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Sammanfattning 
Intresset för elektroniska inköp där den ekonomiska nyttan är lätt att kvantifiera är stort. E-

inköp erbjuder många nya innovativa lösningar som driver utvecklingen av inköpsstrategier 

och inköpsprocesser framåt. Detta leder i sin tur att E-inköpet anses som en viktig påverkande 

faktor vad gäller både de interna och de externa processer som innefattas i inköpsfunktionen.  

 

Förändringar som implementering av E-inköpet innebär kan resultera i både positiva och 

negativa effekter. De positiva effekterna dominerar, då fler företag väljer att implementera E-

inköp, dock gäller effekterna hela företaget och hela inköpsfunktionen i synnerlighet. Att 

bryta ner inköpsfunktionens helhet för att se hur dess varje enskild del påverkas av införandet 

av E-inköp kan därför ge en mer tydlig bild av de positiva effekternas vikt. Studien fokuserar 

därmed på de interna inköpsaktiviteterna och besvarar om dessa påverkas i mest positiv 

bemärkelse av E-inköp. 

 

För att besvara denna fråga har studien gjorts i syfte att upptäcka förändringar i interna 

inköpsaktiviteter som skett vid införande av ett nytt inköpssystem baserat på E-inköp, vid 

avdelningen Engineering & Support (E&S) på AstraZeneca. 

 

Undersökningen tillämpar en deduktiv forskningsansats och bygger på ett kvalitativt 

angreppssätt. Den består av en fallstudie i form av tre personliga intervjuer, där 

respondenterna beskriver hur just de påverkats av införandet av det nya elektroniska 

inköpssystemet, fakta har dessutom hämtats ifrån litteratur- och dokumentstudier.  

 

Studien resulterade i att förändringar, som var en följd av implementeringen av ett nytt 

inköpssystem, kunde konstateras. Respondenterna fokuserade tydligt på de förändringar som 

var av vikt för just dem, och dessa visade sig för det mesta ha en positiv karaktär, men även 

flera klara förändringar av negativ karaktär framkom. Dessutom upptäcktes ett tydligt 

samband mellan tiden som gått sedan implementeringen gjordes och uppfattningen av 

förändringarnas effekt. Under diskussionen kom det fram en viktig aspekt om att E-inköpet 

inte bara förändrar arbetsrutiner och arbetsprocesser utan även har en stor påverkan för de 

mänskliga kontakterna inom företaget. Därför tycker vi att det är viktigt för företag att inse att 

”purchasing is more than buying” det vill säga att lägga stor uppmärksamhet även på de 

mänskliga kontakternas betydelse i förändringar.  
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Förord 
Att skriva den här uppsatsen har varit en omtumlande resa. Vid ett flertal tillfällen har vi bytt 

fokus på studien och kastats mellan hopp och förtvivlan. Som tur är har vi, dels genom vår 

egen skicklighet och dels genom andra personers hjälp, lyckas komma på rätt spår igen. 

Vi vill därför framföra ett stort tack till alla som har inspirerat, kritiserat och på andra sätt 

bidragit till genomförandet av studien.  

 

Vi vill härmed främst tacka Anneli Ohlsson, Marie Kristensen och Leif Eriksson, samtliga 

anställda på AstraZeneca, för deras engagemang och trevliga bemötande vid utförda 

intervjuer. Dessutom vill vi tacka vår handledare Erik Borg för värdefulla råd och synpunkter, 

samt våra opponenter och övriga deltagande i uppsatsgruppen för framförda åsikter under 

tidens gång. 

 

Till slut vill vi tacka varandra för den intressanta och givande arbetsperioden samt våra 

familjer som har stöttat och hjälpt oss under den krävande arbetsperioden.  

 

 

Stockholm, den 27 maj 2005. 
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Tatiana Eriksson   Henrik Petersson
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1.Inledning 

 

I detta kapitel presenterar vi problembakgrunden till vår undersökning samt problemområdet, 

som sedan mynnar ut i en problemformulering. Vidare presenteras undersökningens syfte och 

avgränsningar. Genomgående i uppsatsen finns ord som behöver förklaring. Dessa är 

fetmarkerade och återfinns i ordlistan i bilaga 1. 

 

 

1.1 Problembakgrund 

Intresset för elektroniska inköp där den ekonomiska nyttan är lätt att kvantifiera är stort. E-

inköp, vilket kort innebär att Internet används för att genomföra företagens inköp, är ett av de 

områden där kostnadsbesparingar anses vara lätta att upptäcka. Men förutom de stora 

ekonomiska besparingarna innebär E-inköp även en rad affärsmässiga förändringar.1 För att 

underlätta förståelse av begreppet affärsmässiga förändringar kan dessa ses dels utifrån en 

teknisk synvinkel och dels utifrån en organisatorisk synvinkel.  

 

Vad gäller den tekniska sidan kan man konstatera att de flesta företag omstrukturerar sina 

affärsprocesser och informationssystem inför den mer elektroniska framtiden. 

Datateknologier ”suddar ut” de fysiska gränserna och hjälper företag att skapa en virtuell 

värld via nätverkssammansatta kommunikationer. Här kommer Internet som det enklaste och 

mest kostnadseffektiva medlet till dessa förändringar i fokus.2 De viktigaste effekterna som 

Internet bidrar med kan beskrivas i termer av ökad marknadstransparents, snabba 

kommunikationsvägar och ökad integration mellan samarbetspartners3.  

 

Förutom de tekniska förändringarna berör E-inköpet även det organisatoriska inom företaget. 

