e-fakturan är att det finns få 

standarder och att de ofta är branschanpassade, vilket gör att det kan underlätta valet av 

format (Fredholm 2002). Fredholm (2002) menar att en VAN-tjänst möjliggör att 

verksamheter kan ta emot fler fakturaformat. Enligt Ekonomistyrningsverket (2017a) måste 

myndigheter inom offentlig sektor i Europa följa en bestämd standard för e-faktura. Det nya 

lagförslaget om endast e-faktura till offentlig sektor innefattar att formatet av fakturorna 

måste överensstämma med europeiska standarden för e-fakturering, om ingen annan standard 

har avtalats. Myndigheter blir på grund av lagen tvungna att kunna ta emot och hantera den 

europeiska standarden (Regeringskansliet 2017).  

 

2.4 Hinder och problem för EDI och e-faktura 
Olika hinder och problem kan sätta stopp för framgången med EDI. Regeringskansliet (2017) 

menar att ett nytt IT-stöd i form av en integrerad tjänst kan vara kostsamt både för 

myndigheten och för leverantören. Lee och Ahn (2009) menar också på att en EDI koppling 



 

har höga kostnader för både implementering och underhåll. Det är kostnader i form av 

investeringskostnad, tid för anpassning av programvaran, implementeringen av nya lösningar 

och förändrade affärsmodeller i form av nya arbetssätt. I vissa fall behövs det även göras 

byten av ett befintligt system vilket är kostsamt och tidskrävande. Regeringskansliet (2017) 

beskriver att myndigheterna har nått höga kostnader på grund av EU-direktivet 2014/55/EU 

men att än så länge har inte volymen av e-fakturor ökat eftersom leverantörerna inte är 

tvingade till att skicka elektroniskt (Regeringskansliet 2017). En verksamhet med låga 

volymer av fakturor kan ha svårt att se en effektivisering i både tidsbesparande och kostnader 

(Nurmilaakso 2008). Kostnader för införande, drift och underhåll av en ny IT-lösning måste 

väga upp till besparingarna som kan skapas med att kostnader för papper och kuvert 

försvinner, kostnad för porto ersätts av transaktionskostnad samt besparing tid och 

personalkostnader för fakturahantering som minskas (Nurmilaakso 2008; ESV 2015). 

 

Det är viktigt att systemleverantörer på marknaden blir redo för en lag med endast e-

fakturering till offentlig sektor (ESV 2015). Ekonomistyrningsverket (2015) menar att det kan 

vara ett problem för systemleverantörerna att hinna möta alla myndigheters behov och ha 

tillräckligt bra lösningar. Bristande kompetens och gamla standardsystem kan vara ett hinder i 

införandet av EDI (Damsgaard & Lyytinen 1998). Ett krav på framtidens system är att det 

måste kunna kommunicera med leverantörers och andra myndigheters system med en 

infrastruktur som liknar mobiltelefonens (ESV 2015). ESV (2015) menar även att de 

befintliga system som ska stödja fakturahantering inte är tillräckliga för bilagor och långa 

specificationer. 

 

Säkerhetsbrott har ökat sedan EDI blev internetbaserat (Lee & Ahn 2009) och 

systemleverantören måste kunna leverera ett system som motverkar problemet (Angeles et al. 

2001). Säkerhetsbrott kan undvikas genom motåtgärder i form av säkerhetskontroller (Lee & 

Ahn 2009). 

 

Angeles et al. (2001) beskriver att det finns hinder för EDI genom globala lagar och regler. 

Som till exempel är att vissa länder kräver en handskriven signatur på kommersiella fakturor 

eller att villkor för fakturan finns på fakturans baksida. Det finns även länder som har ett 

starkt integritetsskydd och menar på att informationstransaktioner inte får vara 

gränsöverskridande för att till exempel skydda medborgarnas privatliv. Personuppgifter får 

inte överföras mellan länder utan skydd som till exempel avtalsbestämmelser (Angeles et al. 

2001). Regler och lagar om uppgiftsskydd och skydd för behandling av personuppgifter 

stoppar möjligheten för e-fakturan (Angeles et al. 2001; Regeringskansliet 2017). 

Regeringskansliet (2017) menar att all information inte bör delas via e-fakturan. I Sverige 

finns bland annat Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) där elektronisk hantering 

är olämplig på grund av risk för spridning av sekretessbelagda uppgifter. I särskilda fall 

kommer Ekonomistyrningsverket att besluta om undantag från lagkraven, för till exempel 

verksamheter som arbetar med nationell säkerhet och information inom militären där 

information är extra känslig. Om risk finns för att sekretessuppgifter läcks ut eller att en 

säkerhetskänslig verksamhet skulle ta skada av e-fakturering kommer inte den nya lagen att 

gälla (Regeringskansliet 2017).  

 



 

2.5 Positiva effekter EDI och e-faktura  

När en verksamhet utför en förändring sker en effekt hos verksamheten, effekten kan både 

vara positiv och negativ. Enligt Nilsson (2001) kan effekter ske på olika nivåer inom 

verksamheter, det kan vara affärsmässiga, verksamhetsmässiga eller systemmässiga. Effekter 

på affärsmässig nivå beskriver Nilsson (2001) som effekter som påverkar den strategiska 

planeringen i affärs- och verksamhetsplaner för att stärka relationer till andra aktörer på 

marknaden. En verksamhetsmässig nivå är effekter som påverkar utvecklingen av det interna 

arbetet som till exempel när funktioner, processer och aktiviteter inom en eller flera delar av 

verksamheten som använder ett IT-stöd påverkas. Effekter på systemnivå påverkar hur ett 

system stödjer verksamheten i sina funktioner för att möjliggöra nya affärer. En förändrad 

dataöverföring kan ge effekter som berör samtliga nivåer (Nilsson 2001). 

 

2.5.1 Tidsbesparing 

Informationsöverföring via EDI kan ha stora effekter när det gäller tidsbesparing. Fredholm 

(2002) beskriver EDI som en direktkontakt mellan olika system. EDI kan skapa en snabbare 

affärsprocess i form av kortare ledtider och kan bidra till att processen order till leverans till 

betalning blir mer effektiv (Fredholm 2002; Regeringskansliet 2017). EDI har en hög 

transaktionshastighet och kan bidra med effektivisering av arbetsprocesser (Lee & Lee 

2007a). Snabb levererad information kan generera i snabbare svarstid, e-fakturan levereras 

snabbare än övriga fakturaformat och kan betalas snabbare. Automatiska transaktioner skapar 

minskat stillestånd eftersom data överförs direkt till systemet (Maggiolini & Valles 2012). 

Maggiolini och Valles (2012) menar att tidsbesparingen är den största fördelen med EDI. 

Tidskrävande och ineffektiva manuella hanteringsaktiviteter kan elimineras och ersätts av 

tekniken. När manuella aktiviteter automatiseras kan det bidra till processeffektivitet 

(Maggiolini & Valles 2012). EDI kan påverka en företagsrelation eftersom EDI kan bidra 

med minskad ledtid och produktivitet samt överföring av korrekt data via säkerhetskontroller 

(Lee & Ahn 2009). I hanteringen av fakturor är det pappershanteringen som bedöms ta mest 

tid. Besparing av tid och arbetskraft genom ett byte till e-fakturering bedömer 

Regeringskansliet (2017) som den största vinsten för verksamheter. Tidsbesparingen av e-

fakturaanvändning kan även bidra till minskade administrativa kostnader (Regeringskansliet 

2017). 

 

2.5.2 Kostnadsbesparing  

EDI-koppling för informationsöverföring kan bidra till att kostnader minskas. Maggiolini och 

Valles (2012) lyfter fram att utifrån automatiserade processer har verksamheter möjlighet till 

personalbesparingar eftersom manuella aktiviteter kan ersättas av tekniken. Regeringskansliet 

(2017) menar att e-fakturan kan bidra till minskning av administrativa kostnader genom 

tidsbesparing och arbetskraft som kan frigöras. Fredholm (2002) förklarar att en manuell 

fakturahantering kan kosta en verksamhet omkring 250 till 800 kronor men med 

automatisering skulle hanteringen av fakturor ligga nära noll kronor. Maggiolini och Valles 

(2012) menar att med fakturor direkt in i affärssystemet minskar överföringen av information 

mellan olika medier och sker helt elektroniskt mellan datorer via IT-systemen. 

Regeringskansliet (2017) menar att e-fakturan kan bidra till kostnadsbesparing för 

scanningsutrustning samt mindre lokalkostnader. ESV (2015) lyfter även att 

kostnadsbesparingar kan öka i takt med att inscannade fakturor minskar/försvinner. När 

myndigheters inköpsprocesser effektiviseras kan även inköpskostnader av varor minskas och 

kostnader för transaktioner blir mindre (Wiljkman et al. 2013). När en e-fakturalösning införs 



 

uppstår kostnader som till exempel investering av ett system, kompetensutveckling och andra 

omställningskostnader. Regeringskansliet (2017) menar att verksamheter ändå i längden kan 

göra besparingar på att investera i en e-fakturalösning på grund av möjligheten till effektivare 

och billigare hantering. Kostnadsbesparingar på cirka 1,4 miljarder kronor till år 2023 skulle 

kunna göras inom offentlig sektor om de endast tog emot e-faktura, vilket blir en 

samhällsekonomisk nytta enligt Regeringskansliet (2017).  

 

2.5.3 Korrekt information  

Genom att manuellt arbete kan elimineras kan även felfrekvensen av information minskas. 

Automatisering kan bidra till minskning av felaktig information, fel som beror på den 

mänskliga faktorn. Felaktiga manuella inskrivningar kan vara svåra att spåra men felen går att 

undvika med en EDI-lösning, vilket bidrar till bättre informationskvalité (Fredholm 2002). 

Felaktig information kan även undvikas genom EDI-kontroller (Angeles et al. 2001). 

Felaktiga fakturor där information saknas eller innehåller något annat fel stoppas med hjälp av 

kontroller i systemet och minskar felfrekvensen (Lee & Lee 2007a; Maggiolini & Valles 

2012). Felaktiga fakturor stoppas automatiskt och leverantören får möjligheten att rätta till 

fakturan. Korrekta fakturor kan bidra till ökad kontroll och fakturainformationen blir mer 

tillförlitlig. Kontrollerna stoppar fel som uppstår i systemen och undviker spridning av felen 

till andra integrerade system (Lee & Ahn 2009). EDI skapar en noggrann och korrekt 

information med hjälp av systemkontroller (Lee & Lee 2007a). 

 

2.5.4 Relation till affärspartners  

Informationssystem och informationsutbyten kan ha en stor inverkan på relationer 

(Maggiolini & Valles 2012). EDI är ett verktyg utvecklat för att förbättra affärsprocesserna 

med affärspartners. Genom en automatisk överföring av information kan rutiner förbättras hos 

båda parter i en relation och resultera i en förbättrad informationskommunikation (Fredholm 

2002). EDI kan påverka affärsrelationer genom samarbete och stärka förtroendet och 

engagemanget i relationerna (Huang et al. 2008). EDI kan ha påverkan på relationer både i 

konkurrenskraft och samarbete (Takeoka Chatfield & Yetton 2000). Samarbetsförhållanden 

kan utvecklas positivt genom gemensamma ekonomiska åtgärder som EDI stödjer. 

Verksamheter får möjlighet att arbeta gemensamt med problemlösning och med hjälp av EDI 

får företagen en snabb och tydlig information som kan lösa problem i realtid. Dubbelriktade 

informationsutbyten kan skapa förtroende mellan företagen vilket även kan påverka deras 

samarbete. En hög volym av informationsutbyte kan utveckla förtroendet, samarbetet och 

problemlösningen och kan stärka relationer till affärspartners men fungerar bara om 

informationsutbytet är ömsesidigt enligt Takeoka Chatfield och Yetton (2000). EDI gör att 

data överförs snabbare, noggrannare och med ökad datakontroll vilket kan stärka relationerna 

(Lee & Ahn 2009). Även Maggiolini och Valles (2012) menar att ett automatiserat utbyte av 

företagsdata kan skapa effektiva affärsprocesser som i sin tur kan förbättra samarbete och 

relationer mellan samarbetspartners. Maggiolini och Valles (2012) menar dock att EDI inte 

har någon direkt påverkan på avtalstrohet men att informationen blir lättillgänglig genom att 

den är samlad, vilket skapar en lättare övervakning av avtal. 

 

2.5.5 Effektiv lagring och hantering av fakturor 

EDI skapar möjlighet för strukturerad och samlad information (Fredholm 2002). EDI-

systemet skapar en effektiv och säker lagring av affärsdokument i systemet. E-fakturan blir 



 

effektiv och samlar fakturor genom ett inflöde istället för flera (ESV 2015). Genom EDI som 

nytt processflöde av informationsbearbetning skapas en samlad information om 

betalningskommunikation, leveranssammanfattningar, fakturabeslut och annan företagsdata 

som kan ge en positiv effekt på intern datahantering (Maggiolini & Valles 2012). EDI är 

integrerat med verksamhetens övriga system och gör att information kan delas mellan 

systemen, vilket gör att informationen blir lättillgänglig. EDI ger en ökad 

transaktionsspecifikation (Lee et al. 2004; Lee & Ahn 2009) och ger en möjlighet att skicka 

med viktig information som inte hade fått plats på ett pappersdokument (Fredholm 2002). 

Företag får genom systemet ytterligare information som kan vara viktig för uppföljning och 

planering. Samlad information kan skapa en effektiv hantering vilket i sin tur kan underlätta 

när uppföljning och planering ska göras (Fredholm 2002) och underlätta vid viktiga beslut 

(Motiwalla & Thompson 2014). Statistik och analys går att ta fram med hjälp av samlad 

information och kan påverka beslutstagandet (Lee & Lee 2007a). Genom samlad information 

kan verksamheter följa upp inköp, identifiera inköpsmönster och få möjlighet att styra 

inköpen (Wiljkman el al. 2013). Att identifiera orsakssamband kan vara en viktig faktor för 

beslut och förbättra kvalitén i beslutstagandet (Lee et al. 2004). ESV (2015) menar även att 

samlade e-fakturor bidrar till sökbarhet, i systemet går det ta fram historik om vem som 

gjorde vad i fakturahanteringen. 

 

2.5.6 Miljöbesparing  

EDI skapar positiva effekter ur miljösynpunkt. När affärsdokument skickas digitalt minskas 

poståtgången (Regeringskansliet 2017). Genom minskad poståtgång minskar både 

pappersförbrukning och koldioxidutsläpp och det skapar en positiv miljömässig effekt 

(Wijkman et al. 2013; ESV 2015; Regeringskansliet 2017). När fler affärsdokument skickas 

digitalt förstärks miljövinsterna (ESV 2015). 

 

3 Analysmodell 
Analysmodellen är en illustrerad modell som förklarar och visualiserar studiens centrala 

delar. Analysmodellen är en tolkning av verkligheten och skapad utifrån forskares tidigare 

forskning.  

 

 3.1 Analysmodellen 

Bergman et al. (2010) förklarar att problem med kartläggning och uppföljning beror på brist 

av digitaliserade system och Wijkman et al. (2013) menar att ett systemstöd kan möjliggöra 

en effektivare uppföljning. Stadskontoret (2009) beskriver att syftet med att införa e-handel är 

att skapa en effektiv inköps- och fakturahanteringsprocess. E-handeln inom svensk stat har 

fortfarande en stor utvecklingspotential enligt ESV (2017a).  

 

Analysmodellen är skapad utifrån tidigare forskning och är grunden till genomförandet av 

studiens undersökning. Analysmodellen tydliggör de centrala delarna i studien och är en 

tolkning av verkligheten utifrån teorin. Studien kommer att undersöka nyttofaktorer hos e-

fakturan och nyttofaktorernas påverkan på inköpsuppföljningsaktiviteter och avtalstrohet. 

Analysmodellen är ur ett inköpsuppföljningsperspektiv och vilket innebär att modellen 

undersöker hur de olika identifierade faktorerna bidrar till inköpsuppföljning inom 



 

verksamheter. Analysmodellen, figur 1, består av framgångsfaktorer, hinder, nyttofaktorer 

och inköpsuppföljning. Framgångsfaktorer kan bidra till lyckad framgång med e-fakturering 

och hinder kan påverka framgångsfaktorerna. E-fakturan har även många egenskaper som kan 

påverkas av framgångsfaktorerna, egenskaperna kallas för nyttofaktorer och kan i sin tur ge 

olika effekter på verksamheten. Nyttofaktorerna kan även ha påverkan på olika typer av 

verksamhetens inköpsuppföljning. 

 

Den stora pilen från framgångsfaktorer visar att framgångsfaktorerna påverkar alla 

nyttofaktorerna. Hinder är i en streckad box med en streckad pil till framgångsfaktorer för att 

hinder kan ha påverkan på framgångsfaktorerna. Nyttofaktorerna påverkar 

inköpsuppföljningen på olika sätt kan bidra till inköpsuppföljningsmöjligheter av 

verksamheters inköp och visas med en mindre pil. Pilarna visar att nyttofaktorerna är 

kopplade till inköpsuppföljningen. Inköpsuppföljningen sker genom olika aktiviteter som alla 

på något sätt gynnas av informationen från e-fakturan. Genom uppföljningsaktiviteter kan 

verksamheter utveckla sina inköpsprocesser. De mest centrala delarna i studien är 

nyttofaktorerna och inköpsuppföljningsaktiviteterna. Syftet med analysmodellen är att 

undersöka hur verksamheter i offentlig sektor använder informationen från e-fakturan och 

vilka nyttofaktorer de anser bidrar till inköpsuppföljningen. Undersökningen i studien 

undersöker vilka av nyttofaktorerna de upplever bidrar i det dagliga arbetet och hur de 

använder e-fakturans information för att utföra olika inköpsuppföljningsaktiviteter. Hur varje 

nyttofaktor påverkar inköpsuppföljningsaktiviteter undersöks i studien. Analysen genomförs 

utifrån respondenternas intervjusvar och jämförs med teorin.  

 

Figur 1, Analysmodell, påverkande faktorer för inköpsuppföljning.  

 



 

3.2 Nyttofaktorer  

Utifrån teorins effekter av EDI är nyttofaktorer identifierade. Nyttofaktorerna är de 

egenskaper hos e-fakturans information och kan vara bidragande faktorer till verksamhetens 

inköpsuppföljning. En avgränsning är gjord till miljöbesparing (2.5.6) och har gjorts eftersom 

det är en faktor som inte ger någon direkt koppling till verksamheters inköpsuppföljning. 

 

3.2.1 Automatiserad 

Via EDI sker kommunikationen automatiserat, snabbt och enkelt (Fredholm 2002). Ett 

automatiserat informationsflöde minskar mänsklig inblandning och har många fördelar. 

Automatisering bidrar till kortare ledtider eftersom många manuella aktiviteter kan elimineras 

och ersättas av teknologin (Maggiolini & Valles 2012; Lee & Lee 2007b). Automatisering 

minskar manuella aktiviteter och verksamheten kan genom tidsbesparing av automatisering 

lägga fokus på annat och bli mer arbetseffektiva och produktiva (Lee & Ahn 2009). Även 

Fredholm (2002) menar att e-fakturan bidrar till att fokus kan läggas på aktiviteter som bidrar 

till företagets mål istället för manuell fakturahantering. En automatiserad process minskar 

stillestånd då hanteringen sker snabbare (Maggiolini & Valles 2012). Regeringskansliet 

(2017) menar att automatisering av fakturahantering kan bidra till att administrativa kostnader 

minskas och att arbetskraft kan frigöras och bidra med besparingar till verksamheter. 

Fredholm (2002) förklarar att manuell hantering av fakturor är mer kostsamt för 

verksamheten än automatisk hantering. Automatisk överföring via EDI kan minska 

användandet av andra medier eftersom överföringen av affärsdokument sker elektroniskt till 

systemet. Minskning av manuella aktiviteter kan ge verksamheter möjlighet till 

personalbesparingar (Maggiolini & Valles 2012).  

 

Automatiken kan minska felfrekvensen och mänskliga felskrivningar undviks av 

automatiserade processer (Fredholm 2002). Systemet utför automatiska kontroller som 

stoppar felaktig information (Lee & Lee 2007a). Genom kortare ledtider och ökad 

datakontroll kan banden mellan verksamheter stärkas (Lee & Ahn 2009). Automatisk 

överföring av affärsdokument kan förbättra affärsprocesser till leverantörer (Fredholm 2002). 

Även Maggiolini och Valles (2012) menar att relationer kan stärkas genom effektiva 

affärsprocesser av automatiserat datautbyte.  

 

3.2.2 Direkt 

Direkt information kan vara bidragande till tidsbesparing och kostnadsbesparing på grund av 

minskningen av informationsöverföringens ledtid. Direkt information är teknikens möjlighet 

att bidra till att själva överföringen utförs snabbare, det vill säga direkt. Direkt 

kommunikation gör att stillestånd elimineras (Maggiolini & Valles 2012). Snabb 

kommunikation bidrar till en snabb svarstid (Lee et al. 2004). Direkt överföring av fakturor 

kan göra hela affärsprocessen kortare, processen från order till betalning kan ske snabbare 

enligt Fredholm (2002). Även Regeringskansliet (2017) menar att ledtider kan förkortas och 

att betalning kan ske snabbare via e-faktura. Direkt kommunikation bidrar till tidsbesparing 

och minskning av manuella aktiviteter och kan även bidra till ökad arbetseffektivitet och 

produktivitet (Lee & Ahn 2009). EDI gör kommunikationsöverföring snabb och enkel. EDI-

koppling gör att fakturan skickas direkt från system till system och skapar möjlighet för 

organisationer att samla, lagra och hantera fakturor samma i systemen. EDI skapar även 



 

möjlighet för direktkommunikation mellan system både internet och externt vilket gör att 

information även kan användas i verksamhetens övriga system (Fredholm 2002).   

 

3.2.3 Kostnadseffektiv 

Stora kostnadsbesparingar kan göras med hjälp av e-fakturan (Regeringskansliet 2017). 

Manuell hantering av fakturor är mer kostsamt för verksamheten än automatisk hantering 

(Fredholm 2002). En EDI-lösning kan bidra till av både material- och personalbesparingar 

(Maggiolini & Valles 2012; Regeringskansliet 2017). E-fakturan gör att tid och fokus kan 

läggas på aktiviteter som bidrar till företagets mål istället för pappers- och fakturahantering. 

Hela affärsprocessen kan gå snabbare, från order till betalning (Fredholm 2002) och 

leverantören kan få betalt snabbare (Regeringskansliet 2017). EDI var tidigare en kostsam 

lösning att anskaffa men Internetbaserade lösningar som har en lägre anskaffningskostnad har 

möjliggjort dataöverföringen via EDI för många verksamheter (Lee & Ahn 2009). 

Användning av VAN-tjänster är ett kostnadseffektivt val enligt Fredholm (2002). 

Verksamheten köper en tjänst och ansluter sig vill VAN-operatörens nätverk av kunder 

(Takeoka Chatfield & Yetton 2000) och systemet sköter översättningen av olika format, 

kommunikation och transaktion samt säkerhetsfrågor (Regeringskansliet 2017).  

 

3.2.4 Korrekt 

Genom minskning av manuellt arbete minskar felfrekvensen på fakturor. Fel från den 

mänskliga faktorn som till exempel felskrivningar sker mer sällan (Fredholm 2002). Eftersom 

mänsklig inblandning minskas och transaktionshastigheten ökar måste fel kunna identifieras 

ändå och det kan göras med hjälp av säkerhetskontroller (Angeles et al. 2001; Lee & Ahn 

2009). Kontroller är inbyggda i systemet som gör att felaktiga fakturor stoppas (Lee & Lee 

2007a; Maggiolini & Valles 2012). Kontrollerna stoppar felaktiga fakturor och hindrar fel 

från att uppstå i systemet och att felen sprider sig till andra integrerade system. Kontrollerna 

gör så att data blir korrekt och bidrar till pålitlig information (Lee & Ahn 2009). Information 

från fakturorna blir tillförlitlig eftersom ständiga kontroller av systemet sker (Maggiolini & 

Valles 2012). Verksamheter kan få ökad kontroll via noggrann, tydlig och korrekt information 

från ett EDI-system (Lee & Ahn 2009). Att information är pålitlig och korrekt är viktigt inför 

beslutstagande när viktiga beslut ska tas. Korrekt data i överföring mellan olika system kan 

vara en viktig faktor för effektivitet och framgång (Lee & Lee 2007a). 

 

3.2.5 Relationsstärkande  

EDI är ett system som är utvecklat för att stödja och förbättra affärsprocesserna mellan 

verksamheten och leverantören med hjälp av automatiserad informationsteknik (Fredholm 

2002). E-fakturan kan bidra till kortare ledtider och ökad datakontroll som stärker banden 

mellan verksamheterna (Lee & Ahn 2009). Ett automatiserat utbyte av företagsdata kan skapa 

effektiva affärsprocesser och i sin tur förbättra samarbete och relationer mellan affärspartners 

(Maggiolini & Valles 2012). Genom att samarbeta och arbeta med gemensam problemlösning 

för ekonomiska åtgärder kan förtroende och engagemang höjas och stärka relationer (Huang 

et al. 2008; Takeoka Chatfield & Yetton 2000). Dubbelriktad informationsöverföring kan öka 

förtroendet och samarbetet mellan verksamheter (Hunag et al 2008) men det krävs också att 

båda parter aktivt arbetar med lösningen och är överens om att lösningen är till bådas fördel 

(Hunag et al 2008; Angeles et al. 2001).  



 

 

När volymen av fakturor ökar kan banden mellan företagen stärkas. Desto starkare relationer 

med fler partners verksamheten bygger upp, desto högre volym fakturor överförs och 

resulterar i mer förtjänst på investeringen (Takeoka Chatfield & Yetton 2000). Även fast vissa 

data kan vara känslig för verksamheter att dela menar Angeles et al. (2001) att företag i 

längden vinner stora fördelar genom att dela information med sina partners. 

 

3.2.6 Samlad  

E-fakturan bidrar med endast ett inflöde av fakturor. Om verksamheter endast tog emot e-

fakturor skulle alla fakturor samlas i e-fakturasystemet (ESV 2015). EDI-systemet skapar nya 

processflöden av informationshantering och information som samlas i systemet är information 

om betalningskommunikation, leveranssammanfattningar, fakturabeslut och annan viktig 

företagsdata (Maggiolini & Valles 2012). EDI-system skapar möjlighet för strukturerad och 

samlad information och ett e-fakturasystem kan resultera i en gynnsam lagring av fakturor. E-

fakturan har en ökad transaktionsinformation som kan vara viktig i uppföljning, inköp och 

utgifter kan bli mer synliga via e-fakturasystemet (Fredholm 2002) och kan påverka 

uppföljningsmöjligheter. Samlad information gör att statistik och analys kan tas fram (Lee & 

Lee 2007a). Samlad information kan underlätta vid uppföljningsaktiviteter som till exempel 

identifiering inköpsmönster (Wiljkman et al 2013), planering (Fredholm 2002), 

beslutstagande (Lee & Lee 2007a; Motiwalla & Thompson 2014) och övervakning av avtal 

(Maggiolini och Valles 2012). ESV (2015) menar att e-fakturans samlade information även 

bidrar till sökbarhet. 

 

3.2.7 Sökbar 

Enligt ESV (2015) bidrar e-fakturan till sökbarhet genom historik om vem som gjorde vad i 

fakturahanteringen. E-fakturan har högre spårbarhet än övriga fakturaformat. I ett e-

fakturasystem där information om fakturorna samlas och lagras ökar sökbarheten och 

säkerheten eftersom e-fakturor kan inte försvinna i systemet (Maggiolini & Valles 2012). En 

e-faktura är mer detaljerad än en pappersfaktura eftersom EDI möjliggör en ökad 

transaktionsspecifikation (Fredholm 2002; Lee & Ahn 2009). Den extra informationen som 

en e-faktura ger kan vara viktigt i uppföljningen av inköp. E-fakturan kan bidra till att inköp 

och utgifter blir mer synliga (Fredholm 2002).  

 

3.3 Inköpsuppföljning  

Uppföljningen av inköp är viktig för att kunna kontrollera hur processen fungerar och 

genomförs för att bevaka och analysera inköp för att kunna styra framtida inköp (Wijkman et 

al. 2013). E-faktura systemet förser företaget med informationen om fakturor och inköp som 

krävs för att lyckas med uppföljning. Kontinuerliga rapporter från systemet ger verksamheten 

bättre uppföljningsmöjligheter (Fredholm 2002). Nyttofaktorerna kan stödja olika 

inköpsuppföljningsaktiviteter, inköpsuppföljningsaktiviteterna är aktiviteter som följer upp 

verksamheters inköp. Aktiviteterna är identifierade utifrån teorin och påminner om varandra 

eftersom inköpsuppföljning består av flera aktiviteter.   

 



 

3.3.1 Planering  

Lagrad data i en systemlösning används som information till stöd i planeringsprocesser och 

informationen kan vara avgörande för verksamheten (Magnusson & Olsson 2008). E-fakturan 

förser verksamheter med bred transaktionsspecifikation som kan bli användbar i uppföljning 

och i planeringen av framtida inköp E-fakturasystemet gör att inköp och utgifter kan bli mer 

synliga (Fredholm 2002). Ett systemstöd kan underlätta inköpsuppföljning för myndigheter 

och med inköpsuppföljning kan det vara lättare att förutse inköpsvolymer. Genom samlad 

information i systemet kan det underlätta uppföljningen genom att identifiera inköpsmönster 

och verksamheten kan få möjlighet att styra inköp (Wiljkman et al. 2013). Planeringen är 

viktig för att inte pengar ska läggas på fel saker. ESV (2016) menar att planerade inköp 

påverkar avtalstroheten och kan skapa en mer stabil inköpsvolym som i sin tur kan skapa 

förmånliga priser vid upphandling. 

 

3.3.2 Övervakning  

Övervakning i systemet kan identifiera vad pengar läggs på. Ett e-fakturasystem förser 

verksamheter med information om inköp och kan skapa kontroll över inköpen som 

genomförts (ESV 2015). En samlad och strukturerad information över fakturor skapar 

möjlighet att övervaka inköp (Fredholm 2002). Systemet ger även möjlighet till att 

verksamheter kan följa prisutveckling av varor och tjänster (Wijkman et al. 2013). Genom 

prismedvetenhet blir avtal mer synliga (Stadskontoret 2009) och kan bidra till att myndigheter 

är avtalstrogna (Wijkman et al. 2013). Prismedvetenhet kan även bidra till att myndigheter 

lyckas bättre med framtida upphandlingar. Övervakning skapar kontroll och brister av 

kontroll av till exempel upphandlingsgränser kan leda till att myndigheter bryter mot LOU 

(Wijkman et al. 2013). Samlad information kan bidra till att övervakning av avtal underlättas 

(Maggiolini och Valles 2012). 

 

3.3.3 Inköpsmönster  

E-fakturan innehåller mer information och är mer detaljerad än övriga fakturaformat 

(Fredholm 2002). Inköp och utgifter kan bli mer synliga med hjälp av ett inköpssystem. ESV 

(2016) menar att elektronisk hantering bidrar till uppföljning, som till exempel analyser, och 

bidrar till beslutsunderlag. Uppföljning av inköp via e-handelssystemet kan visa kategorier av 

inköp och identifiera hur myndigheter handlar. Genom att följa upp inköp via e-

handelssystemet kan avtalstroheten följas och myndigheten kan även identifiera behov av 

upphandling (ESV 2017b). Ekonomisk uppföljning kan identifiera inköpsmönster som till 

exempel vad som köps, hur inköpen genomförs och avtalsförhållanden. Samlad information 

bidrar till möjligheten att identifiera inköpsmönster och med informationen kan verksamheter 

få möjlighet att styra inköpen (Wiljkman et al. 2013). E-handel kan öka kunskapen om 

myndigheters inköpsmönster och upphandlingar kan påverkas positivt som i sin tur kan öka 

verksamhetens effektivitet (Stadskontoret 2009). Lee et al. (2004) menar att orsaksband är 

viktigt för utveckling och kvalitet i verksamheters beslutstagande. Om inköp identifieras kan 

besparingar göras genom att stoppa kostnadsdrivande inköp (Wijkman et al. 2013). ESV 

(2016) beskriver att det krävs ett e-handelssystem för att upptäcka om inköp utförs på avtal 

eller inte. 

 



 

3.3.4 Beslutstagande  

Ett systemstöd lagrar data och information som data generar kan ge stöd för planering och 

beslut, informationen kan vara avgörande för verksamheten enligt Magnusson och Ohlsson 

(2008). Ett av affärssystemets huvudsyfte är att förbättra beslutskvalitén (Magnusson & 

Olsson 2008). Inför beslut krävs det att information är korrekt för att kunna gynna 

beslutsmiljön (Lee & Lee 2007a). Kontroller i systemet säkerställer att information är korrekt. 

Ett system för lagring och hantering av e-fakturor har inbyggda kontroller som åtgärd om fel 

uppstår och stoppar spridning till integrerade systemen. Kontrollerna bidrar till att 

informationen är korrekt och pålitlig vilket krävs för att rätt beslut ska kunna tas (Lee & Ahn 

2009). En samlad information kan bli mer lättöverskådlig och lättillgänglig vilket kan 

underlätta i beslutstagande (Lee & Lee 2007a; Motiwalla & Thompson 2014). Samlad 

information kan bidra när viktiga beslut ska tas och genom ett inflöde av e-fakturor samlas 

fakturorna i systemet (Maggiolini & Valles 2012). ESV (2016) menar att elektronisk 

hantering och information bidrar till beslutsunderlag genom möjligheten att utföra analyser. 