Allt eftersom utvecklingens framsteg så har företagens flesta funktioner påverkats av IT-

användandet. De som på senaste tiden visat sig vara mycket mottagliga och engagerade i nya 

alternativa elektroniska lösningar är företagens inköpsfunktioner. Redan under slutet av 1990-
                                                 
1 Isenberg, (2002). 
2 Silverstein, (2001). 
3 Bartezzaghi & Ronchi, (2003). 
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talet hade omkring 80 % av dessa tillgång till World Wide Web och andra tjänster på 

Internet4. Men E-inköp i sig kan inte betraktas som en mirakelkur för inköpsfunktionens 

framgång. E-inköp skall effektivt kombineras med väl fungerande inköpsverksamhet för att 

kunna leverera mervärde5. 

1.2 Problemområde 

E-inköp erbjuder många nya innovativa lösningar som driver utvecklingen av inköpsstrategier 

och inköpsprocesser6. Detta leder i sin tur att E- inköpet anses som en viktig påverkande 

faktor vad gäller både de interna och externa processer som innefattas i inköpsfunktionen7. 

 

Inköpsfunktionens externa processer innebär till den största delen kontakter med leverantörer. 

Tidigare kunde dessa beskrivas som mer kortsiktiga och lokala. Nu för tiden bidrar 

elektroniska lösningar till att företagen väljer djupare integration och mer långvariga dialoger 

med mer globalt utspridda leverantörer för att därigenom öka tilliten och sänka 

inköpspriserna8. 

 

Vad gäller inköpsfunktionens interna processer kan dessa delas upp i följande två områden. 

Det första berör inköpsfunktionens ställning i företaget. Från att ha varit kopplad till endast 

materialförsörjning har inköpets roll utvecklats och ändrats radikalt. Under den senaste tiden 

har inköpsfunktionen blivit mer involverad i företagens totala verksamhet och därigenom fått 

en stark strategisk position.9  

 

Det andra området omfattar de interna processerna inom inköpsfunktionen. Dessa visar sig ha 

genomgått en stor effektivisering då manuella processer digitaliserats och blivit snabbare och 

mindre felaktiga10. E-inköpets positiva verkan gör inköpsfunktionens interna processer mer 

systematiserade och transparenta11. Dessa blir mer koordinerade tack vare att 

                                                 
4 Gadde (1998: s.219). 
5 Knudsen (2003). 
6 Ibid. 
7 Fung (1999). 
8 www.silf.se/pressrum/index.asp. 
9 Hulten (2002, 4/02: s14). 
10 Knudsen (2003). 
11 Hulten (2002, 6/02: s18). 



”Purchasing is more than buying 
eller 

hur E-inköpet påverkar företagets inköpsfunktioner med fokus på interna inköpsaktiviteter” 
                              

 8(57)

inköpsfunktionens storlek minskar, organisationen blir mer platt och risk för konflikter 

minskar därigenom påtagligt12.  

 

Viktigt att påpeka är dock att E-inköpets effekter inte endast kan ses i positiv bemärkelse utan 

att de kan innebära vissa risker både för företagen och de interna processerna inom 

inköpsfunktionen. Mänskliga relationer övergår till att ha en mer opersonlig och digitaliserad 

karaktär och kan mista sin intimitet.13 Personalstorleken minskar och som en följd försvinner 

arbetsplatser, då de nya elektroniska lösningarna effektiviserar arbetsprocessen. Nya arbetssätt 

ändrar gamla invanda arbetsrutiner och kan därmed hota personalens trygghet.14    

 

Som det framgår från ovanstående har de förändringar som orsakas av ett införande av E-

inköp inte bara positiva utan även negativa sidor. Oavsett detta målas E-inköpets positiva 

effekter storsynt upp och lämnar allt negativt i skuggan av sin glans. Allt fler företag väljer att 

övergå till elektroniska inköpslösningar15, förändringar som sker inom inköpsfunktionen 

verkar vara välkomna och ses ofta som optimala och bidragande till företagets framgång. De 

positiva effekterna får därigenom stor uppmärksamhet och framstår som huvudeffekterna av 

de nya elektroniska inköpslösningarna.  

 

De positiva effekterna av E-inköpet summeras ofta och betraktas därför till sin helhet vilket 

gör att de syftas på hela inköpsfunktionen. Som det nämndes tidigare innefattas dock 

inköpsfunktionen av olika beståndsdelar, och dessa kan i sin tur påverkas olika. Det gör att 

om förändringarna på ett av inköpsfunktionens område medför mest positiva effekter betyder 

inte det att samma läge uppstår på de andra områdena. Därför är det viktigt att bryta ner 

inköpsfunktionens helhet för att se hur varje enskild del påverkas av införandet av E-inköp. 

 

                                                 
12 Osmonbekov, Bello & Gilliland (2002). 
13 Knudsen, (2003). 
14 Fredholm, (2000). 
15 Bartezzaghi & Ronchi, (2003). 
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1.3 Problem 

Påverkar E-inköp de interna inköpsaktiviteterna mest i positiv bemärkelse? 

1.4 Syfte 

Upptäcka förändringar i interna inköpsaktiviteter som skett vid införande av ett nytt 

inköpssystem baserat på E-inköp, vid avdelningen Engineering & Support (E&S) på 

AstraZeneca. 

1.5 Avgränsningar 

Vi delar upp undersökningens avgränsningar i teoretiska och empiriska.  
 

1.5.1 Teoretiska avgränsningar 

Den teoretiska delen av undersökningen förklarar E-inköpets påverkan på inköpsprocessens 

interna bit, som handlar om relationer och aktiviteter inom inköpsfunktionen. För denna 

förklaring väljer vi organisationsnivå- och individnivåperspektiv som kompletteras med 

beskrivning av olika inköpsroller. Därmed utelämnar vi den tekniska sidan av E-inköpet, det 

vill säga utformningen av inköpssystem och utvärdering av dess tillämpning, samt E-inköpets 

ekonomiska effekter. 