Kontinuerlig uppföljning kan bidra till kontroll och kvalitet i planering och beslutstagande 

(Fredholm 2002). Identifiering av orsakssamband kan vara viktigt för beslutstagande (Lee et 

al. 2004) 

 

3.3.5 Avtalstrohet  

Myndigheter är inte tvingade till att följa ramavtal men ska hålla sig till dem eftersom en 

omfattande volym av offentliga inköp måste ingå i ett ramavtal (Bergman et al. 2010). 

Myndigheter tecknar ramavtal med sina leverantörer eftersom volymer är svåra att fastställa. 

Utan avtalstrohet försvinner lojaliteten mellan myndigheter och leverantörer, vilket kan skapa 

negativa konsekvenser och kan leda till att mindre generösa villkor erbjuds i tecknandet av 

nya ramavtal (Bergman et al. 2010). Systemstöd för inköpsuppföljning skulle kunna bidra till 

att myndigheter blir bättre på att hålla sig till sina avtal (Wijkman et al. 2013). Uppföljning av 

avtalstrohet kan vara viktigt för att effektivisera e-handeln och via e-handelssystemet kan 

myndigheter följa upp avtalstroheten (ESV 2015; Ekonomistyrningsverket 2016). Avtalen blir 

synligare med hjälp av ett system för inköpsuppföljning (Stadskontoret 2009) och avtalstrohet 

skulle öka myndigheters kostnadsbesparingar eftersom avtal ger förmånliga priser (Wijkman 

et al. 2013). Ett system för inköpsuppföljning skapar synligare avtal och kontroll över inköp 

vilket kan leda till avtalstrohet (Wijkman et al. 2013; Stadskontoret 2009). Ett e-

handelssystem är utvecklat för att förse verksamheter med statistik över vad som handlas på 

avtal och inte (ESV 2015). ESV (2016) menar att planerade inköp påverkar avtalstroheten och 

kan skapa en mer stabil inköpsvolym som i sin tur kan bidra till förmånliga priser.  

 

3.3.6 Upphandling  

All upphandling inom offentlig sektor göras enligt LOU. Brist i inköpsuppföljning kan leda 

till att myndigheter får brist av kontroll över upphandlingsgränser och bryter mot LOU 

(Wiljkman et al 2013). Om inte upphandlingen sker på rätt sätt kan myndigheter tvingas att 

betala upphandlingsskadeavgift (Lukkarinen et al. 2015). Upphandlingen blir därför en viktig 

inköpsuppföljningsaktivitet i offentlig sektor. Volymer är svårt att fastställa när det gäller 

förbrukningsmaterial, livsmedel, resetjänster eller konsulttjänster (Bergman et al. 2010). ESV 

(2015) menar att avtalstrohet skapar en stabil inköpsvolym och kan nå förmånliga priser och 

villkor. Wijkman et al. (2013) menar att med hjälp av ett systemstöd för inköpsuppföljning 

kan myndigheters upphandlingsprocess underlättas och de kunde lyckas bättre med 

upphandlingsresultatet. Myndigheter skulle kunna få en ökad insyn på den faktiska 



 

inköpsvolymen med ett systemstöd (Wiljkamn et al. 2013). Genom övervakning av inköp kan 

verksamheter identifiera inköp och avtal kan bli mer synliga (Stadskontoret 2009). 

Systemstödet förser verksamheten med information om inköp och kan hjälpa myndigheter att 

identifiera upphandlingsbehov (ESV 2015; ESV 2016). Ett systemstöd kan öka medvetandet 

om inköp hos myndigheter och kan genom medvetenhet förbättra planering och upphandling 

(Wijkman et al. 2013). 

 

4 Empiri  
Data är insamlade via intervjuer. Den använda intervjuguide finns som bilaga 1.  

 

Kommun 1, Intervju den 13 december 2017.  

 

Kommun 2, Intervju den 13 december 2017. 

 

Kommun 3, Intervju den 14 december 2017 samt 2 januari 2018. 

 

4.1 Intervju kommun 1  
Respondenten för den första intervjun arbetade som systemförvaltare för kommunens IT-stöd 

för inköp och fakturahantering. I sitt dagliga arbete sköter systemförvaltaren anslutningen av 

leverantörer för order och faktura i e-handelssystemet, utbildning och support för användare 

och driver utvecklingsarbetet inom området för fakturahantering och inköpsuppföljning. 

Systemförvaltaren har daglig kontakt med både e-faktura och inköpsuppföljning. 

Inköpsuppföljning sker både löpande och vid behov inom kommunen. E-fakturor har tagits 

emot av kommunen sedan 2011. Av cirka 315 000 fakturor per år är cirka 75 % e-fakturor. 

Sedan kommunen började med e-faktura har uppföljningen ändrats och informationen bidragit 

till en större möjlighet för inköpsuppföljning.  

 

4.2 Intervju kommun 2 

Respondenten för den andra intervjun arbetade som verksamhetsutvecklare på kommunen.  

Verksamhetsutvecklaren arbetsleder inköpsprocessen hos kommunen och arbetar med 

kommunövergripande verksamhetsutveckling. Hela inköpsprocessen följs upp månadsvis. 

Verksamhetsutvecklaren har inte någon direkt kontakt med e-fakturan men ständig kontakt 

med medarbetare som dagligen jobbar med e-faktureringen. Kommunen har sedan 2007 tagit 

emot e-fakturor. De tar emot cirka 300 000 fakturor per år och cirka 70 % är e-fakturor. 

Kommunen skickar dock fortfarande många pappersfakturor. Verksamhetsutvecklaren 

förklarar att verksamheten påverkats positivt av användandet av e-faktura.  

 

4.3 Intervju kommun 3 

Respondenten för den sista intervjun arbetade som E-handelsansvarig inom kommunen. I det 

dagliga arbetet sköter E-handelsansvarig administrationen av e-handelssystemet, planering 

kring e-handel samt kontakten med kommunens alla enheter och leverantörer. Kommunen 

skickar och tar emot e-faktura sedan 2009. De tar emot cirka 150 000 fakturor per år och cirka 

70 % är e-fakturor. E-handelsansvarig har daglig kontakt med e-fakturan, sköter 

uppsättningen mellan verksamhetsenhet och leverantör samt arbetar mycket med 



 

abonnemangsfakturor som kräver planering, kommunikation och samarbete med leverantörer. 

Arbete kring inköpsuppföljning och upphandling sker dagligen då det berör hela 

inköpsprocessen. Enligt E-handelsansvarig har kommunen påverkats positivt av e-

fakturaanvändningen och beskriver att hanteringen av fakturor går snabbare, säkrare och 

abonnemangsfakturor har dessutom skapat ett bra fakturaflöde. 

 

4.4 Framgångsfaktorer 

Respondenterna nämner olika framgångsfaktorer som de anser påverkat sin användning av e-

faktura. Kommun 1 nämner att VAN-operatörens kontaktnät har möjliggjort för kommunen 

att skicka inbjudan till sina leverantörer om att starta upp ett e-fakturaflöde vilket har fått upp 

volymen av e-fakturor. Intern kompetens inom kommunen har drivit arbetet framåt hos 

kommun 1 och respondenten menar att ”de som jobbar med lösningen är kompetenta och 

förstår vikten av arbetet”. Kommun 2 och 3 pratar om att VAN-operatörens kompetens varit 

en framgångsfaktor. Kommun 2 säger att lösningen täcker verksamhetens behov och är 

smidigt. Samarbetet och kommunikationen med VAN-operatören har fått volymen att öka. 

Kommun 3 anser att kopplingen mellan e-fakturalösningen och kommunens ekonomisystem 

varit en bidragande faktor till framgång. Alla kommuner nämner att VAN-operatörens 

webbtjänst för leverantörer även löst problem med leverantörer som inte kunde skicka e-

faktura och på så sätt kunnat få igång fler leverantörer för e-fakturering.  

 

4.5 Hinder  

Alla kommuner har stött på hinder då leverantörer inte kan eller vill skicka e-faktura. Det kan 

bero på att leverantörer använder system som inte har den funktionen. Alla kommunernas 

VAN-operatörer har en gratis webbtjänst som lösning för problemet, men den funkar bara på 

ett visst antal fakturor. En del leverantörer har börjat använda webbtjänsten men vissa är inte 

där än. Webbtjänster har gjort att leverantörerna har fått prova på tjänsten och blivit mer 

öppna för e-fakturering. För att undvika nya problem med leverantörer som inte vill skicka 

ställer alla kommunerna nu krav på e-fakturering vid nya upphandlingar. Kommun 1 nämner 

även att problem kan uppstå vid mottagning av samlingsfakturor då leverantörens system inte 

klarar av att skicka samlingsfaktura så leverantören måste skicka pappersfaktura istället. 

 

4.6 Nyttofaktorer 

4.6.1 Automatiserad  

Alla kommuner har svarat att på grund av automatisering har arbetsprocesser förändrats. 

Manuella arbetsuppgifter har minskat eller eliminerats och sköts nu av e-fakturasystemet. 

Automatiseringen har gjort att kommunerna sparat tid och tiden som tidigare lagts på 

fakturahantering kan nu läggas på andra saker. Kommun 1 nämner att aktiviteter som 

granskning och attest, kommun 2 nämner granskning, rättning, komplettering, validering, 

kontroll och eftersökning och kommun 3 rättning och attest är de aktiviteter som minskat eller 

eliminerats. Alla kommunerna använder sig av abonnemangsfakturor. Abonnemangsfaktura 

används för återkommande köp varje månad och abonnemangsfaktura som e-faktura kräver 

ingen manuell hantering. Alla kommunerna säger att elektroniska abonnemangsfakturor 

sparar mycket tid. De fakturor som inte innehåller fel går helt på automatik från leverantörens 

system till kommunens system. Kommun 3 berättar att e-fakturans automatik möjliggör attest 

på beställning, vilket betyder att godkännandet av flera fakturor bara behöver göras en gång 



 

istället för att varje faktura ska godkännas. Det har i sin tur bidragit till att tiden för 

fakturahantering minskas. Kommun 2 beskriver att genom automatisering blir hanteringen av 

fakturor effektiv, billig och korrekt. Även kommun 3 säger att automatisk hantering bidrar till 

mindre fel. 

 

4.6.2 Direkt  

Kommunerna säger alla att e-fakturans direktkommunikation mellan system bidrar till att 

hanteringen av fakturor utförs snabbare. Direktkommunikationen gör att hela fakturaflödet 

går snabbare. Kommun 1 berättar att ”Fakturan slipper postgången och går direkt in i 

systemet vilket skapar mindre stillestånd” och kommun 2 beskriver att ”E-fakturan går direkt 

in i systemet och kräver ingen mellanhand. Brev kan ta lång tid innan de kommer fram”. ”E-

fakturan ger nästan en vecka i tidsvinst när fakturan skickas elektroniskt. E-fakturor läggs inte 

på hög eller försvinner utan de hamnar direkt i systemet” menar kommun 2. När fakturan 

kommer fram snabbare kan den även hanteras snabbare. Kommun 1 och 2 förklarar att den 

direkta kommunikationen har bidragit till att kommunen får färre påminnelseavgifter. Då 

fakturan mottages snabbare kan den betalas snabbare. Kommun 3 menar även att leverantörer 

får betalat snabbare tack vare e-fakturan. ”Flödet av brevfakturor tar längre tid, först ska de 

komma fram sedan ska de scannas in” säger kommun 2. Alla kommunerna använder sig av ett 

inscanningföretag för övriga format av fakturor och hanteringen sköts av scanningsföretaget.  

 

Alla kommunerna berättar att direkt information inte påverkar inköpsuppföljningen. 

Inköpsuppföljningen utförs månadsvis och data är alltid aktuell, oavsett vid inscannad faktura 

eller e-faktura. Men kommun 3 nämner även att ”När något ska mätas snabbt finns 

möjligheten på grund av e-fakturans direkta information, men det utförs inte så ofta”.  

 

4.6.3 Kostnadseffektiv 

Kommun 1 och 2 menar att sedan de började med e-faktura har kommunerna fått mindre 

betalningspåminnelser vilket är kostnadseffektiv. När fakturorna kommer fram snabbare 

hanterar kommunerna fakturan snabbare och leverantörerna får betalt snabbare. Även 

kommun 3 förklarar att e-fakturan gör att leverantörerna få betalt i tid. Kommun 1 menar att 

det är svårt att svara på om e-fakturan varit kostnadseffektiv eller inte. ”Det finns inga exakta 

summor på besparingar av e-fakturan”, ”det är ofta ett tidskrävande arbete att installera 

hanteringen av fakturor på automatik” och ”efter e-faktura användande startade har inte 

personalen dragits ner på utan personallönerna som betalas ut är den samma, men den 

automatiska hanteringen av fakturor gör att tid och fokus kan läggas på andra 

verksamhetsaktiviteter och på samma tid hinner man med mer saker” säger kommun 1. 

Systemförvaltaren i kommun 1 förklarar att e-fakturan varit mer av en kvalitetssäkring än en 

kostnadsbesparing. Alla pappersfakturor som scannas in i systemet tar scanningsföretaget en 

avgift för och alla mottagna fakturor till e-fakturasystemet tar VAN-operatören en avgift för. 

Kommun 1 menar att de inte är någon större kostnadseffekt på e-fakturan men kommun 2 och 

3 säger båda att e-fakturan har en lägre kostnad. Kommun 1 och 2 säger att e-fakturan är 

kostnadseffektiv tack vare tiden de sparar genom att manuella arbetsuppgifter minskas och 

elimineras. ”Tid är pengar” och ”kommunen kan nu lägga fokus och resurser på andra saker” 

förklarar både kommun 2 och 3. Kommun 3 beskriver att ”Minskning av manuella aktiviteter 

ger stora besparingar” och kommun 2 säger ”Kommunen får över tid och pengar som nu kan 



 

läggas på våra medborgare”. Kommun 3 menar även att det varit en kostnadsbesparing att 

skicka e-faktura än brevfaktura eftersom det är billigare per faktura. 

 

4.6.4 Korrekt 

Alla kommunernas e-fakturasystem stoppar felaktiga fakturor. Kommunerna har förbestämt 

vilken information som ska finns med på fakturorna och de felaktiga fakturor är fakturor de 

som saknar eller innehåller felaktig information. Kommun 1 benämner fel som faktura från en 

ny leverantör, felaktig referens eller då fakturan saknar någon information och kommun 3 

nämner fel som är bland annat felaktiga referenser, samma fakturanummer hos en leverantör 

de redan mottagit eller nya leverantörer som inte skickat e-faktura innan. Kommun 2 

beskriver att då information saknas eller inte stämmer överens med det bestämda formatet så 

kommer inte fakturan fram till kommunen utan stoppas på vägen, men är den korrekt hamnar 

den i fakturasystemet på automatik. Kontroller är inbyggda i alla kommunernas e-

fakturasystem men hur felen hanteras är olika. Hos kommun 1 och 3 hanteras felet manuellt. 

”Den felaktiga fakturan skickas till en förvald granskare på kommunens inköpsavdelning” 

säger kommun 1 och hos kommun 2 hanteras inte felaktiga fakturor utan ett automatiskt mail 

går ut till leverantören att fakturan inte stämmer. Kommun 2 och kommunens VAN-operatör 

arbetar tillsammans med validering och kontrollrutiner. ”Genom validering har felfrekvensen 

av fakturor minskat och när fakturan kommer till kommunens system är den alltid korrekt” 

säger kommun 2. Kommun 3 menar att felfrekvensen har minskat sedan de började med e-

faktura. ”Faktura på abonnemang är en process som nu går helt automatiskt och av 3000 

fakturor är det bara 5 % som stoppas på grund av fel, vilket är en stor skillnad från innan” 

säger kommun 3. Kommun 1 beskriver att oftast beror felen på fakturorna att ett inköp gjorts 

ute i butik och inte vis inköpssystemet. ”Fel beror på att köparen eller leverantören inte 

angivit rätt faktureringsuppgifter” och ”alla inköp via inköpssystemet skapar en order som går 

iväg till leverantörer med all information som ska finnas på fakturan som gör att leverantören 

i sin tur kan skapa en korrekt faktura”. Felfrekvensen av fakturor styrs alltså inte av formatet 

på fakturan utan den mänskliga faktorn och inhandlingssättet enligt kommun 1.  

 

Alla kommunerna uppger att korrekt information är viktigt för kommunens 

inköpsuppföljning. ”Att informationen på fakturan är korrekt är helt avgörande för 

kommunens inköpsuppföljning” och ”om informationen på fakturorna är felaktig blir även 

statistiken felaktig” säger kommun 1. ”E-fakturan har varit en kvalitetssäkring för 

verksamheten eftersom fler fakturor är korrekta” och ”informationen på fakturan är mycket 

viktig eftersom informationen är en grund och ett verktyg för att styra kommande inköp” 

säger kommun 2. ”Det är informationen från e-fakturan som gör att kommunen kan följa upp 

vad som köps och att vi handlar hos rätt leverantörer” säger kommun 3.  

 

4.6.5 Relationsstärkande  

Kommun 1 och 2 jobbar i ständig kontakt med sina leverantörer för att få dem att börja skicka 

e-faktura. Kommun 3 berättar att de vill jobba för att öka andel leverantörer för e-fakturering 

men på grund av systembyte finns det inte tid för det, utom vissa pågående projekt med 

leverantörer som har stora fakturaflöden och återkommande fakturor för 

abonnemangsfakturering. Kommun 1 menar att e-faktureringen inte har en synlig påverkan på 

affärsrelationer och att de jobbar med e-faktura för ”egen vinning”. Det enda samarbetet 

kommun 1 har med leverantörer kring e-faktura som sker är att de gemensamt sätter en 



 

standard över informationen som ska finnas med, ”orderinformationen ligger som grund för e-

fakturan, leverantören får rätt information om order och vi får rätt information på fakturan”. 

Kommun 2 och 3 förklarar båda att affärsrelationerna har påverkats positivt och de arbetar 

med gemensam problemlösning med leverantörerna. Kommun 3 beskriver att med hjälp av e-

fakturan hanterar kommunen fakturan snabbare och leverantörer får betalt snabbare, vilket 

påverkar relationen positivt. Skulle något problem uppstå löser de tillsammans problemet och 

kommunen har ”duktiga leverantörer” säger kommun 3. Kommun 2 har ständig 

kommunaktion med sina leverantörer via avstämningar och leverantörsträffar där de tar upp 

vad som fungerar bra respektive dåligt. ”E-fakturan är en ”win win” för både kommunen och 

leverantörerna, båda får en ökad kvalitet eftersom e-fakturans information är korrekt, fakturor 

betalas i tid och arbetsprocesser hos båda verksamheterna förbättras” säger kommun 2. 

 

Alla kommunerna ställer nu krav på e-faktura i sina upphandlingar för att öka volymen och 

alla nämner att om lagföretaget om e-fakturering till offentlig sektor skulle gå igenom skulle 

det underlätta och bidra till att få upp volymen. ”Vi skulle inte längre behöva försöka övertala 

våra leverantörer att skicka e-faktura, det skulle vara ett lagkrav” säger kommun 1. Alla 

kommuner menar att andelen e-fakturor är viktigt för inköpsuppföljningen och därför är det 

viktigt att leverantörerna skickar e-faktura och inte fakturor i andra format.  

 

4.6.6 Samlad  

Hos kommun 1 och 2 är alla fakturor samlade i samma system oavsett om det är en e-faktura 

eller inscannad faktura. Kommun 1 menar att det inte spelar någon roll vilket format fakturor 

är i för att få dem samlade, det går oavsett om det är e-faktura eller inscannade faktura. ”Att 

alla fakturor samlas i ett och samma system gör att översikten av fakturor blir tydlig och 

enkel, vilket även bidrar till underlättande vid uppföljning” och ”med ett datalager av fakturor 

gör att hanteringen blir enkel och man slipper pärmar och pappershanteringen” säger kommun 

2. Hos kommun 3 används olika system för e-faktura och inscannad faktura. ”Inscannade 

fakturor hamnar i ett separat system och det skulle vara en stor fördel om fler fakturor var e-

faktura” och ”vi skulle helst vilja ha alla fakturor samlade i samma system för det blir 

krångligt med två olika” säger kommun 3. Kommun 1 menar att formatet inte spelar roll för 

att få fakturor samlade men e-fakturor ger en detaljerad information på artikelnivå, vilket inte 

inscannade fakturor gör. ”Minskningen av andra format av fakturor än e-faktura skulle bidra 

stort till inköpsuppföljningen, på grund av radnivån av information” beskriver kommun 1. 

Kommun 3 förklarar e-fakturorna som lättöverskådliga eftersom de samlas i ett och samma 

system, samlade fakturor gör det lättare att dra ut rapporter om inköp. ”Det är viktigt för 

inköpsuppföljningen att fakturorna samlas på samma ställe i samma format” säger kommun 3. 

Men kommun 3 menar även att e-fakturor blir lättöverskådlig eftersom informationen är på 

detaljnivå i systemet och ger möjlighet till att kunna ta ut rapporter om inköp genom ett 

samlat system för fakturainformation. ”Att få fram korrekt statistik om exakt vad som köps på 

en artikelnivå i ett samlat system underlättar inköpsuppföljningsarbetet” menar kommun 1 

och ”alla e-fakturor ser likadana ut och gör det lätt att söka informationen fram i ett samlat 

system” berättar kommun 2. 

 

4.6.7 Sökbar 

Alla kommuner nämner att e-fakturasystemet har många sökmöjligheter. Kommun 1 menar 

att sökningen fungerar på samma sätt oavsett om fakturan är elektronisk eller inscannad, men 



 

att det är stor skillnad på vad som går att söka på. ”Inscannade fakturor innehåller bara 

information om leverantör och belopp, men e-fakturan går att få fram mycket mer information 

på” säger kommun 1. Kommun 1 säger att det går att söka på till exempel handlat vart, 

summa, artiklar och historik till exempel om attest och granskning, men ”individnivån om 

vem som handlat går endast se om inköpet gjorts via inköpssystemets eller om köpare och 

leverantör angivit rätt information på fakturan vid ett inköp i butik”. Verksamhetsutvecklaren 

på kommun 2 förklarar systemet som ett ”helt okej system att söka i” och att ”det är smidigt 

och tidsbesparande att söka i systemet”. Kommun 2 menar att e-fakturans information har 

gjort att det finns fler sökkriterier att söka på, ”det går att söka på all information som e-

fakturan innehåller och innehållet är bestämt utifrån kommunen behov”. Kommun 3 förklarar 

att man kan söka på nästan vad som helst i systemet. ”Nästan allt som e-fakturan innehåller 

går att söka på, bland annat kan man se historiken, vem som köpt vad och vart” säger 

kommun 3. Kommun 3 förklarar e-faktura systemet som ”mer användarvänligt och smidigt att 

söka i”, till skillnad från ekonomisystemet.  

 

Alla kommunerna säger att sökbarheten beror på att informationen hos e-fakturan är 

detaljerad och samlad. ”Informationen från e-fakturan gör att sökningen blir flexibel och kan 

göras utifrån verksamhetsbehovet” menar kommun 2. Kommun 3 förklarar att e-

fakturasystemet är kopplat till ett analysverktyg där all e-fakturans information går att söka 

genom som möjliggör kontrollen av inköp på ett annat sätt än tidigare. ”Att kunna ta fram 

statistik och rapporter på detaljnivå har underlättat vid inköpsuppföljning” menar kommun 1 

och förklarar att med e-fakturans information kan de ”vända och vrida” informationen som de 

själva vill. Kommun 1 förklarar även att ”Kompetensen hos medarbetarna har också varit en 

avgörande faktor, de måste veta hur de ska hantera, tolka och strukturera framsökt 

information och statistik från systemet så att den blir lättöverskådlig och användbar i 

inköpsuppföljningen”. 

 

4.7 Inköpsuppföljning  

4.7.1 Planering 

Alla kommunerna beskriver att e-fakturan påverkar vid planeringen av framtida inköp. Alla 

menar att informationen från e-fakturan används som planeringsunderlag. ”Statistik över 

inköp går att ta fram och när informationen är på artikelnivå blir planeringen lättare” och 

desto mer information kommunen får desto bättre planering av kommande inköp kan göras” 

säger kommun 1. Kommun 2 förklarar att utifrån e-fakturans information kan kommunen ta 

fram analyser från alla rader på fakturan och planera sina inköp utifrån analyserna. ”E-

fakturan skapar en bättre affärsbredd genom kvalitativ data och planeringen blir bättre” och 

”e-fakturan har en bra historik över inköp och är ett bättre verktyg för planeringen av inköp än 

inscannade fakturor” säger kommun 2. ”E-fakturans information är en möjliggörare för 

planeringen av kommande inköp och e-fakturans breda information kan vi planera hur vi ska 

handla i framtiden” förklarar kommun 3. Alla kommunerna menar att informationen från e-

fakturan gör att kommunen kan se exakt vad som köps och vad som köps på och utan avtal 

vilket gör att de kan planera vad de ska lägga fokus på i kommande upphandlingar. ”Det är 

viktigt för planeringen att informationen är korrekt eftersom det är underlaget för kommande 

upphandlingar ” säger kommun 3. Kommun 3 använder e-fakturainformationen i sina 

projektplaner för upphandlingar.  

 



 

Systemförvaltaren i kommun 1 menar att e-fakturans information påverkar planeringen av 

långsiktiga inköp men inte vid spontanköp. ”Medarbetare ute i våra verksamheter funderar 

sällan över olika fakturaformat vid deras löpande inköp. Därav har e-fakturan ingen påverkan 

på denna typ av inköp. Det är inte alltid medarbetarna är så insatta i avtal och fakturering och 

planerar därför inte sina köp, de går till butiken, genomför köpet och ber leverantören skicka 

en faktura”.  

 

4.7.2 Övervakning  

Alla kommunerna använder e-fakturasystemet för att övervaka sina inköp. Övervakningen 

sker månadsvis hos samtliga kommunerna. Genom e-fakturans information kan de se exakt 

vilka inköp som utförs hos kommunerna. Kommun 3 använder ett analyssystem som är 

inbyggt i e-fakturasystemet för att övervaka vilka inköp som utförs. Alla kommunerna 

beskriver att inscannade fakturor saknar information som möjliggör övervakningen och att det 

är att informationen på e-fakturan är på artikelnivå som är viktigt för övervakningen av inköp. 

”Genom att kunna se exakt vad som köps och inte bara en summa underlättar övervakningen 

av inköp” och ”kommunen kan ständigt följa vad pengar läggs på via e-faktura systemet” 

säger kommun 1. Kommun 2 förklarar att övervakningen med hjälp av e-fakturans 

information bidrar med förståelse till hur kommunen handlar. Kommun 2 menar även att med 

hjälp av e-fakturans information är det lättare att följa verksamheten behov och tydliggör 

behovet av upphandling. Kommun 1 förklarar att övervakningen gör att kommunen ser vad 

som köps på och utan avtal och identifierar vilket fokus kommande upphandlingar bör ha. 

Kommun 1 nämner även att på en pappersfaktura eller PDF kan samma information finnas 

men då måste kommunen granska fakturorna manuellt och skapa manuella rapporter för 

övervakning av inköp, den informationen går inte få fram via systemet. ”Övervakningen i 

systemet gör att vi kan se om leverantörerna gör rätt och använder de priser som är avtalade” 

säger kommun 3. Kommun 1 förklarar att de i systemet ser om någon prisändring skett och 

kommun 2 menar att när de handlar hos avtalsleverantörer är priserna fasta och ingen 

prisutveckling sker. ”Att kunna övervaka inköpen som genomförs inom kommunen har vi 

kunnat påverka avtalstroheten positivt” säger kommun 2.  

 

4.7.3 Inköpsmönster 

Alla kommuner förklarar att e-fakturans information bidrar till identifiering av 

inköpsmönster. Inköpen går att följa på artikelnivå och inte bara på en summa. ”Med e-

fakturans information identifierar vi inköpsmönster och lokaliserar man vart pengar går, 

kommunen är en stor organisation och det är viktigt att styra över inköpen eftersom offentliga 

inköp bekostas av skattepengar” beskriver kommun 1. ”Genom övervakning av inköp ser vi 

tydliga inköpsmönster hos kommunen och får förståelse om hur vi handlar” och ”alla e-

fakturor är uppbyggda med samma information och det gör att mönster är tydliga” säger 

kommun 2. Kommun 3 menar att med hjälp av analysverktyget i e-fakturasystemet utförs 

identifiering av inköpsmönster och utan detaljerad information från e-fakturan hade 

inköpsmönster varit svårt att se. Kommun 2 berättar även att om inköpsmönster skulle göras 

på inscannade fakturor skulle de behöva kontakta alla leverantörerna för att få fram artiklar 

som köpts. Kommun 2 beskriver att utan digitalisering och samlad information hade 

uppföljningen av inköp varit svårt att utföra och kommun 1 menar att utan e-fakturans 

information på artikelnivå hade inköpsmönster varit svårt att identifiera. ”Utan e-fakturan 

hade vi inte kunnat få fram den exakta informationen om inköpskategorier och 



 

inköpsgrupper” och ”med hjälp av e-fakturans information går det identifiera vad varje enhet 

och varje person köper” säger kommun 1.  

 

Alla kommuner förklarar att inköpsmönster är viktigt att identifiera för att se vad de är 

kommunerna köper och att produkterna täcks av avtal. Kommun 3 menar att inköpsmönster 

fångar upp vart avtal fattas, vilka produkter som behöver upphandlas och när de ser att 

felaktiga inköp sker kan de kommunicera och utbilda för att åtgärda felaktiga inköp. 

”Identifieringen av inköpsmönster är viktigt för att kunna teckna nya bra avtal” och ”sker köp 

utanför ramavtalen kan vi försöka styra bort inköpen om är otillåtna eller om vi ser ett tydligt 

behov utanför ramavtalen så ser vi vilka produkter som behövs upphandlas” säger kommun 2. 

Kommun 2 förklarar att det är viktigt med ramavtal som täcker verksamhetens behov för att 

de ska kunna vara avtalstrogna. ”När vi ser vad medarbetarna köper är det lättare att veta 

vilka avtal som måste tecknas för att uppnå förmånligare priser. Det är onödigt dyrt att handla 

utanför ramavtalen och kommunen vill försöka handla så mycket som möjligt på avtal” säger 

kommun 1. Kommun 1 förklarar även att identifieringen av inköpsmönster gör att de kan se 

till att inköpssummor inte ”springer iväg” hos någon leverantör och att om avtal inte följs kan 

de ”gå till botten” med felaktiga inköp. ”Tydligheten, sökbarheten och att informationen är 

samlad är egenskaper hos e-fakturan som är viktiga för att identifiera inköpsmönster” 

förklarar kommun 2.  

 

4.7.4 Beslutstagande  

E-fakturans information används hos alla kommunerna vid beslutstagande om kommande 

upphandlingar. Kommun 1 menar att om tidigare köp gjorts har e-fakturan stor påverkan på 

beslut vid upphandling, men vid upphandlingar av nya produkter bidrar den inte. Information 

om kommande köp som aldrig gjorts innan finns ju inte. ”Desto mer detaljerad informationen 

är desto bättre planering och beslutsunderlag inför en upphandling får vi” säger kommun 1. 

Kommun 1 menar även att kommunens behov blir synligare med hjälp av e-fakturans 

information och påverkar beslutstagandes vid till exempel upphandling och att informationen 

bidrar en bättre ”träffsäkerhet” i upphandlingar. Kommun 2 förklarar att e-fakturans 

information ger mer kvalitativ data än inscannade fakturor och beslut blir mer 

överensstämmande med verkligheten. ”E-fakturan har en stor påverkan när beslut ska tas, vi 

får en bred kvalitativ data som påverkar när beslut om framtida inköp ska tas. Sammanställd 

information är lättare att presentera och underlättar våra beslut och genom kontroller i 

systemet kan vi lita på att data är korrekt” säger kommun 2. Kommun 3 förklarar att när 

beslut om upphandlingar ska tas används informationen från e-fakturan. ”Korrekt information 

på radnivå underlättar vid beslut för kommunens kommande inköp” och ”e-fakturans 

information påverkar valet av leverantör vid upphandling” säger kommun 3.  

 

4.7.5 Avtalstrohet 

Alla kommunerna uppger att e-fakturan bidrar till avtalstrohet. E-fakturan gör att inköp blir 

synliga och bidrar till att de kan styra inköpen. ”Om någon enhet handlar utanför ramavtalen 

kan de informeras om att de handlat fel och bli tillsagda att handla annorlunda, det är svårt att 

nå ut till alla köpare men e-fakturan har påverkat avtalstroheten i rätt riktning” säger kommun 

1. Kommun 2 förklarar att med hjälp av e-fakturans information kan jobba med 

avvikelsehantering och styra bort otillåtna köp. Kommun 3 menar att e-fakturan underlättat 

vid uppföljningen av inköp uppföljningen har gjort att kommunen kan utbilda köparna och 



 

påverka inköpen. ”E-fakturan har gjort att det är lättare för kommunen att följa upp att inköp 

utförs på avtal, både att man handlar hos rätt leverantör och att rätt produkter köps” säger 

kommun 3. Kommun 1 förklarar att om de ser ett stort behov av en produkt som saknar avtal 

kan kommunen åtgärda det i kommande upphandlingar. ”Abonnemangsfakturor där 

återkommande köp sker varje månad och har en helt automatisk hantering har gjort att det är 

enkelt att vara avtalstrogna” säger kommun 2. Kommun 2 arbetar med ständiga förbättringar 

av inköpsprocessen för att vara avtalstrogna och anser att de blivit bättre sedan de införde e-

faktura. ”Arbetet med e-faktura har skapat ett nytt tänk kring avtalstrohet och gjort att vi 

automatiskt tänker på upphandlingar genom hela inköpsprocessen” säger kommun 2. Alla 

kommunerna förklarar att det är en information på artikelnivå som har störst påverkan på 

avtalstrohet eftersom köpen blir synligare, och informationen som ska finnas med på e-

fakturorna bestäms redan vid teckningen av avtalen.  