1.5.2 Empiriska avgränsningar 

Gällande de empiriska avgränsningarna har vi valt att endast undersöka ett företag, 

AstraZeneca AB. Genom personliga kontakter fick vi kännedom om att företaget 

implementerade ett nytt elektroniskt inköpssystem för cirka tre år sedan och en del 

förändringar till följd av detta hade skett sedan dess. Dessutom har vi haft flera studiebesök på 

företaget under våra tidigare logistikkurser och därför kändes det passande att göra en 

fallstudie på AstraZeneca då vi har en viss kännedom om företaget. 
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2. Genomförande 

 

I detta kapitel beskriver vi övergripande hur studien har utförts, detta gör vi med hjälp av att 

dela in studien i tre sammanlänkande faser. Kapitlet avslutas med en kort redogörelse av 

svårigheter som uppstod under studiens gång.  

 

 

I fas ett tar vi reda på vad begreppet E–inköp står för och vilka effekter det tidigare har haft 

hos företag.  

 

I den andra fasen beskriver vi AstraZenecas inköpsfunktion med utgångspunkten i vad 

elektroniskt inköp innebär för dem och hur det tillämpas. Denna fas hjälper oss att se de 

förändringar som skett inom inköpsfunktionen i och med införande av E–inköpet samt att 

urskilja de fördelar och nackdelar som det har medfört. Dessutom visar vi hur olika personer 

uppfattar en och samma förändring. 

 

I den avslutande fasen gör vi ett försök att förstå om e-inköpet mest har inneburit positiva 

förändringar för det undersökta objektets interna inköpsaktiviteter eller om det finns några 

förändringar som betraktas svåra och problematiska, i så fall varför. Till sist föreslår vi vilka 

aspekter och faktorer företag bör ta hänsyn till för att E–inköpet skall kunna implementeras på 

det mest optimala sättet. 

 

Vi tycker att det är av vikt att poängtera att undersökningens fokus under arbetets gång har 

ändrats. Efter litteraturgenomgången hade vi fått klart för oss att den största förändringen som 

sker med införande av E-inköp ligger i inköpsfunktionens externa relationer, det vill säga 

mellan företaget och dess leverantörer. Däremot visade den första empiriska undersökningen 

att största förändringen ligger i inköpsfunktionens interna relationer och aktiviteter. Därför 

valde vi att ändra undersökningens inriktning och fokusera oss på det som hade mest 

betydelse i verkligheten. Från början eftersträvade vi också att rikta extra uppmärksamhet mot 

den delen av undersökningen där de mest intressanta upptäckterna skulle ske genom att via 

enkäter få ett bredare perspektiv på problemet. Dock gick det inte att säga att något av 

undersökningsmomenten var viktigare än något annat och en kvantitativ ansats uteblev.  
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3. E-inköp 

 

För att få en överblick av vad E-inköp (e-procurement) verkligen är har vi  i denna del med 

hjälp av bland annat tidigare publicerade citat tydliggjort vad uttrycket betyder. Slutligen har 

vi valt den förklaring av begreppet E-inköp som bäst passar vår studie. 

  

  

Olika personer har sina egna definitioner på vad saker betyder, och för att få en så bred bild av 

det valda fenomenet, E-inköp, som möjligt har vi valt att visa och beskriva flertalet tidigare 

publicerade citat och definitioner, vilket till sist har lett fram till en definition som har passat 

undersökningens syfte bäst. Vissa citat är från engelsk litteratur och vi har valt att inte 

översätta dessa på grund av att det vid översättningar är lätt att felformulera och missa vad 

författaren till texten verkligen menar. 

 

Det första citatet ger oss  en snabb överblick av vad som menas med E-inköp: 

 

”E-inköp, eller elektroniskt inköp, är en inköpsprocess helt utan 

papper, som utförs över Internet. E-inköpslösningar är helt 

automatiserade och Internetbaserade självbetjäningssystem, som 

effektiviserar inköpsprocessen mellan köpare och leverantörer”16  

 

Att E-inköp påverkar mycket och många samt kan sägas vara en del i en större process visar 

följande citat: 

 

”E-procurement is essentially an intranet/Internet-based purchasing 

application or hosted service that streamlines buying and selling 

between trading partners, maximizes trade efficiency across the entire 

supply chain, and provides strategic e-commerce capabilities in 

Internet time. Account reconciliation is automated and it is less 

frustrating for buyers to contact their suppliers as e-mail or online 

                                                 
16 www.cisco.com. 
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ordering systems make it simplier to place orders, check on their 

status, and follow them through to fulfilment”17  

 

Ovanstående citat visar att E-inköpet inte enbart handlar om att köpa in, utan att det är en del 

av företagens totala flödeskedjor. Signaler tyder på att allt fler företag knyter samman inköp 

med logistik och hela supply chain18. När dessa roller väl integreras nås de största effekterna. 

Integration i alla berörda delar är något som ofta nämns när nya system skall implementeras 

inom organisationer: 

 

”E-procurement: The electronic integration and management of 

all procurement activities including purchase request, 

authorization, ordering, delivery and payment between a 

purchaser and a supplier”19  

 

E-inköp berör inte bara ett litet steg utan det leder till en helt ny inköpsprocess. Att införa ett 

E-inköpssystem innebär alltså att företag måste se över alla inköpsaktiviteter, både externa 

och interna för att ta del av de fördelar som E-inköpet kan innebära. 

 

”E-inköp innebär att använda IT och Internet för 

inköpsändamål, inkluderande både informationsutbytet mellan 

aktörer såväl som de interna och externa aktiviteter som 

underlättar informationsutbytet”20  

 

Citatet visar att E-inköpet har denna viktiga kopplingsfunktion både utåt sett mot de externa 

kunderna och leverantörerna, men även inom företaget och dess övriga interna funktioner, 

detta för att underlätta kommunikationen och informationsutbytet. 

 

Nu har vi genom olika citat till sist kommit ner till den aspekt vi med vår uppsats valt att 

studera, nämligen hur de interna aktiviteterna påverkas av E-inköpet. Därför anser vi att det 

sistnämnda citatet kan betraktas som en utgångspunkt för vår undersökning.  

                                                 
17 Info-tech research group (2002: s 6). 
18 Höij (2002-06-19). 
19 Chaffey (2002: s 257). 
20 Knudsen (2003: s 100). 
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4. Tidigare forskning 

 

I detta kapitel redovisar vi tidigare forskningsresultat av studier som relaterar till 

undersökningens fenomen. De valda forskningsstudierna har olika syften vilket hjälper oss att 

presentera fenomenet ur ett bredare perspektiv. 

   

 

Många forskare har belyst olika aspekter av fenomenet E-inköp och det finns mycket 

tillgänglig information inom området. Vi har valt att fokusera på tre tidigare studier i och med 

att vårt intresse var att belysa olika forskningsansatser som har avvikande syfte. Den första 

studien av Fredholm syftar på att beskriva olika möjligheter som tillämpning av elektroniska 

affärer bidrar med. Neef går vidare i sitt arbete och försöker underlätta företagets övergång 

från strategiska mål till implementering av elektroniska affärslösningar. Den siste av de valda 

författarna, Knudsen, förlänger forskningsperspektivet ännu mer och förklarar hur 

elektroniska inköpslösningar kan skapa värde för organisationer. 

 

För att göra de tidigare forskningsresultaten lättare att förstå har vi skapat en tabell som 

sammanfattar de tre tidigare olika resultaten. Vi har vidare försökt sammanfatta dem i fem 

mer översiktliga kategorier och kommer nedan tabellen att mer ingående förklara de nya 

samanställda resultaten.  

 

Fredholm (2000) Neef (2001) Knudsen (2003) Sammanställning av 
tidigare forskning 

 Ekonomiska  aspekter  

Kostnadsbesparingar Lägre 
transaktionskostnader 

Reducerad kostnad 4.1 Reducering av 
kostnader 

Kapitalrationalisering Bort med onödiga 
pappersarbete 

  

Tidsbesparing    

 
Kvalitativa aspekter  

Kvalitetsökning Färre ”vilda inköp”  4.2 Kvalitet med 
minskad felfrekvens 
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Forts. från tabellen på föregående sida. 

Tabell 4.1 Sammanställning av tre tidigare forskningsstudier 
 

4.1 Reducering av kostnader 

Att kostnader skall minska eller försvinna är det som brukar ha störst genomslagskraft när 

förändringar skall ske. Här finns det ett antal olika variabler där kostnadsbesparingar kan ses. 

Det finns en elektronisk kommunikationseffekt, där det tillåts mer kommunicerad information 

under samma mängd tid (eller samma summa information på mindre tid) vilket minskar 

kostnaden för kommunikationen drastiskt21. Alla forskare är helt överens om att 

transaktionskostnaderna kommer att minskas med det elektroniska verktyget. 

 

                                                 
21 Knudsen, (2003). 

 
Externa aspekter  

Långsiktighet i 
leverantörsrelationer 

Större utbud av 
leverantörer 

Förlängd räckvidd 4.3 Externa effekter 

Starkare bindningar till 
leverantören 

Överblick av använda 
leverantörer 

Nya strukturer, 
förmedling och 
direktkontakt 

 

Ökad lojalitet i 
leverantörsrelationer 

 Förbättrad 
marknadseffektivitet 

 

Närhet i kontakt med 
leverantören 

 Ökad integration  

  Matchning  

 
Interna aspekter  

Intern effektivitet Snabbare ordergång Transparents 4.4 Interna effekter 
Förändrade 
arbetsuppgifter 

Nya strukturer Förbättrad 
processeffektivitet 

 

Flexibilitet Effektivitet utav 
standardisering 

Informationsutbyte  

 Företagskulturella 
förändringar 

Aggregation och 
spridning 

 

 
Teknologiska aspekter  

Teknologi Systemintegration  4.5 Teknologiska 
effekter 

Kompetens Säkerhetsaspekter   
 Investeringskostnad   
 Statistiska fördelar   
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Den snabbhet som av E-inköpet uppstår gör att handläggningstider elimineras och ledtider 

kan kortas ner. Eftersom allt detta sker med automatik kommer alla tidigare pappersflöden att 

minskas22. Den omfattande floran av dokument, inte minst i samband med internationella 

affärer, gör att papperslös hantering kan innebära betydande rationalisering för företagen. 

Tiden som sparas kan även överföras till kapitalrationalisering i form av att lagernivåer i till 

exempel buffertlager och mellanlager kan minimeras.23 

4.2 Kvalitet med minskad felfrekvens24 

Genom att det manuella arbetet reduceras minskas också felfrekvensen dramatiskt. Fel som 

ofta är svåra att spåra kan undvikas vilket resulterar i besparingar. Företagen minskar även 

risken för så kallade ”maverick buying” (vilda inköp) då man tvingar in användarna i 

systemet, vilket leder till att det blir enklare att upptäcka dessa vilda inköp. 

4.3 Externa effekter 

Införandet av ett E-inköps verktyg innebär att företagens relationer med leverantörer blir mer 

långsiktiga och starkare, dels eftersom hela relationen kommer att kännas smidigare med 

mindre fel samt dels eftersom företag inte ingår elektroniska affärslösningar och samarbeten 

med vilken leverantör som helst.25 E-inköpet ger även tillgång till ett enormt utbud av 

befintliga leverantörer och i motsatt riktning (den interna) en precisare bild över vilka 

leverantörer som verkligen används.26 Dessutom leder införandet av elektroniska verktyg till 

en förbättrad marknadseffektivitet, eftersom köpare och säljare kan träffas på en neutral 

marknadsplats där handel lättare kan äga rum och reducera informationssymmetrier. Det sker 

även en matchning då E-inköps systemet används för att matcha kundens behov mot 

leverantörens erbjudande.27 

4.4 Interna effekter 

Eftersom företagen idag går ifrån manuella till digitala processer kan information överföras 

snabbare och med mindre fel, på detta sätt skapas en processeffektivitet mellan parter 28. 