 

4.7.6 Upphandling 

Alla kommunerna säger att behovet av upphandling blir synligt tack vare e-fakturans 

information och dess möjlighet att identifiera inköpen. Kommunerna ser vilka behov av 

upphandling som finns och vet vart fokus ska läggas i kommande upphandlingar. Alla 

kommunerna kräver nu mera e-faktura i sina upphandlingar och kommun 3 förklarar att om 

inte leverantören har skickat e-faktura på tre månader kan kommunen ta ut ”vite” som är ett 

penningbelopp leverantören måste betala. Kommun 3 kräver e-faktura på grund av att den 

breda informationen underlättar för ekonomiavdelningen och för möjligheten att påverka 

framtida inköp. ”Systemet visar vart pengar går och vilka inköp som täcks och inte täcks av 

avtal och kommunen ser vad som behöver upphandlas. E-fakturans information bidrar till 

bättre avtal och bättre upphandling eftersom upphandling och teckning av avtal kan göras på 

mer korrekt och detaljerad data” säger kommun 2. Kommun 2 förklarar 

upphandlingsprocessen som mer flexibel och att e-fakturan bidrar till att kommunen kan ta 

fram statistik över inköp för att använda som underlag i upphandlingar. Kommun 1 beskriver 

upphandlingarna som mer ”träffsäkra” tack vare e-fakturan. Kommun 1 förklarar även att vid 

upphandling av nya produkter som inte handlats tidigare har e-fakturan liten påverkan, men 

har produkten tidigare köpts har e-fakturan stor påverkan. Kommun 2 menar att e-fakturan har 

bidragit till bra upphandlingar och gjort så kommunens inköpsbehov delvis täcks av avtal i 

nuläget. ”Arbetet med e-faktura har skapat ett nytt tänk kring avtalstrohet och gjort att vi 

automatiskt tänker på upphandlingar genom hela inköpsprocessen” säger kommun 2.  

 

5 Analys 
Insamlade data kommer i det här avsnittet att analyseras och jämföras för att identifiera 

likheter och olikheter mellan datakällorna och teori.   

5.1 Framgångsfaktorer 

Lee och Ahn (2009) menar att det krävs en hög volym transaktioner för att kunna nå fördelar 

med EDI och ESV (2017) lyfter även fram att det krävs att verksamheters leverantörer också 

är ansluta till tjänsten om positiva effekter ska kunna uppnås. Alla kommunerna beskriver att 

VAN-operatören har möjliggjort e-fakturering på olika sätt och bidragit med ökad volym av 

e-fakturor. Kontaktnät, kompetens och ett verksamhetstäckande system nämns bland 

fördelarna. VAN-operatören har löst problem för leverantörer som inte kan skicka e-faktura 

med en webbtjänst. Det är viktigt för alla kommunerna att de får e-fakturor från sina 



 

leverantörer på grund av inköpuppföljningsaktiviteterna e-fakturans information bidrar med. 

Det upplevs att VAN-operatörerna har bidragit med volymökning till samtliga kommuner.  

 

Huang et al. (2008) menar att intern kunskap kan ha betydelse för hur och hur mycket en EDI-

teknik kommer att användas. Kommun 1 nämner att den interna kompetensen hos kommunen 

har varit en framgångsfaktor. Kommunens anställda har själva drivit arbetet framåt då de 

förstår vikten av arbetet och ser fördelarna med e-fakturan.  

 

5.2 Hinder 

Tidigare forskningar och rapporter tar upp hinder och problem som kan stoppa möjligheter för 

e-fakturering. Lee och Ahn (2009) och Regeringskansliet (2017) beskriver höga kostnader 

och tidskrävande arbete vid implementering, drift, underhåll och verksamhetsanpassning som 

några av hindren. De menar att kostnader som läggs på e-fakturasystemet vid implementering 

kan vara svårt för verksamheten att se vinst på investeringen. Kommun 1 påpekar just att 

anpassningen till e-fakturering är tidskrävande och ser därför inte e-fakturan som 

kostnadseffektiv. Kommun 1 skickar inte så många e-fakturor i dagsläget och har därför 

samma kostnad vid fakturaavsändning. Kommun 3 skickar däremot desto fler e-fakturor och 

upplever att e-fakturan är billigare än brevfaktura. Om kommun 1 skulle skicka e-faktura 

istället för brevfaktura skulle de kunna göra större kostnadsbesparingar, även fast 

tidsbesparingen verkar vara avgörande för förtjänsten. Kommun 1 säger trots detta att de med 

hjälp av e-fakturan sparar de tid som kan läggas på andra uppgifter och menar att e-fakturan 

är ”kvalitetshöjande”, vilket kan tolkas som att den ändå är kostnadseffektiv i slutändan trots 

att kommun 1 inte anser att de gjort kostnadsbesparingar. Kommun 2 och 3 säger att e-

fakturan är kostnadseffektiv på grund av tiden de sparar när manuell fakturahantering minskas 

och elimineras. 

 

ESV (2015) lyfter även problem som kan uppstå hos systemleverantörer. Alla kommunerna 

anser att VAN-operatörens systemlösning täcker verksamhetens behov och de verkar inte vara 

ett problem för svenska kommuner. Kommunerna säger att systemleverantörerna har god 

kompetens och lyfter att det med hjälp av en webblösning möjliggjort e-fakturering för även 

för de mindre leverantörerna. VAN-operatörernas kompetens och systemlösningar är 

tillräcklig för att stödja svenska kommuner. Det enda problemet med systemlösningen 

identifierades var att det ibland kan uppstå hinder vid mottagning av samlingsfakturor, 

leverantörens system klarar inte att skicka samlingsfakturor och de då måste skicka 

pappersfaktura istället. 

 

Angeles et al. (2001) samt Lee och Ahn (2009) beskriver problem med säkerhetsbrott och 

säkerhetskontroller och Angeles et al. (2001) menar att globala lagar och regler kan sätta 

stopp för e-fakturan. Även Regeringskansliet (2017) nämner vissa fall där inte e-faktura bör 

skickas. Just de problemen har inte identiferats av de berörda kommunerna. Kommunerna 

beskriver att systemen har kontroller som upptäcker felaktiga e-fakturor och säkerställer att 

informationen på fakturan stämmer, men inget om kontroller för att stoppa säkerhetsbrott. 

Vissa myndigheter har känsligare information än andra, till exempel verksamheter som jobbar 

med nationell säkerhet Regeringskansliet (2017). Fakturor till svenska kommuner är offentligt 

material och finns tillgängligt för alla. På grund av att fakturorna är offentlig information är 

inte informationen känslig eller sekretessbelagd. Hindret säkerhetsbrott kan därför uteslutas 

för kommuner i Sverige då risken är låg.  



 

 

Teorin nämner inte problem med leverantörer som inte kan skicka e-faktura. Alla kommuner 

är överens om att leverantörer som inte kan skicka är det största hindret för dem att kunna ta 

emot e-fakturor. Antigen beror det på att leverantörer inte har ett system som stödjer e-

fakturering eller att de inte vill skicka. Om inte e-fakturering finns med på avtal kan 

kommunen heller inte kräva att leverantörer skickar e-fakturor, utan de kan säga nej. För att 

förhindra problemet kräver kommunerna redan i upphandlingen att leverantörerna ska skicka 

e-faktura. Men avtal som redan är i bruk går inte att ändra på. Kommunerna vill att alla 

leverantörerna ska skicka e-faktura på grund av inköpsuppföljningsmöjligheterna som e-

fakturan ger.  

 

5.3 Nyttofaktorer 

Kommunerna har svarat på frågor om nyttofaktorerna och utifrån deras svar följer an analys 

om nyttofaktorerna kan ses som en nyttofaktor och hur mycket varje nyttofaktor bidrar till 

inköpsuppföljning. Nyttofaktorerna har utifrån intervjuerna visat sig bidra olika mycket till 

inköpsuppföljningen. Vissa är helt avgörande och vissa påverkar inget alls.  

 

5.3.1 Automatiserad  

Lee och Lee (2007b) och Maggiolini och Valles (2012) menar att e-fakturans automatisering 

bidrar till kortare ledtider och att manuella aktiviteter minskas och elimineras som i sin tur 

ersätt av teknologin. Alla kommunerna uppger att deras arbetsprocesser har förändrats. E-

fakturasystemet utför uppgifter som tidigare gjorts manuellt. Aktiviteter som sköts av 

tekniken är bland annat granskning, attest, kontroll och rättning. Kommunerna bekräftar att 

fakturahantering går mer på automatik med hjälp av e-fakturan. Maggiolini och Valles (2012) 

menar att en automatisk process för fakturahantering minskar stillestånd och bidrar till kortare 

ledtid. Lee och Lee (2007b) menar också att minskningen av manuella aktiviteter kan korta 

ner ledtiden. Lee och Ahn (2009) menar att verksamheter kan bli mer effektiva och 

produktiva och Fredholm (2002) att minskat manuellt arbete gör att fokus kan läggas på 

annat. Alla kommunerna bekräftar att e-fakturan har gjort att de sparar tid. Tid som innan 

lades på fakturahantering kan nu läggas på annat. Maggiolini och Valles (2012) menar att när 

verksamheter automatiserar kan de göra personalbesparingar. Kommun 1 förklarar att 

personalkostnaderna är den samma för kommunen även fast de använder e-faktura, fast nu 

kan de lägga fokus på andra arbetsuppgifter. 

 

Alla kommunerna använder sig av abonnemangsfakturor som är helt automatiska och sparar 

tid. Abonnemangsfakturor bidrar till att betalning sker automatiskt i tid och bidrar även till att 

inköp automatiskt genomförs hos avtalsleverantörer. ”Abonnemangsfakturor där 

återkommande köp sker varje månad och har en helt automatisk hantering har gjort att det är 

enkelt att vara avtalstrogna” berättar kommun 2. Även om det bara är kommun 2 som kopplar 

ihop abonnemangsfakturor och avtalstroheten så fungerar faktura på abonnemang på samma 

sätt oavsett verksamhet. Fredholm (2002) menar att felfrekvensen minskar på grund av att 

människans inblandning minskar. Fel från mänskliga faktorn menar kommun 1 fortfarande 

uppkommer, på grund av inhandlingssättet. Handlas produkter ute i butik förekommer 

fortfarande fel på fakturorna men genomförs köpen via inköpssystemet är fakturorna nästan 

alltid korrekta. Både kommun 2 och 3 beskriver att automatiken har gjort att felfrekvensen 



 

minskar. Alla kommunerna förklarar att felaktiga fakturor stoppas av kontroller i systemet 

och rättas vilket gör att korrekt information finns i e-fakturasystemet.  

 

Det alla kommunerna pratar mest om i intervjuerna som berör automatisering är 

tidsbesparingen och automatiken blir därför en nyttofaktor för verksamheter. Automatiserad 

bidrar till avtalstrohet genom abonnemangsfakturor men har annars ingen direkt inverkan på 

de andra inköpsuppföljningsaktiviteterna.  

 

5.3.2 Direkt  

Maggiolini och Valles (2012) menar att direktkommunikation minskar stillestånd i 

fakturahanteringsprocessen. Kommunerna bekräftar i intervjuerna att e-fakturans direkta 

kommunikation gör att hela fakturaflödet går snabbare och fakturahantering kan göras 

snabbare. Fakturorna slipper postgången menar kommunerna och kommun 3 uppskattar en 

veckas tidsvinst med e-fakturor. Lee och Lee (2007b) menar att snabb kommunikation bidrar 

till snabb svarstid och Fredholm (2002) beskriver att direktkommunikation gör att hela 

affärsprocessen går snabbare, från order till betalning. Även Regeringskansliet (2017) menar 

att betalning skulle kunna ske snabbare. Kommunerna bekräftar att genom att fakturan 

kommer fram snabbare hanteras den snabbare. Kommun 1 och 2 förklarar att e-fakturans 

direktkommunikation har bidragit till att kommun betalar färre påminnelseavgifter. Även 

kommun 3 nämner att direktkommunikation gör att leverantörer får betalt snabbare, eftersom 

fakturan kommer fram snabbare. Alla kommunerna tar endast emot e-fakturor och inscannade 

fakturor från ett scanningsföretag. Brev, PDF och fax tas inte längre emot av kommunerna. 

Scanningsföretagen tar emot brevfaktura och PDF och sköter inscanningen av fakturorna till 

kommunens system. Övriga fakturaformat ska först komma fram till scanningsföretaget och 

sedan scannas in, vilket gör att de tar längre tid enligt kommunerna. E-fakturorna går direkt in 

i systemet och kräver inte någon mellanhand. Om alla leverantörer skickade e-fakturor skulle 

även inscanningstjänsten kunna tas bort.  

 

Kommunerna förklarar alla att direktkommunikationen inte har någon påverkan på 

inköpsuppföljningen. Inköpsuppföljningen utförs månadsvis och därför blir informationen 

alltid aktuell, oavsett om det är e-faktura eller inscannad faktura. Det går att göra snabbare 

inköpsuppföljning på grund av direkt information men det genomförs inte ofta nämner 

kommun 3.  

 

Direkt information blir en nyttofaktor eftersom e-fakturan bidrar med ett snabbare 

fakturaflöde och att betalning till leverantörer sker i tid, men uppföljning utförs inte snabbare 

i kommunerna på grund av direkt information och har därför ingen påverkan på 

inköpsuppföljning. 

 

5.3.3 Kostnadseffektiv 

Regeringskansliet (2017) beskriver att e-fakturering kan bidra till stora kostnadsbesparingar. 

Maggiolini och Valles (2012) menar att e-fakturan bidrar till besparingar av både material- 

och personalkostnader.  Fredholm (2002) och Lee och Ahn (2009) beskriver att med hjälp av 

e-fakturan kan fokus läggas på andra aktiviteter än fakturahantering. Kommunerna förklarar 

alla att de sparat tid genom automatiserad fakturahantering och tid och resurser kan nu läggas 



 

på annat. Kommun 2 och 3 ser tidsbesparingen som kostnadseffektiv men kommun 1 

beskriver det mer som en kvalitetssäkring eftersom personalkostnaden är den samma. 

Kommun 1 berättar även att anpassningen och installation av automatisering är tidskrävande 

och att det inte finns några exakta siffror på besparingar, men har heller inte sagt att de 

förlorar pengar på e-fakturering men att de sparar tid. E-fakturan verkar ändå i slutändan bidra 

med positiva effekter till verksamheten. Kommun 3 förklarar att det även varit en 

kostnadsbesparing att skicka e-faktura än brevfaktura eftersom e-fakturan är billigare per 

faktura. Att materialkostnader försvinner kan inte kommun 1 och 2 intyga eftersom de skickar 

få e-fakturor.  

Fredholm (2002) beskriver att affärsprocessen från beställning till betalning kan gå snabbare 

med EDI. Kommunerna säger alla att när de får fakturan snabbare betalar de sina leverantörer 

snabbare. När betalningen sker snabbare får kommunen färre påminnelseavgifter menar 

kommun 1 och 2. Att betala färre påminnelseavgifter blir kostnadseffektivt, vilket även 

kommun 1 intygar.  

 

Alla kommunerna använder idag en VAN-operatör. Fredholm (2002) menar att en VAN-

tjänst är ett kostnadseffektivt val för EDI. Inscanning av fakturor skulle kunna försvinna helt 

om kommunerna bara tog emot e-faktura. Alla pappersfakturor som scannas in i systemet tar 

scanningsföretaget en avgift för och alla mottagna fakturor till e-fakturasystemet tar VAN-

operatören en avgift för. Kommun 1 säger att de inte är någon större kostnadseffekt på e-

fakturan men kommun 2 och 3 menar att e-fakturan har en lägre kostnad. 

 

Kostnadseffektiv blir en nyttofaktor eftersom den påverkar verksamheter positivt. 

Kommunerna sparar pengar när fakturor betalas i tid och genom tidsbesparingen och 

kvalitetshöjningen från att manuella aktiviteter försvinner. Någon direkt påverkan på 

inköpsuppföljning har inte nyttofaktorn kostnadseffektiv. 

 

5.3.4 Korrekt 

Fredholm (2002) menar att felfrekvensen av fakturor minskar med hjälp av e-fakturering och 

att det är minskningen av den mänskliga faktorns inblandning som gör att fel minskas. 

Kommun 1 förklarar att även fast kommunen använder e-fakturering uppkommer fel. Det är 

inhandlingssättet som gör att felen uppkommer även på e-fakturor. När produkter handlas i 

butik blir det fortfarande fel, det beror på handlaren eller leverantören och att de inte har koll 

på informationen som ska finnas med på fakturan. Felen beror fortfarande på den mänskliga 

faktorn eftersom kommun 1 även säger att när inköp utförs via inköpssystemet blir fakturorna 

alltid rätt. 

 

Kontroller i systemen bidrar till korrekt och pålitlig information och bidrar till kontroll enligt 

Lee och Ahn (2009). Felaktiga fakturor stoppas av systemet och minskar felfrekvensen enligt 

Lee och Lee (2007a) och Maggiolini och Valles (2012). Både kommun 2 och 3 styrker att 

felfrekvensen har minskat med hjälp av e-fakturan. Alla kommunerna förklarar att deras 

system stoppar felaktiga fakturor om någon information saknas eller inte stämmer. Stoppas en 

felaktig faktura rättas den och data är alltid korrekt när den kommer till e-fakturasystemet. 

Alla kommunerna menar att korrekt information är mycket viktig när inköpsuppföljning ska 

göras. Kommun 1 förklarar korrekt information som ”helt avgörande” för inköpsuppföljning. 

Kommunerna tar alla ut analyser och statistik om inköp via e-fakturasystemet och då är det 



 

viktigt att informationen stämmer överens med verkligheten. Skulle inte informationen 

stämma blir även statistik över inköp felaktig. E-fakturans information används för att styra 

kommande inköp och är underlag i inköpuppföljningsaktiviteter.  

 

Korrekt blir en nyttofaktor för att informationen i e-fakturasystemet gör att kommunerna kan 

följa upp hur de handlar och informationen om inköpen stämmer alltid på grund av kontroller.   

 

5.3.5 Relationsstärkande  

Takeoka Chatfield och Yetton (2000), Angeles. et al (2001), Huang et al. (2008), Lee och 

Ahn (2009) och Maggiolini och Valles (2012) förklarar alla att EDI och e-faktura kan vara 

relationsstärkande i en företagsrelation. Utbyte av företagsdata stärker banden mellan 

verksamheterna (Lee & Ahn 2009) och enligt Huang et al. (2008) stärks även relationer via 

gemensam problemlösning. Kommun 2 och 3 håller med om att e-faktureringen har bidragit 

till stärkta relationer med leverantörerna. Båda kommunerna arbetar med gemensam 

problemlösning med sina leverantörer men kommun 2 har även avstämningar med 

leverantörerna om hur e-faktureringen går. Kommun 2 förklarar e-faktureringen som en ”win 

win” för kommunen och leverantörerna eftersom kommunen får korrekt information, 

leverantörerna får betalt i tid och bådas arbetsprocesser förbättras. Även kommun 3 säger att 

hanteringen av fakturor går snabbare och leverantörerna får betalt i tid, vilket stärker 

relationerna. Men kommun 1 menar att affärsrelationerna inte har påverkats. Kommun 1 

arbetar annorlunda än de övriga kommunerna eftersom de inte samarbetar med sina 

leverantörer efter anslutningen och inte fått någon respons från leverantörerna. De arbetar 

med e-faktura för egen vinning, ”övertalar” sina leverantörer att ansluta sig för e-fakturering 

och menar att det är svårt att påverka en relation när de endast tar emot e-faktura.  Lee och 

Lim (2005) betonar att e-fakturering är mer framgångsrikt om parterna har ett bra förhållande. 

Att kommun 1 inte anser att e-fakturan är relationsstärkande kan bero på arbetssättet, eftersom 

kommun 2 och 3 säger att e-fakturan har en positiv inverkan på deras relationer med 

leverantörerna. 

 

Takeoka Chatfield och Yetton (2000) menar att företagsrelationerna påverkar volymen av 

fakturor. Volym har i sin tur påverkan på kostnadsförtjänsten enligt Takeoka Chatfield och 

Yetton (2000). Kommun 1 och 2 jobbar med ständig kontakt med leverantörer för att öka 

volymen, kommun 3 vill göra det men tiden finns inte. Alla kommuner ställer nu krav på e-

faktura i nya upphandlingar. Makt visar sig vara positivt för att öka volymen precis som 

Huang et al. (2008) menar, men att makt är negativt för affärsrelationen stämmer inte 

eftersom kommun 2 och 3, precis som kommun 1, ställer krav på e-faktura men ändå tycker 

att relationer påverkats positivt. Alla kommunerna förklarar att volymen e-faktura är viktigt 

för inköpsuppföljningen. Desto fler fakturor som skickas som e-faktura desto mer information 

om inköp får kommunerna, och rapporterna blir mer verklighetsbaserade.  

 

Relationsstärkande blir bara delvis en nyttofaktor eftersom arbetssättet styr relationspåverkan 

men relationer bidar samtidigt med ökad volym av e-faktura.  

 



 

5.3.6 Samlad  

Kommunerna använder olika typer av system för lagring av fakturor. Kommun 1 och 2 har 

både e-fakturor och inscannade fakturor i ett samlat system, och kommun 3 har e-fakturor och 

inscannade i olika system. Kommun 1 menar att fakturorna blir samlade oavsett format och 

kommun 3 förklarar att det hade varit lättare att samla alla fakturor i samma system. Alla 

kommunerna menar på att ett samlat system gör översikt och hantering tydlig och enkel. 

 

Lee och Lee (2007a) menar att med hjälp av samlad information gör att statistik och analys 

kan tas fram. Fredholm (2002), Lee och Lee (2007b), Maggiolini och Valles (2012) samt 

Motiwalla och Thompson (2014) menar alla att samlade fakturor ökar och underlättar olika 

typer av verksamhetsuppföljning. Fredholm (2002) beskriver att inköp blir mer synliga i ett 

samlat system. Kommunerna säger alla att när fakturorna samlas i systemet går det få ut 

statistik och rapporter om inköp som inte hade gått utan digitalisering, då hade manuella 

rapporter fått göras vilket hade varit svårt och tidskrävande. Samlade fakturor underlättar vid 

inköpsuppföljning tycker alla kommunerna. Men det beror även på att e-fakturan är på detalj- 

och artikelnivå som gör att rapporter går att ta ut. Inscannade fakturor ger bara information 

om summa och leverantör, men e-fakturans alla rader av information lagras i systemet. 

Samlade e-fakturor i ett e-fakturasystem och att den ger en bredare information är det som 

tillsammans möjliggör arbetet med inköpsuppföljning. Genom e-fakturans detaljerade 

information ser kommunerna exakt vad som köps, vem som gjort inköpen, hos vilken 

leverantör samt historik med mera. Kommunerna förklarar att alla e-fakturorna innehåller 

samma information som är förbestämda utifrån kommunens behov. När alla e-fakturor är 

samlade och ser likadana ut är det lätta att söka fram information utifrån behov.  

 

Samlad blir en nyttofaktor eftersom e-fakturan ger möjlighet till strukturerad och 

lättöverskådliga information eftersom den är samlad. Den bidrar även till inköpsuppföljning 

eftersom kommunerna kan ta ut statistik och rapporter på detaljnivå om vad som inhandlas. 

Minskningen av andra fakturor skulle göra informationen ännu mer verklighetstrogen 

eftersom cirka 30 % av fakturorna hos kommunerna fortfarande inte visar exakta inköp. 

 

5.3.7 Sökbar 

ESV (2015) menar att e-fakturasystemet skapar möjlighet till att lättare söka fram information 

om inköp eftersom systemet förser verksamheter med historik om fakturahanteringen. Både 

Fredholm (2002) och Lee och Ahn (2009) tar upp att e-fakturan ger mer information än 

övriga fakturaformat och Fredholm (2002) menar att den extra informationen kan vara viktig i 

inköpsuppföljning. Kommunerna bekräftar att e-fakturasystemet har många sökmöjligheter 

och att det beror på den breda informationen e-fakturan ger. Sökning går att göra på 

inscannade fakturor också men informationen som går att få fram är det ”stor skillnad på”. 

Alla rader av information på e-fakturan går att söka på samt historiken från 

fakturahanteringen. Sökningen blir flexibel och sökningar kan göras utifrån vilken 

information kommunerna är i behov av. Sökbarheten i systemet beror på att e-fakturans 

information är detaljerad och samlad i samma system. Kommunerna förklarar att i e-

fakturasystemet går det ta ut statistik och rapporter över exakta inköp och informationen går 

att ta fram precis som kommunerna vill och är i behov av. Kommun 1 säger att de kan ”vrida 

och vända” på informationen hur de vill tack vare e-fakturan. Kommun 3 använder även ett 

analysverktyg för framtagning av information. Informationen i statistik och rapporter blir 

användbar i inköpsuppföljningen. Kommunerna kan följa inköp på ett annat sätt med e-



 

fakturans information. De kan lokalisera vart pengar går och se tydliga mönster i hur inköp 

genomförs och vad pengar läggs på, och det är viktigt för inköpsuppföljning. Sökbar blir en 

nyttofaktor på grund av möjligheten till informationsframtagande av inköp e-fakturans 

information bidrar med.  

 

På grund av många sökmöjligheter i systemet blir sökbar blir en nyttofaktor som och bidrar 

till inköpsuppföljning genom att olika statistik och rapporter om verksamheternas inköp går 

att söka fram. Sökbar har stor påverkan på inköpsuppföljningsaktiviteterna hos kommunerna.  

 

5.3.8 Ny nyttofaktor - Detaljerad 

I alla intervjuer kommer det på tal flera gånger att e-fakturan är innehåller mer information än 

inscannade fakturor. Kommun 1 förklarar att e-fakturans rader av information gör att statistik 

över inköp blir bättre och inköpsuppföljning på inscannade fakturor är svårt även om 

information från inscannade fakturor också är samlad i systemet och ”att kunna ta fram 

korrekt statistik om exakt vad som köps på en detaljnivå i ett samlat system underlättar 

inköpsuppföljningsarbetet”. Kommun 3 säger att ”när kommunen får fler fakturarader in i 

systemet ser de lättare exakt vad som köpts” och ”det blir lättare att följa upp inköp när 

information är på radnivå och vi kan se vilka köp som genomförs hos avtalsleverantörer och 

inte”. ”E-fakturans information är mer detaljerad och skapar en bättre affärsbredd” och ”e-

fakturan ger oss en mer kvalitativ data vilket gör att inköpsuppföljning blir mer 

överensstämmande med verkligheten” menar kommun 2. Fredholm (2002) och Lee och Ahn 

(2009) betonar båda att e-fakturan ger mer information än andra fakturaformat. E-fakturans 

detaljerade information är viktig för alla kommunerna och gör att detaljerad även kan ses som 

en nyttofaktor av e-fakturan som bidrar stort till inköpsuppföljning.  

 

Tabell 1 är en sammanfattning av analysen hos identifierade faktorer. I tabellen går det utläsa 

om vilka faktorer som är nyttofaktorer för e-fakturan och vilka som bidrar till och hur de 

bidrar till olika aktiviteter för inköpsuppföljning. Med i tabellen finns alla faktorerna som 

ingick i analysmodellen samt en ny identifierad nyttofaktor, detaljerad.  

 

Nyttofaktor  Nyttofaktor av e-

fakturan? 

Påverkan av inköpsuppföljning Påverkar vilken 

inköpsuppföljnings-

aktivitet? 

Automatiserad Ja. Manuella aktiviteter 

minskas/elimineras 

vilket gör att 

verksamheten sparar tid, 

och ”tid är pengar”.  

Ja. bidrar till mindre felfrekvens 

och automatiska betalningar via 

abonnemangsfakturor.   

Direkt påverkan på 

avtalstrohet och bidrar 

till övriga 

inköpsuppföljnings-

aktiviteter via korrekt 

information.  

Direkt  Ja. Bidrar med ett 

snabbare fakturaflöde 

och betalning till 

leverantörer sker 

snabbare.  

Mycket liten. Endast om någon 

inköpsuppföljning ska göras 

snabbt.  

Alla, men sällan.  



 

Kostnadseffektiv  Ja. E-fakturan gör att 

verksamheter hanterar 

faktorer snabbare och får 

mindre 

påminnelseavgifter. 

Verksamheter sparar tid 

för manuell hantering 

och fokus kan läggas på 

andra aktiviteter.  

Ingen påverkan. Ingen.  

Korrekt Ja. Genom kontroller i 

systemet blir 

informationen korrekt 

när informationen 

kommer in i systemet 

och bidragande till 

verksamheten.  

Ja. Korrekt information är 

avgörande för verksamheters 

inköpsuppföljning eftersom 

informationen är ett verktyg och 

underlag.  

Alla.  

Relations-

stärkande  

Delvis, beror på 

arbetssätt. Jobbar 

verksamheten 

tillsammans mot 

gemensamma mål med 

sina leverantörer stärks 

relationerna, men ställer 

verksamheten krav på e-

faktura är inte e-fakturan 

relationsstärkande.  

Ingen direkt påverkan men 

affärsrelationerna påverkar 

volymen av fakturor som kommer 

in, vilket i sin tur påverkar 

inköpuppföljningsmöjligheterna.  

Ingen direkt påverkan, 

men volymen av 

fakturor påverkar alla 

inköpuppföljnings-

aktiviteterna.  

Samlad Ja. Alla e-fakturor (även 

inscannade beroende på 

systemval) samlas i 

samma system. Ett 

datalager av fakturor gör 

att verksamheten inte 

måste skapa manuella 

rapporter.    

Ja. Via samlad information kan 

verksamheten ta fram statistik och 

analyser om inköp som används 

vid inköpsuppföljning. 

Alla. 

Sökbar Ja. E-fakturan har stora 

sökmöjligheter via mer 

information än 

inscannade faktura.  

Ja. Sökningar kan göras i systemet 

för att ta fram information om 

verksamhetens inköp. 

Verksamheten kan ta fram 

information utifrån behov och 

utförande av 

inköpsuppföljningsaktivitet.   

Alla.  

Detaljerad Ja. Kommunerna får mer 

information via e-

fakturan. Informationen 

är på rad/artikelnivå och 

gör att kommunerna kan 

se exakt vad som köps 

via e-fakturasystemet.  

Ja. Detaljerad information i e-

fakturasystemet gör att 

kommunerna kan ta fram statistik 

och rapporter om exakta inköp.  

Alla.  



 

Tabell 1, Sammanställd analys över nyttofaktorer och nyttofaktorernas påverkan av inköpsuppföljning.  

 

5.4 Inköpsuppföljning  

5.4.1 Planering 

Fredholm (2002) förklarar att e-fakturans transaktionsspecifikation blir användbar i planering 

för verksamheter. Kommunerna är alla eniga om att det är e-fakturans informationsnivå som 

gör att statistik och rapporter går att ta fram och att desto mer information om inköp som går 

att ta fram desto bättre blir planeringen av kommande inköp. E-fakturan ger en 

informationsbredd om inköp och ett bra verktyg och möjliggörande för planeringen. 

Informationsbredden skapar kvalitet i planeringen. Wiljkman et al. (2013) menar att ett 

inköpssystem hjälper myndigheter att förutse inköpsvolymer och ESV (2015) menar att 

planering av inköp påverkar både avtalstroheten och upphandling. Kommunerna beskriver att 

e-fakturans information gör att de ser exakt vad som köps och vart inköp sker, vad som täckas 

av avtal och inte. E-fakturans information gör att kommunerna kan planera vart fokus ska 

ligga i kommande upphandlingar. Om en produkt ofta och återkommande handlas som inte 

finns på avtal, kan de med hjälp av e-fakturasystemet identifiera behovet och planera en 

upphandling. Kommunerna förklarar att de kan undvika inköpsfallgropar med hjälp av e-

fakturan. Långsiktig planering sker med hjälp av e-fakturans information men spontanköp är 

svårare att styra. Medarbetare planerar inte alltid sina inköp och är inte alltid insatta i avtal, 

men ser kommunerna felaktiga inköp kan de utbilda och försöka styra så köpen blir rätt. 

Kommunerna menar alla att de kan ta fram i systemet vilka köp som utförs utanför avtalen 

och försöker stoppa felaktiga köp.  

 

Alla kommunerna använder e-fakturans information som planeringsunderlag och att det är 

viktigt att informationen är korrekt eftersom planering och beslut grundas på informationen.  

 

5.4.2 Övervakning  

Fredholm (2002) menar att med hjälp av e-fakturasystemet kan verksamheter övervaka inköp 

och inköpen blir mer tydliga. ESV (2015) menar att e-fakturan skapar kontroll över inköp och 

verksmaster kan se vad pengar läggs på. Alla kommunerna använder e-fakturasystemet för att 

övervaka sina inköp och övervakning sker månadsvis hos samtliga kommuner. De ser exakta 

inköp och vart pengar går med hjälp av e-fakturasystemet. E-fakturans breda information gör 

övervakningen möjlig och artikelnivån är viktig för att de ska kunna se vilka inköp som 

utförs. Övervakningen gör att de ser inköpsmönster och får förståelse om hur det handlas 

inom kommunerna. Övervakningen tydliggör behovet av upphandling eftersom det går att se 

vad som köps på och utanför avtal. Med hjälp av övervakning kan planering och beslut tas 

inför kommande upphandlingar. Statskontoret (2009) menar att avtal blir mer synliga och 

myndigheter kan med informationen bli mer avtalstrogna. ”Att kunna övervaka inköpen som 

utförs inom kommunen har vi kunnat påverka avtalstroheten positivt” säger kommun 2. Alla 

kommunerna menar att avtalstroheten har påverkats positivt sedan de började med e-faktura 

eftersom de kan ta fram information om vad som handlas på och utanför avtal. 