Snabbheten i de nya processerna kopplas även till kostnadsbesparingar (se ovan), men innebär 

                                                 
22 Neef, (2001). 
23 Fredholm, (2000). 
24 Fredholm, (2000). samt Neef, (2001). 
25 Fredholm, (2000). 
26 Neef, (2001). 
27 Knudsen, (2003). 
28 Ibid. 
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också förändrade arbetsuppgifter och nya strukturer då till exempel avropen kan flyttas ut på 

golvet medan inköparen kan koncentrera sig mer på de strategiska bitarna.29  

 

Skiftet till ett elektroniskt inköpssystem kommer att innebära förändringar av roller och 

ansvar, med elimineringen av mängder av administrativa uppgifter kommer ett minskat behov 

för antalet anställda30. Detta har både en positiv och negativ vinkel, den positiva är själva 

effektiviseringen och den negativa är att personal blir överflödig och måste lämna sina poster 

hos företagen. Att gamla rutiner rubbas kan uppfattas som ett hot av personalens trygghet och 

utveckla ett motstånd och dålig stämning inom företagen.31  

 

Elektroniska inköpslösningar påverkar de mänskliga relationerna vad gäller de externa 

relationerna med leverantörerna samt de interna relationerna inom företaget. Personliga 

kontakter minskar och även det kan ses som både positivt och negativt. Med elektroniska 

rutiner som automatiserar de enkla och löpande rutinerna blir det helt plötsligt tid över att öka 

kvaliteten i kontakterna.32 Däremot ändras relationernas natur, de blir mer digitaliserade och 

lämnar ibland inte plats till nära personliga kontakter.33 

4.5 Teknologiska effekter34 

Att införskaffa sig och implementera ett E-inköps system medför en stor initial kostnad. Att 

sedan integrera leverantörer samt övriga interna system kräver både tid och kompetens. Den 

nya tekniken medför även nya kompetenskrav på kunskap och utbildning inom bland annat 

programmen, säkerheten samt integrationen, vilket kan vara svårt främst för mindre företag 

att följa upp.   

  
 

                                                 
29 Fredholm, (2000) samt Neef, (2001). 
30 Neef, (2001). 
31 Fredholm, (2000). 
32 Ibid. 
33 Knudsen, (2003). 
34 Fredholm, (2000) samt Neef, (2001). 
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5. Teori 

 

Detta kapitel innehåller beskrivningar av de teorier som är relevanta för vår studie. De valda 

teorierna belyser olika aktiviteter som inköpsfunktionen innefattar samt olika aspekter av  

E-inköpets påverkan på inköpsfunktionens struktur. Avslutningsvis bildar vi studiens 

teoretiska referensram, där de viktiga delarna av de valda teorierna knyts ihop. 

 

5.1 Fyra nivåer av inköpsaktiviteter 

Knudsen (2003) delar in inköpsaktiviteterna från tidigare litteraturstudier i fyra områden: 

Strategiskt inköp, inköpsprocessen, interna aktiviteter samt externa aktiviteter. 

 

 

 
 

 
 

Figur 5.1 Fyra områden av inköpsaktiviteter 
    Eriksson, Petersson 2005 
 

Strategiskt inköp: här görs köpa/tillverka beslut baserat på hur pass väl de egna och 

leverantörers förmågor kan tillfredställa slutkundens behov, modeller för kostnadsdrivare tas 

fram för att kunna analysera totalkostnad, typ av leverantörsförbindelse bestäms, samt 

principer för informationsdelning till leverantörer bestäms.  

 

Inköpsprocessen: de dagliga aktiviteterna för att administrera inköpsorden och tillfredställa 

interna behov med externa resurser.  

 

Interna aktiviteter: uppgifter som är indirekt kopplade till inköpsprocessen, men som är en 

viktig del i det pro-aktiva arbetet mot de interna kunderna.  

 

Externa aktiviteter: uppgifter som är indirekt kopplade till inköpsprocessen, men som är en 

viktig del i det pro-aktiva arbetet med leverantörerna. 

Inköpsaktiviteter 

Strategiskt 
inköp 

Inköps-
processen 

Externa  
aktiviteter 

Interna 
aktiviteter
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Olika aktiviteter kopplas till dessa fyra huvudområden av inköpsaktiviteter. För att ge en 

tydlig bild av den fördelningen har vi nedan valt att sammanställa dessa i en tabell. 
 

Tabell 5.1 Strukturering av inköpsaktiviteter 
 Eriksson, Petersson 2005 

  

Teorin har valts för att demonstrera att inköpsaktiviteter är ett väldigt brett begrepp, som kan 

innebära en mängd olika aktiviteter. Aktiviteterna kan vidare struktureras genom att delas upp 

i fyra huvudområden. Denna indelning hjälper oss att välja ett område för att sedan 

koncentrera undersökningen kring detta.  

 

5.2 Interna aktiviteter35 

Med tanke på vårt valda problem och syfte så kommer vi att koncentrera oss på de interna 

aktiviteterna inom inköpsfunktionen och därför följer en närmare och mer detaljerad 

presentation av dessa. Nedan översätts de teoretiska begreppen till operativa begrepp för att 

underlätta vår identifiering av vilka variabler som skall mätas. 

                                                 
35 Knudsen, (2003). 

Strategiskt inköp Inköpsprocessen Interna aktiviteter Externa aktiviteter 
Identifiera nödvändiga förmågor 
för att tillgodose slutkunders 
behov. 
 

Identifiera behov. Analysera 
inköpsmönster. 

Söka efter 
innovationer. 
 

Utvärdera hur väl egna förmågor 
kan tillgodose slutkunders behov. 
 