 

Wijkman et al. (2013) förklarar att i e-fakturasystemet kan verksamheten följa prisutveckling 

och att prismedvetenheten kan göra att upphandlingar blir lyckade. Men kommun 2 säger att 

priser hos avtalsleverantörer är fasta och ingen prisutveckling sker, kommun 1 och 3 säger att 



 

övervakning gör att de ser om prisändring sker, om leverantörerna gör rätt och fakturerar de 

avtalade priserna. Eftersom inte avtalspriser ändras måste det vara inköp utanför avtal som 

prisutveckling som menas. Att se och jämföra priser på och utanför avtal måste göra att de 

lyckas bättre med både avtalstrohet eftersom avtalade produkter ”ska” vara billigare. 

Ramavtal ger volymrabatter (Wiljkman et al. 2013). Kommunerna skulle kunna se 

prisskillnader när inköp utförs av ickeavtal- och avtalsprodukter och se att de förlorar pengar 

på att handla utanför ramavtalen med hjälp av övervakning i systemet. Kommun 1 nämner i 

intervjun att köp utanför avtalen är onödigt dyrt och att avtal ger förmånliga priser.  

 

5.4.3 Inköpsmönster 

Fredholm (2002) menar att med hjälp av en systemlösning blir inköp mer synliga och 

Wiljkman et al. (2013) att systemet hjälper verksamheter att identifiera inköpsmönster. ESV 

(2016) menar att inköp kan kategoriseras och identifiera hur myndigheter handlar men hjälp 

av e-handelssystemet. Alla kommunerna använder e-fakturasystemet för att identifiera 

inköpsmönster och säger att informationen från e-fakturan gör det möjligt. Systemet hjälper 

kommunerna att se vad som köps och vart pengar går med hjälp av övervakningen. 

Kommunerna anser att inköpsmönster ger förståelse för hur de handlar. Kommunerna menar 

att eftersom alla e-fakturor är uppbyggda med samma information ser de tydliga 

inköpsmönster. Både kommun 1 och 2 säger att det går att identifiera inköpsmönster på 

inscannade fakturor också men att det skulle kräva manuellt arbetet och vara tidskrävande. 

Digitalisering och samlad information möjliggör för att ta ut rapporter om inköp och 

identifiera inköpsmönster. Kommun 2 förklarar att för att kunna identifiera inköpsmönster är 

det viktigt att informationen är samlad, detaljerad och sökbar. 

 

Identifiering av inköp kan bidra till att verksamheter får möjlighet att styra inköp och stoppa 

eventuella kostnadsdrivande inköp (Wiljkman et al. 2013). Kommunerna säger alla att 

inköpsmönster är viktigt för att identifiera att köpen täcks av avtal. Kommunerna kan 

identifiera vilka köp som gjorts utanför avtalen och styra bort felaktiga köp. Med e-fakturans 

information går det ta fram vad varje enhet och varje person hos kommunen köper. Om de ser 

ett tydligt behov utanför ramavtalen bidrar det till kommande upphandling. Kommunerna 

säger att inköpsmönster är viktigt för att kunna teckna bra avtal som täcker 

verksamhetsbehovet och för att kunna vara avtalstrogna. Det är viktigt att handla på avtal för 

att få förmånliga priser.  

 

5.4.4 Beslutstagande  

Magnusson och Ohlsson (2008) menar att ett affärssystems syfte är att förbättra 

beslutskvalitén. ESV (2016) beskriver att elektronisk information möjliggör framtagning av 

analyser och blir beslutsunderlag. Orsakssamband är viktigt för kvalitet i beslut enligt Lee et 

al. (2004). Kommunerna förklarar att information om tidigare inköp har stor påverkan på 

beslut om kommande inköp. Information från e-fakturasystemet används hos alla 

kommunerna i beslut om nya upphandlingar. Kommunerna menar att e-fakturan ger en bred 

och detaljerad information om tidigare inköp och informationen är beslutsunderlag i nya 

upphandlingar. När kommunerna identifierar upphandlingsbehov blir det lättare att besluta 

om vad fokus ska ligga på i upphandlingen. E-fakturans information ger en bättre 

”träffsäkerhet” enligt kommun 1. Kommun 2 säger också att informationen från e-fakturan är 

kvalitativ som påverkar att beslut blir mer överensstämmande med det verkliga behovet. 



 

Kommun 1 betonar också att e-fakturans information inte går att använda i beslut om 

upphandling av produkter som aldrig köpts förut eftersom information om kommande inköp 

inte finns. Lee och Lee (2007a) menar att beslut som grundas på information kräver en 

korrekt information. Att informationen måste vara korrekt beslutstagande bekräftar 

kommunerna 2 och 3.  

 

5.4.5 Avtalstrohet 

Stadskontoret (2009) menar att ramavtal blir synligare genom ett system för 

inköpsuppföljning och Wiljkman et al. (2013) beskriver att inköpsuppföljningen bidrar med 

bättre kontroll över förhållandet till avtal och kan bidra till bättre avtalstrohet. Maggiolini och 

Valles (2012) menar även att ett system skulle öka kontrollen med en systemlösning men att 

EDI inte har någon direkt påverkan på avtalstroheten. Alla kommunerna förklarar att e-

fakturan bidragit till avtalstrohet. Inköpen blir synligare och mer exakta med e-fakturans rader 

av information över inköp, kommunerna ser när det handlas utanför avtal, vem som utfört 

köpet och vad som köpts. Genom att felaktiga inköp syns kan de jobba med 

avvikelsehantering, skapa en förståelse för varför inköpen gjorts och försöka styra bort 

felaktiga inköp. De personer och enheter som handlar fel blir tillsagda och ifrågasätts hos 

samtliga kommuner. Om något handlas ofta och mycket ser kommunerna ett tydligt behov av 

upphandling och identifierar vad fokus ska ligga på i kommande upphandlingar. E-fakturan 

har bidragit till ett automatiskt avtalstänk genom hela inköpsprocessen hos kommun 2.  

 

Abonnemangsfakturor är något som alla kommunerna använder sig av. Genom abonnemang 

sker inköp, fakturering och betalning helt på automatik. Abonnemangsfakturor gör att 

kommunerna automatiskt handlar hos den avtalade abonnemangsleverantören och kommun 2 

förklarar processen gör det ”lätt att vara avtalstorgen”. 

 

Avtalstrohet skulle öka myndigheters kostnadsbesparingar menar Wijkman et al. (2013). Att 

handla på avtal är i regel billigare än att handla utanför ramavtal eftersom ramavtalen har 

förmånligare priser hos leverantörerna. Kommun 1 bekräftar att köp utanför ramavtal är 

onödigt dyrt och alla kommunerna säger att de blivit mer avtalstrogna, vilket bidrar till 

kostnadsbesparing genom förmånliga priser.  

 

5.4.6 Upphandling 

Wiljkman et al. (2013) förklarar att med ett systemstöd för inköpsuppföljning skulle 

myndigheter kunna lyckas bättre med upphandlingar. Medvetenhet om hur inköp utförs skulle 

öka och planeringen inför upphandlingar påverkas. Stadskontoret (2009) menar att genom 

övervakning och identifierade inköp blir avtal mer synliga. ESV (2015; 2016) menar att ett e-

handelssystem kan öka medvetenhet om inköp och identifiera upphandlingsbehov. 

Kommunerna styrker att behovet av upphandling blir mer synligt tack vare e-fakturans 

information, eftersom de kan se vad som handlas på och utanför avtal. När de ser hur inköp 

genomförts i verksamheten identifieras ett upphandlingsbehov. E-fakturans information blir 

underlag till vart fokus ska ligga i upphandlingarna. E-fakturan bidrar med kvalitativ data 

över inköp, genom statistik och rapporter över inköp, som blir viktiga i planeringen av 

upphandlingar. Kommunerna anser att de gör bättre upphandlingar tack vare e-fakturans 

information, upphandlingsbehovet syns tydligare och upphandlingen blir mer träffsäker 

genom e-fakturans information om kommunens inköp. Genom att täcka verksamhetsbehovet 



 

av inköp bidrar det i sin tur till avtalstrohet. Alla kommunerna kräver nu e-fakturering i sina 

upphandlingar på grund av inköpsuppföljningsmöjligheterna. Enda gången e-fakturans 

information inte bidrar till upphandling är när någon liknande produkt/ köpts aldrig köpts 

innan hos kommunen.  

 

Någon ny inköpsuppsföljningsaktivitet har inte framkommit genom intervjuerna. Ingen av 

respondenterna hade någon annan aktivitet att tillägga. Kommun 3 nämnde säkerhetsställning 

av kreditering som aktivitet, men har tolkats som en fakturahanteringsaktivitet istället för en 

inköpsuppföljningsaktivitet eftersom kreditering innebär att en faktura får reducerad kostnad 

eller makuleras. Tabell 2 är en sammanfattning av analysen för 

inköpsuppföljningsaktiviteterna. Tabellen förklarar inköpsuppföljningsaktiviteten och deras 

påverkan på varandra samt e-fakturans och nyttofaktorernas påverkan.   

 

Inköpsuppföljning  Inköpuppföljnings-

aktivitet? 

Påverkan på annan 

inköpsuppföljnings-

aktivitet 

Påverkas av 

e-fakturan? 

Nyttofaktorer 

med direkt 

påverkan 

Planering Ja. Planeringen av 

inköp är viktig för att 

”handla rätt” och vara 

avtalstrogna.  

Beslutstagande, 

Avtalstrohet och 

Upphandling. 

Ja. Korrekt, 

Samlad, Sökbar 

och Detaljerad. 

Övervakning Ja. Övervakning av 

inköp är viktigt för att 

”se vart pengar går” 

och identifiera hur 

inköp gjorts. 

Planering, 

Inköpsmönster, 

Beslutstagande, 

Avtalstrohet och 

Upphandling. 

Ja. Korrekt, 

Samlad, Sökbar 

och Detaljerad. 

Inköpsmönster Ja. Identifiering av 

inköpsmönster är 

viktig för att ser hur 

verksamheten handlar 

och för styrning av 

framtida inköp.  

Planering, 

Beslutsstagande, 

Avtalstrohet och 

Upphandling. 

Ja. Korrekt, 

Samlad, Sökbar 

och Detaljerad. 

Beslutstagande  Ja. Beslut tas om hur 

verksamheten ska 

utföra framtida inköp 

och är viktigt för att 

vara avtalstrogna.  

Avtalstrohet och 

Upphandling. 

Ja. Korrekt, 

Samlad, Sökbar 

och Detaljerad. 

Avtalstrohet Ja. Avtalstroheten är 

viktig att följa upp 

eftersom alla 

offentliga inköp ska 

göras på avtal.  

Planering, 

Beslutstagande och 

Upphandling. 

Ja. Automatiserad, 

Korrekt, 

Samlad, Sökbar 

och Detaljerad. 

Upphandling Ja. Upphandlingen är 

viktig för att 

verksamhetens behov 

av inköp ska täckas av 

avtal.  

Avtalstrohet.  Ja. Korrekt, 

Samlad, Sökbar 

och Detaljerad. 

Tabell 2, Sammanställd analys över inköpsuppföljning. 

 



 

6 Slutsatser 

Beskrivning av slutsatser utifrån studiens undersökningsresultat av analysen utifrån teori och 

empiri. 

6.1 Nyttofaktorernas påverkan på inköpsuppföljningsaktiviteterna 

Utifrån teori och analys är e-fakturans framgångsfaktorer, hinder, nyttofaktorer och 

inköpuppföljningsaktiviteter identifierade. 

 

Framgångsfaktorer för e-fakturan inom svenska kommuner kan vara en kompetent VAN-

operatör som kan bidra till en hög volym av e-fakturor. Det är viktigt med en lösning som 

täcker verksamhetens behov och att lösningen kan stödjer fakturor från samtliga leverantörer. 

VAN-operatörernas tjänst är tillräcklig för att stödja svenska kommuners e-fakturahantering. 

Att verksamheten förstår betydelsen arbetet är också av vikt för att få användning av e-

fakturans information. Hinder som kan uppkomma hos kommuner i Sverige är leverantörer 

som inte vill eller kan skicka e-faktura. Problemet uppstår när leverantörerna har ett system 

som inte stödjer e-faktura, hos mindre leverantörer som inte har råd med en lösning eller 

leverantörer som helt enkelt inte vill skicka e-faktura. VAN-operatörerna löser möjligheten 

för många leverantörer genom en gratis webbtjänst där de kan skicka att visst antal e-fakturor 

utan kostnad. Ett annat hinder för e-fakturan är mottagning av samlingsfaktura då systemet 

inte stödjer samlingsfaktura. Svenska kommuner vill ta emot e-faktura på grund av dess 

fördelar och har numera e-faktura som krav i upphandling. Framgångsfaktorerna och hinder 

påverkar e-fakturans nyttofaktorers inverkan hos verksamheten. 

 

• Vilka faktorer hos elektroniska fakturan påverkar inköpsuppföljningen i offentlig sektor? 

Nyttofaktorer är egenskaper hos e-fakturan som bidar med positiva effekter hos 

verksamheten. Identifierade nyttofaktorer är direkt, korrekt, samlad, sökbar, detaljerad, 

automatiserad och kostnadseffektiv. Relationsstärkande räknas delvis som en nyttofaktor.  

 

Direkt information bidrar med snabb information för hantering av fakturor. Fakturorna slipper 

poståtgång som resulterar i ett snabbare fakturaflöde och kommunerna får möjlighet att 

hantera och betala fakturan snabbare. Genom snabbare betalning minskas påminnelseavgifter. 

När fakturainformation via e-fakturan kommer in i systemet är den alltid korrekt på grund av 

de kontroller som utförs via e-fakturasystemet. Korrekt information om inköp bidrar till 

korrekt statistik och korrekta rapporter om inköpen. E-fakturor samlas i ett och samma system 

och bidrar till att samlad information, statistik och rapporter om inköp går att ta fram. Desto 

fler fakturor som samlas i e-fakturasystemet desto mer verklighetstrogen blir statistik och 

rapporter. Genom att samla information i ett digitalt system går fakturor även lätt för 

verksamheten att söka fram. E-fakturan har många sökkriterier och antalet sökkriterier beror 

på e-fakturans information på detaljnivå. E-fakturan innehåller mer information än övriga 

format av fakturor, alla rader av information samt fakturans hanteringshistorik går att söka på. 

Den informationen på detaljnivå bidrar även till inköpsstatistik och rapporter. Bättre och 

bredare statistik och rapporter över inköp tas fram genom mer information. E-fakturan gör att 

manuella arbetsaktiviteter inom verksamheter kan automatiseras. Även felfrekvensen på 

fakturor kan minska genom automatisering och minskning av människan inblandning. 

Automatiserade verksamhetsprocesser sparar tid och tid och resurser kan läggas på annat än 

fakturahantering. När tid och fokus kan läggas på annat på grund av automatiken bidar e-

fakturan till kvalitet och kostnadsbesparing inom verksamheten. ”Tid är pengar”, uppgifter 



 

som verksamheten inte kunde lägga resurser på innan kan nu läggas fokus på. Tid är den 

största besparingen inom verksamheterna men e-fakturan är även kostnadseffektiv eftersom 

fakturor hanteras och betalas i tid och verksamheter slipper betala onödiga 

påminnelseavgifter. Trots anskaffningskostnaderna kan e-fakturan anses som kostnadseffektiv 

om verksamheten får upp en e-fakturavolym som bidrar till tidsbesparing. E-fakturan kan 

även vara relationsstärkande, om verksamheten vill. Genom samarbete, gemensam 

måluppsättning och gemensam problemlösning kan verksamhetsrelationer stärkas. Relationer 

kan vara viktigt för volymen av e-faktura och är därför kvar som delvis nyttofaktor.  

 

• I vilka inköpsuppföljningsaktiviteter används informationen från elektroniska fakturan i 

verksamheter inom offentlig sektor? 

Identifierade inköpsuppföljningsaktiviteter är planering, övervakning, inköpsmönster, 

bestlutstagande, avtalstrohet och upphandling. De nyttofaktorer som direkt bidrar till 

inköpuppföljningsaktiviteterna är korrekt, samlad, sökbar, detaljerad och automatiserad.  

 

Automatiserad har endast en direkt effekt på avtalstroheten. Via automatik hanteras 

abonnemangsfakturor automatiskt mellan verksamhet och avtalsleverantör, inköp sker 

automatiskt hos avtalsleverantören och betalas automatiskt till avtalsleverantören. 

Verksamheten utför ingen manuell aktivitet för att vara avtalstrogen med hjälp av 

abonnemangsfakturor. Statistik, rapporter och andra underlag om verksamhetens inköp är 

baserade på e-fakturans information och gör de övriga påverkande nyttofaktorerna viktiga. 

Korrekt, samlad, sökbar och detaljerad information ger stora möjligheter för 

inköpsuppföljning och skapar möjlighet att informationen från e-fakturasystemet går att 

använda vid inköpsuppföljning. Direkt, kostnadseffektiv och relationsstärkande har ingen 

direkt eller stor påverkan på inköpsuppföljningsaktiviteterna. De olika faktorernas påverkan 

är illustrerat i figur 2.  

 

Figur 2, Uppdaterad analysmodell, påverkande faktorer för inköpsuppföljning. 