Göra marknadsanalys. 
 

Definiera 
produktgrupper. 
 

Bevaka och stimulera 
leverantörer. 
 

Utvärdera hur väl leverantörers 
förmågor kan tillgodose 
slutkunders behov. 
 

Genomföra offertprocessen 
från förfrågan till 
utvärdering. 

Aggregera 
inköpsvolymer. 
 

Utveckla helt nya 
leverantörer. 

Modellera kostnadsdrivare för köpt 
material. 

Göra bakgrundsanalys av 
potentiella leverantörer. 
 

Stärka relationer 
med interna kunder. 
 

Utveckla befintliga 
leverantörer.   
 

Modellera hur singel/multipel 
sourcing påverkar totalkostnaden. 

Förhandla kontrakt och 
välja leverantör(er). 
 

Reducera vilda 
inköp och främja 
kontraktsinköp. 

 

Modellera hur varje typ av 
leverantörsrelation påverkar 
totalkostnaden. 

Genomföra orderprocessen 
från order till betalning. 

Sprida ut 
inköpsrelaterad 
information. 

 

I nära leverantörsrelationer – dela 
information och göra 
relationsspecifika investeringar. 
 

Följa upp 
leverantörsprestation. 
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Analysera inköpsmönster 

Att analysera inköpsmönstret är ett av de viktigaste elementen i en inköpsstrategi. Den totala 

inköpskostnaden är oftast känd för företagen men de små detaljerna är ofta diffusa. Utan en 

klar förståelse av vad som köps, av vem det köps och i vilken volym det köps kan stora 

möjligheter till förbättring förbigås. Nyckeln till att nå förståelsen är att koda alla inköp för att 

få statistiskt material till underlag. 

 

Definiera produktgrupper 

Först när analysen av inköpsmönstret är färdigt är det möjligt att sammanställa företagets 

inköp till precisa produktgrupper. Uttrycket syftar till att samla och gruppera produkter med 

liknande attribut/karaktärer eller tillverkningsteknologi, som sedan placeras samlade från en 

eller flera leverantörer. 

 

Aggregera inköpsvolymer    

När volymerna är samlade och produkterna är placerade i passande grupper, kan behovsbasen 

användas för att nå fördelar i form av minskade kostnader, högre kvaliteter, leveranser och 

leverantörskapacitet samt även tillägnad teknologi. 

 

Stärka relationer med interna kunder 

En central del inom den interna inköpsfunktionen handlar om förmågan att kommunicera med 

de andra delarna i organisationen. Endast genom att en identifiering sker av de interna 

kundernas behov är det möjligt att matcha detta behov mot de externa möjligheterna. Det är 

alltså av yttersta vikt att inköpsfunktionen verkligen förstår vilka behov som finns bland de 

interna kunderna.  

 

Nya roller för inköparna kräver ett deltagande i övriga stora affärsbeslut som företaget gör. 

Inköpsavdelningen har en gränsöverspännande uppgift, vilket gör det svårt att utföra ett så 

effektivt jobb som möjligt från en funktionellt utanförställd plattform. Därför måste inköpare 

jobba i en ”cross-functonal” miljö och skapa nyttor för andra beslutsfattare samt skapa värde i 

deras beslutsprocesser.  



”Purchasing is more than buying 
eller 

hur E-inköpet påverkar företagets inköpsfunktioner med fokus på interna inköpsaktiviteter” 
                              

 20(57)

Reducera vilda inköp och främja kontraktsinköp 

Vilda inköp (maverick buying) är inköp som görs vid sidan av redan tidigare fastställda 

kontrakt. Det kan även ses som inköp som inte går igenom inköpsavdelningen, alltså som de 

inte har haft kännedom om. Ett sätt att minska dessa vilda inköp är att stärka kontakten med 

de interna kunderna, att tillgängliggöra information om gällande kontrakt samt att upprätta 

kontrakt om produkter som tidigare inte varit kontrakterade.  

 

Sprida ut inköpsrelaterad information 

Som beskrevs i punkten ovan är spridningen av inköpsrelaterad information till interna kunder 

otroligt viktig. Information om produkter, service, kontrakt, hjälpdiskar, etc. skall lätt finnas 

till hands för de interna kunderna.  

 

5.3 Förändringar i inköpsfunktionens struktur och processer som 

följd av E-inköpets implementering36   

Inköpsfunktionen kan använda sig av olika typer av elektroniska verktyg. Dessa kan delas in i 

kommunikations- samt transaktionsverktyg och påverkar i sin tur både inköpsfunktionens 

struktur och processer inom inköpsfunktionen. Beroende på hur man använder verktygen och 

hur inköpsfunktionen påverkas av dessa kan man slutligen mäta verksamhetens effektivitet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.2 Modell över E-inköpets effekter på inköpsfunktionen och inköpsaktiviteter.  
Källa: Osmonbekov et. al (2002) 
 

                                                 
36 Osmonbekov et. al (2002). 
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• Effectiveness 

Processes in Buying Center 
• Influence of Technical personnel 
• Conflict 
• Coordination 
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Implementering av elektroniska verktyg leder till att inköpsfunktionens struktur ändras genom 

att:   

 Inköpsfunktionens storlek minskar. Användning av elektroniska verktyg leder till att 

information som krävs för inköpsprocessen blir mer tillgänglig och transparent, vilket 

i sin tur resulterar i minskad formalisering inom inköpsfunktionen och förenkling av 

inköpsprocessen. Dessa faktorer bidrar därför  till att det krävs ett färre antal av 

inköpspersonal.   

 Inköpsfunktionens hierarkiska struktur plattas ihop. Olika personer har olika tillgång 

till inköpsinformation och dessutom är de involverade i olika delar av 

inköpsprocessen. E-inköpet suddar ut dessa gränser i och med att inköpsprocessen blir 

mer transparent och var och en blir ansvarig för processens helhet.  

 Reduktion av antal arbetsområden. Automatisering av inköpet leder till rationalisering 

av inköpsaktiviteter genom reducering av antal och typ av arbetsuppgifter. Därutöver 

har personalen tillgång till all information och är insatta i hela inköpsprocessen. 

Därför kan flera mindre arbetsområden slås samman för att en och samma person skall 

ansvara för ett större arbetsområde.  

 Ökad deltagande. Som det tidigare nämndes leder E-inköp till att behovet av 

inköpspersonal minskar samtidigt som att deras ansvarsområde vidgar sig. Detta 

medför att varje inköpares åsikt blir mer viktig för beslutsfattande och som följd bör 

deras deltagande öka.   

 

Dessutom leder implementering av elektroniska verktyg till att processer inom 

inköpsfunktionen ändras genom att:   

 Tekniska personalens inflytande ökar. Genom en högre nivå av den tekniska 

kunskapen samt expertmakten ökar den tekniska personalens inflytande betydligt vid 

inköpsbeslut.  

 Risk för konflikter minskar. Transparent information bidrar till en ökad gemensam 

förståelse av organisationens mål. Personalens ökade deltagande leder till att 

individerna börjar kommunicera mer med varandra, missförstånd mellan olika 

avdelningar reduceras och risk för konflikter minskar påtagligt.                            

 Koordination av inköpsprocesserna ökar. Elektroniska intranäts gör det möjligt för 

personalen från olika avdelningar att få tillgång till samma information samtidigt. 

Detta ger möjligheten att agera snabbt och anpassa företagets processer till varandra. 
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5.4 Organisatoriska förändringar som följd av processförnyelse 

Eftersom E-inköp kan uppfattas som en processförnyelse vilket medför ändringar i 

organisationen behövs det en förklaring på hur organisationen kan reagera på förändringarna. 

Vi väljer därför först att beskriva vad som kan hända inom själva organisationen, för att sedan 

fördjupa beskrivningen till individnivå. Vi har valt dessa två nivåer för att poängtera att 

skillnader i medarbetarnas reaktioner kan föreligga, då en och samma individ kan uppfatta sig 

själv både som en del av en avdelning och som en unik individ.  

5.4.1 Organisationsnivå 

Alla förändringsprocesser genomgår tre olika faser: upptining, förändring och återfrysning. 

Under upptiningsfasen väcks organisationens behov, förståelse och beredskap för 

förändringar. Förändringsfasen handlar om att få till stånd organisationens nya normer och 

handlingsmönster. Den tredje fasen, återfrysningen, innebär att den genomförda förändringen 

stabiliseras och permanentas. Dock är det viktigt att poängtera att förändringar skall ses som 

dynamiska och fortlöpande processer samt att de är en naturlig del av organisationens 

vardagliga arbete.37   

 

Organisationer är olika till förmågan att ta till sig förändringar, långa tider med invanda 

system och processer kan vara svåra att rubba. En tröghetstendens går att urskilja i förmågan 

att hantera förändringar.38 

  

Ett av de stora problemen vid införandet av ett Internetbaserat inköpssystem i en organisation 

är just organisationens tendens till tröghet. De anpassningar av organisationens rutiner som 

ofta måste göras ställer inte allt för sällan till problem. Ofta sker företagens inköp centralt och 

attesteringar från närmast högre chef ute i organisationen krävs för att ett inköp skall 

godkännas. Att införa ett Internetbaserat inköpssystem innebär att ”inköpsmakten” flyttas 

fysiskt från inköpsavdelningen till de enskilda beställarna i systemet. En sådan förståelse kan 

vara svår att åstadkomma dels för att organisationers köpbeteende kan fördelas på flera faser 

och dels för att den involverar flera personer på olika avdelningar och är en process där man 

önskar uppnå många mål.39 Att använda informationsteknologi är ett vanligt sätt att 

                                                 
37 Angelöw, (1991). 
38 Stewart, (1985). 
39 Johnston & Lewin, (1996). 
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distribuera beslutsrätten ut i organisationen utan att för den sakens skull minska ledningens 

kontroll och information över inköpen 40. 

 

5.4.2 Individnivå41 

Rubenowitz diskuterar kring hur den enskilde individen förhåller sig till organisatoriska 

förändringar. Hur individen kan tänkas känna samt hur denne ser på förändringen.  

 

Utmärkande för individens sätt att reagera är då att denne som regel i sin värdering av 

förändringarna styrs av helt andra faktorer än de som frammanat förändringarna, det vill säga 

kraven på effektivitet och framåtskridande. Medan de ansvariga för ett projekt som ofta styrs 

av en strävan efter teknisk eller administrativ effektivitet, baseras ofta den enskilde 

tjänstemannens eller arbetarens värderingar på helt andra grunder. Det första som den 

enskilde frågar sig är enligt Rubenowitz: Vad innebär detta för mig och min ställning, och hur 

tar man vara på mina erfarenheter, synpunkter och önskemål?  

 

Vidare identifierar Rubenowitz tre olika fall rörande motstånd till förändringar från den 

enskilda individen. Individens reaktion står i direkt relation till dennes uppfattning om det 

berättigade i förändringen och dennes värdering av vilken effekt det kommer att ha för den 

innehavda ställningen. 

 

1. Känner den anställde att förändringen är helt berättigad och bedömer att den kommer 

att tillfredställa den anställdes behov, kommer denne att medverka aktivt till 

förändringen. 

2. Känner den anställde istället att förändringen visserligen är berättigad, men att den 

inte tillfredställer hans behov, kommer han medvetet eller omedvetet motverka 

ändringen. 

3. Det sista alternativet är att den anställde anser sig ha logiska skäl att anta att effekten 

av förändringen kommer att utebli och därför ej kommer att påverka dennes ställning. 