 



 

Figur 2 är en uppdaterad illustration av analysmodellen. Precis som innan påverkar 

framgångsfaktorerna effekten hos verksamheten som nyttofaktorer ger. Framgångsfaktorer 

kan påverkas av olika hinder och har därför streckade linjer. Pilarna i figuren visar påverkan 

från de olika faktorerna. En stor pil har stor påverkan på alla faktorer/aktiviteter, en liten pil 

visar vilken aktivitet som påverkas och en streckad pil kan påverka aktiviteterna vid vissa 

tillfällen. Relationsstärkande är bara delvis en nyttofaktor och därför i en streckad box, att den 

är delvis en nyttofaktor beror på arbetssättet. 

 

6.2 Avtalstrohet 

• Hur kan informationen från elektroniska fakturor bidra till att verksamheter inom offentlig 

sektor blir mer avtalstrogna? 

E-fakturan har bidragit till att svenska myndigheter är mer avtalstrogna. E-fakturan bidrar till 

att informationen i e-fakturasystemet är korrekt genom de kontroller som stoppar eventuella 

fel, att information om inköp är samlad i ett och samma system, att den är sökbar på grund av 

fler sökkriterier. Med e-fakturans detaljerade information finns all den information om 

inköpet som verksamheten behöver. För att kunna vara avtalstrogna krävs det dock att 

inköpsuppföljning sker. Nyttofaktorerna hjälper verksamheten skapa och ta fram rapporter 

och statistik om verksamhetens exakta inköp. E-fakturan har gjort att verksamheter tydligt 

kan se hur inköp utförts och vad som finns på avtal och inte. Verksamheten identifierar 

otillåtna köp, varför de utförs och de kan identifiera upphandlingsbehov. Verksamheter får 

möjlighet att styra bort otillåtna köp utanför ramavtal. För att styra bort fortsatta felaktiga 

inköp meddelar och utbildar verksamheten köparna inom verksamheten samt fokuserar på 

verksamhetsbehovet i upphandlingar. Genom att styra bort otillåtna köp och upphandla efter 

behov påverkas avtalstroheten positivt.  

 

6.3 Avslutande kommentarer 

Intervjuerna har inte spelats in då det inte sågs som ett behov. Inspelning kan göra att 

respondenterna blir mindre avslappnade och hämmade i sina svar och det inspelade materialet 

kan även vara tidskrävande att gå igenom. Respondenterna har godkänt 

intervjusammanfattningarna och bekräftat att allt stämmer och trots valet att inte spela in dem 

behöver det inte ha påverkat resultatet av studien negativt. En inspelad intervju hade dock 

kunnat korta ner tiden för genomförda intervjuer. Anteckningar kan ta lång tid och ibland 

måste svaren återberättas. Med en inspelning hade långa intervjuer kunnat förhindras och är 

en lärdom att ta vara på i framtiden.  

 

Eftersom e-faktura är en tjänst eller funktionalitet av ett systemstöd benämns den därför i 

bestämd form genomgående i rapporten, utom vid undantag när det krävs flera fakturor som 

vid beskrivning av volym eller samlade fakturor.  

 

6.4 Framtida studier 

Fortsatta undersökningar och studier utifrån denna uppsats skulle kunna genomföras med 

fokus på privat sektor och leverantörer. En undersökning skulle kunna utföras genom att 

tillämpa analysmodellen för att se om de upplever samma framgångsfaktorer, hinder och 

nyttofaktorer av e-fakturan som respondenterna i den här studien. Studien av privat sektor 

skulle kunna utföras likt denna för att jämföra resultatet mellan privat- och offentlig sektor, 



 

utreda hur e-fakturan används inom privat sektor, hur verksamheten påverkas av 

nyttofaktorerna både genom besparingar och förhållandet till avtalstrohet. En ny 

undersökning kan ta reda på vilka uppföljningsaktiviteter e-fakturainformation används i hos 

privat sektor. Intressant vore även att undersöka hur leverantörer använder e-handelns order- 

eller fakturainformation i stöd i de dagliga processerna, hur uppföljning av affärsprocesser 

sker med hjälp av informationen och hur leverantörer arbetar från sin sida med deltagande i 

upphandlingar.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Intervjuguide  

Inledande frågor  

Vad har du för arbetstitel? 

Vad gör du i ditt dagliga arbete? 

Vilken kontakt har du med inköpsuppföljning i verksamheten? 

Använder er verksamhet e-fakturering? 

Vilken kontakt har du i ditt dagliga arbete med e-fakturor? 

Hur länge har verksamheten använt sig av e-fakturor? 

Ungefär hur många fakturor tar ni emot per år? 

Hur många av dem är e-faktura? 

Hur tycker du att verksamheten har påverkats sedan ni började med e-faktura?  

Framgångsfaktorer  

Vad anser du har påverkat er användning av e-fakturan?  

Skulle du kunna ge några exempel på faktorer som du tror har hjälp er i ert EDI användande?  

Hinder  

Vilket/vilka hinder och problem har ni stött på som har stoppat möjligheten för e-fakturan?  

Skulle du kunna ge några exempel på hinder som har uppstått?  

Nyttofaktorer (Egenskaper hos e-fakturan) 

Automatiserad  

På vilket sätt skapar automatiserade processer kortare ledtider för fakturahanteringen?  

På vilket sätt blir arbetet effektivare på grund av automatisering? 

På vilket sätt har manuella arbetsuppgifter minskat eller eliminerats?  

Direkt  

På vilket sätt går fakturahanteringsprocessen snabbare med direktkommunikation?  

Hur skapar direkta fakturor mindre väntetid och stillestånd av hanteringen? (Snabbare 

leverans och svarstid)  

Hur bidrar direkt information till inköpsuppföljningen?  

Kostnadseffektiv  

På vilket sätt upplever ni att e-fakturan är kostnadseffektiv i er verksamhet?  

Vilka besparingar bidrar e-fakturan till i verksamheten?  

Hur har minskningen av manuella arbetsuppgifter skapat kostnadsbesparingar?  

Vilka andra medier än e-faktura systemet används i er fakturahantering? (Ex. Brev, e- mail, 

Fax)  

Hur arbetar ni för att minska inblandningen av andra medier? 

Hur underlättar minskning av andra medier i aktiviteter för inköpsuppföljning?  

Korrekt  

Hur förser systemet er med den information du anser nödvändig? 

På vilket sätt har e-fakturan bidragit till att felfrekvensen av fakturor minskat?  



 

Hur stoppar systemet felaktiga fakturor? 

Hur är korrekt information viktig för inköpsuppföljningen?  

Relationsstärkande  

Hur har era relationer till affärspartners påverkats sedan ni startade med e-fakturor?  

Hur arbetar ni med e-fakturans information för att stärka affärsrelationer? 

På vilket sätt arbetar ni mot gemensamma mål och gemensam problemlösning?  

Hur är e-fakturan en bidragande faktor till att relationer till affärspartners stärks?  

Samlad  

Vilka fördelar/effekter har samlad information via e-fakturasystemet bidragit till?  

Hur skulle du förklara översikten av information från e-fakturan?  

Hur anser du att e-fakturalösningen skapar en samlad och lättöverskådlig lagring av fakturor?  

Hur påverkar samlad information via e-fakturasystemet er inköpsuppföljning?  

Sökbar  

Vilka sökmöjligheter har e-fakturasystemet? 

På vilket sätt söks information fram mer effektivt med hjälp av ett faktasystem?  

Hur påverkar systemets sökbarhet inköpsuppföljning?  

Inköpsuppföljning  

Planering  

På vilket sätt har införande av e-faktura påverkat planeringen av kommande inköp?  

Hur bidrar e-fakturans information till planering av inköp? 

Vilka egenskaper hos e-fakturan påverkar planeringen för kommande inköp? 

Hur påverkar egenskaperna planeringen?  

Övervakning  

Hur bidrar e-fakturans information till övervakning av inköp? 

Hur bidrar e-fakturans information till övervakning av prisutveckling? 

Vilka egenskaper hos e-fakturan påverkar övervakningen av verksamhetens inköp?  

Hur påverkar egenskaperna övervakningen?  

Inköpsmönster  

Hur bidrar e-fakturans information till att identifiera inköpsmönster?  

Vilka egenskaper hos e-fakturan påverkar identifieringen av inköpsmönster för 

verksamhetens inköp?  

På vilket sätt påverkar egenskaperna identifiering av inköpsmönster?  

Varför är identifieringen av inköpsmönster viktig? 

Hur undviks inköpsfallgropar via identifierade inköpsmönster?  

Beslutstagande 

Hur bidrar e-fakturans information till beslutstagande för verksamhetens kommande inköp?  

Vilka egenskaper hos e-fakturan påverkar beslutstagande för verksamhetens kommande 

inköp?  

På vilket sätt påverkar egenskaperna beslutstagandet?  

Avtalstrohet 



 

Vilka effekter på avtalstroheten har uppstått sedan införandet av e-faktura?  

Hur bidrar e-fakturans information till avtalstrohet? 

Hur har e-fakturan hjälp er att bli mer avtalstrogna? 

Vilka egenskaper hos e-fakturan har hjälpt till med avtalstroheten?  

Hur har egenskaperna påverkat avtalstroheten?  

Upphandling  

Vilken inverkan har e-fakturan på upphandlingsprocessen? 

Hur bidrar e-fakturans information till arbetet med upphandling?  

Vilka egenskaper hos e-fakturan har påverkat upphandlingsprocesser?  

Hur har egenskaperna påverkat upphandlingen?  

Övriga frågor  

Kan du ge exempel på andra egenskaper hos e-fakturan som bidrar till positiva effekter och 

möjligheter för uppföljning?  

Finns det någon annan uppföljningsaktivitet som e-fakturan information bidrar till?  

Hur upplever du att e-fakturans egenskaper underlättar inköpsuppföljningen?  

Vilken/vilka egenskaper anser du är de som påverkat inköpsuppföljningsaktiviteterna mest?  

Hur upplever du att e-fakturans egenskaper underlättar inköpsuppföljningen?  

Vilken/vilka inköpsuppföljningsaktivitet har påverkats mest av införande av e-faktura?  

Finns det något du vill tillägga om e-fakturans inverkan på inköpsuppföljning?  

 

Intervjuguiden bygger på min analysmodell för att besvara mina undersökningsfrågor:  

• Vilka faktorer hos elektroniska fakturan är det som underlättar inköpsuppföljningen?  

• I vilka uppföljningsaktiviteter används informationen från elektroniska fakturan i verksamheter inom 

offentliga sektron?  

• Underlättar elektroniska fakturor vid uppföljning av inköp? 

•  Hur kan införandet av elektroniska fakturor bidra verksamheter inom offentlig sektor att blir mer 

avtalstrogna?  



 

  



 

Bilaga 2 Informationsbrev  
 

Hej!  
 

Jag heter Josefine Nordh och studerar min sista termin på programmet IT, projektledning och 

affärssystem. Innan jag tar examen i januari läser vi kursen Kandidatuppsats informatik 

(ISGC09). I kursen ska vi utföra en studie och lämna in en Kandidatuppsats inom 

informatiksområdet. Informatik handlar om användning och utveckling av 

informationssystem, med fokus på IT-system. Vilket bland annat inkluderar hur 

informationssystem stödjs av IT och hur verksamheter behandlar sin insamling och 

bearbetning av information för att kunna förbättra sina arbetsprocesser. 

 

Stort tack för att du vill vara med och bidra med din kunskap och erfarenhet till min 

undersökning i form av en kandidatuppsats. Jag är tacksam över att du tar dig tid till att delta i 

min undersökning.  

 

För att få använda dina svar i min studie måste forskningsetiska principer följas. De 

forskningsetiska principerna handlar om att skydda individerna som deltar i undersökningen 

från negativa konsekvenser. 

 

1.  Informationskrav: Forskaren måste informera deltagare och berörda om forskningens 

syfte. Deltagare måste ha fått information om ämnet, undersökningen, deras roll i 

undersökningen och vilka villkor som finns. En deltagares medverkan är frivillig och 

deltagaren kan avbryta medverkan när de vill.  

2.  Samtyckeskrav: Deltagaren måste ha lämnat sitt samtycke för att forskaren ska få 

använda data som berör deltagaren. Det är deltagarens egna beslut om han/hon vill delta, 

hur mycket eller avbryta sitt deltagande och ingen har rätt att påverka deltagarens beslut.  

3.  Konfidentialitetskrav: Forskaren har tystnadsplikt om identitetsuppgifter och andra 

känsliga uppgifter hos deltagare. Personliga uppgifter får inte delas till obehöriga.  

4.  Nyttjandekravet: Insamlad data från deltagarna får bara användas i forskningsändamål 

och får inte delas ut för kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften. 

 

Nedan medföljer en medgivandeblankett som jag önskar att du skickar tillbaka till mig.  

 

 

 

 

 

Vid frågor är det bara att du hör av dig!  

Med vänlig hälsning,  

Josefine Nordh  

  



 

Bilaga 3 Medgivande blankett 

 

Medgivandeblankett - Formulär för skriftligt 

samtycke av deltagande  
Forskningsansvarig 

Josefine Nordh, Karlstads Universitet, Programmet IT, Projektledning och affärssystem. 

josefine.nordh@gmail.com 

 

Information om studien 

Studien handlar om inköpsuppföljning inom offentlig sektor i Sverige. Syftet med min studie 

är att undersöka och förklara hur elektroniska fakturor påverkar inköpsuppföljningsaktiviteter 

inom offentlig sektor och studera om egenskaperna hos elektroniska fakturan kan bidra till 

ökad avtalstrohet. Jag vill studera om e-fakturan bidrar till en bättre översikt och hur 

informationen används i inköpsuppföljningssyfte. Uppsatsen kommer att beskriva och beröra 

ämnen som Lagen om offentlig upphandling (LOU), avtalstrohet, verksamhetsuppföljning, E-

handel, affärssystem, Electronic Data Interchange (EDI), elektroniska fakturor, 

framgångsfaktorer och hinder för EDI, effekter på EDI och användning av den elektroniska 

fakturan. Utifrån tidigare forskning har jag skapat en analysmodell som min undersökning 

och analys kommer att utgå ifrån.  

Undersökningen kommer att vara en jämförande studie och datainsamling kommer  att ske via 

intervjuer med tre medelstora kommuner i Sverige. Jag kommer sedan att analysera och 

jämföra svaren för att identifiera möjliga likheter och olikheter mellan kommunerna. Alla 

kommuner får samma frågor som ställs utifrån en egenskapad intervjuguide, med möjlighet 

till följdfrågor. Svaren på frågorna kommer att vara beskrivande utifrån dina uppfattningar, 

kunskaper och erfarenheter, för att sedan tolkas och analyseras av mig.  

Studien är av en kvalitativ karaktär och datainsamlingen sker med intervjuer. Som bas i 

intervjuerna används en intervjuguide men med möjlighet att ställa följdfrågor. Studien inleds 

med en litteraturstudie vilken följs upp med intervjuer och avslutas med en analys mot ett 

teoretiskt ramverk. Målet är att genom en analys av resultatet är att identifiera och beskriva 

hur e-fakturans innehåll används i inköpsuppföljningsaktivteter inom offentlig sektor.  

 

Förväntningar på deltagare:  

-  Deltagaren förväntas delta i en intervju på ca 60-90 min.  

-  Deltagaren förväntas i ett senare skede även konfirmera att bidraget tolkats av 

forskningsansvarig på ett korrekt sätt.  

-  Ingen belöning utgår.  

-  Den slutgiltiga rapporten kommer att laddas upp och vara tillgänglig för nedladdning via 

DiVA-portalen.  

 

 

 

 

Konfidentiell hantering och datasäkerhet  

mailto:josefine.nordh@gmail.com?subject=


 

Vid studiens genomförande kommer Vetenskapsrådets fyra huvudkrav gällande 

forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning att iakttas.  

Informationskravet – Genom denna medgivandeblankett informeras de av forskningen 

berörda om forskningsuppgiftens syfte. 

 

Samtyckeskravet – I denna medgivandeblankett står att läsa det faktum att deltagare i 

undersökningen själva har rätten att bestämma över sin medverkan.  

 

Konfidentialitetskravet – Insamlad data kommer vara anonymiserad och ej användas på 

sådant sätt att en identitet röjs samt lagras säkert på lösenordsskyddade enheter fram till 

examensarbetets slut då det raderas. 

 

Nyttjandekravet - Insamlad data kommer endast behandlas av forskningsansvariga i 

forskningens ändamål.  

Begäran om informerat samtycke:  

———————————————————————————————— 

Jag bekräftar härmed att jag tagit del av formulärets information, blivit underrättad om 

studiens behov, förstått vad som förväntas av mig som deltagare och samtycker till att delta.  

Observera: Att skriva på detta samtyckesformulär förbinder inte deltagaren att delta om hen 

vid ett senare tillfälle önskar dra sig ur. Det vill säga, deltagaren i fråga kan när som helst ta 

tillbaka sitt samtycke.  

 

 

Deltagarens underskrift, med datum:  

X  

Deltagarens namn  

 

Kontrasignering (forskningsansvarig), med datum:  

X  

Josefine Nordh 

 

 