I detta fall känner sig individen inte motiverad att vare sig aktivt stödja eller göra 

                                                 
40 Fredholm, (2000). 
41 Rubenowitz (2004). 
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motstånd mot förändringen. Individen kommer då att tolerera förändringen utan att 

lägga ner något arbete på den, en likgiltighet till förändringen uppstår. 

 

5.5 Medlemmar i buying center42 

Vilka som är medlemmar i buying center kan förändras beroende på inköpens och 

produkternas karaktär, storlek och värde samt vilken typ av användare det är som ska använda 

den inköpta produkten. I mindre organisationer kan en medlem inneha mer än en inköpsroll. 

Fem olika roller kan identifieras inom ett buying center: 

– Användare: Denna roll innehar de personer i ett företag som använder den nyinköpta 

produkten i sin dagliga verksamhet. Det är ofta de som initierar ett köp och beskriver det 

behov produkten skall uppfylla. När hänsyn tas till användarnas roll att starta inköpsprocessen 

tillsammans med deras roll att bestämma tillfredsställelsen med inköpet, ökar förståelsen och 

betydelsen av att marknadsförarna bör ta hänsyn till de som innehar denna roll.  

– Påverkare: Påverkare är de personer som påverkar köpbeslutet, ofta teknikkunnig personal. 

Dess påverkan innefattar vanligtvis att ange kriterier för ett inköpsbeslut och även bidra med 

värdefull information för utvärdering av alternativa köp. 

– Inköpare: Rollen innebär en formell auktoritet att välja leverantörer och formulera 

inköpsvillkor. Detta påverkar inköparens roll att prisförhandla, klargöra krav och utvärdera 

köpalternativ. Inköparens roll varierar beroende på om ett inköp är rutinmässigt eller 

komplext. 

– Beslutare: Rollen har både formell och informell makt att välja eller godkänna produktkrav, 

specifikationer och de slutliga leverantörerna eller produkterna. Vanligt förekommande är att 

en inköpare också har rollen som beslutsfattare. Den beslutande rollen brukar vanligtvis inte 

ta initiativ till inköp eller vara med vid den slutliga inköpsförhandlingen.  

– ”Gatekeepers” /Grindvaktare: Gatekeepers är de personer som har kontroll över 

informationsflödet i företaget. Rollen innebär att kontrollera och filtrera informationsflödet 

till ett buying center. Rollen har sin största påverkan i steget - utvärdering och val, under 

inköpsprocessen. Följaktligen kan rollen i stor utsträckning påverka hur inköpets resultat ser 

ut.  

                                                 
42 Kotler (1999). 
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5.6 Teoretisk referensram 

För att underlätta läsarens förståelse av undersökningens utgångspunkt har vi konstruerat en 

teoretisk modell. Modellen sammanfattar teoriernas olika delar som vi anser viktiga och 

adekvata för besvarande av uppsatsens mål och syfte.  

 

Vi utgår ifrån att varje individ beskriver den förändrade situationen dels utifrån sina egna, 

personliga uppfattningar och dels utifrån sitt tillhörande av en viss avdelning på företaget. 

Därför läggs dessa två synvinklar på varandra och mynnar ut i en gemensam bild av 

förändringen. Vidare beskriver vi att de förändringar som vi skall undersöka fokuserar på 

interna aktiviteter som i sin tur delas i strukturella och processuella förändringar. 

Förändringar i avdelningens interna aktiviteter skall slutligen undersökas utifrån de fem roller 

som förväntas finnas inom inköpsfunktionen.  

 

Den teoretiska ramen ligger till grund för både våra intervjuer med de valda personerna på 

AstraZeneca och för analysen av de empiriska data.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 5.3 Teoretisk referensram  

    Eriksson, Petersson 2005 

Användare Påverkare GatekeepersBeslutareInköpare

     Interna aktiviteter 
 
Strukturella              Processuella 
förändringar             förändringar
           - Size                   - Influence of Technical 
-Hierarchical level                              personnel 
  -Functional Area                            -Conflict 
    -Participation                         -Coordination 
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6. Metod 

 

I metodkapitlet presenteras och motiveras de metoder och strategier som vi anser är lämpliga 

för vår undersökning. Därefter granskar vi undersökningens trovärdighet. För att göra 

kapitlet lättöverskådligt börjar vi med en översiktlig bild av undersökningens 

tillvägagångssätt.  

 

 

 6.1 Översiktlig bild av metodiska och strategiska angreppssätt 

 

 
 
 
 
 
 

Figur 6.1 Egen modell över undersökningens metodiska och strategiska angreppssätt.  
               Inspirerad av Eriksson och Schönstedt, 2005 
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6.2 Forskningsstrategi43 

Vår undersökning har genomförts i form av en fallstudie på avdelningen E&S på 

AstraZeneca. Denna forskningsstrategi har valts eftersom vi har varit intresserade av att göra 

en fördjupad studie om ett fall. Fallstudien har givit oss möjlighet att gå djupare in på det 

studerade ämnet. Med hjälp av fallstudie har vi kunnat komma i kontakt med personer som 

för vår undersökning besitter viktig information och därmed kunnat genomföra detaljerade 

och mångsidiga beskrivningar av det valda forskningsobjektet.  

 

Fallstudien har gjort det möjligt för oss att använda flera olika källor, olika typer av data och 

en rad olika forskningsmetoder i vår undersökning; allt detta för att fånga in och noggrant 

undersöka den komplicerade verkligheten. Eftersom syftet med vår uppsats är att undersöka 

fenomenet och dess följder så som de naturligt uppträder, har fallstudien passat utmärkt i 

denna situation, då vi varken har blivit pressade att kontrollera eller ändra omständigheterna.  

 

Vi tycker att en fallstudie passar vår typ av undersökning, men vi har samtidigt varit 

medvetna om att denna forskningsstrategi har sina svaga punkter vad gäller generalisering av 

forskningsresultat. Samtidigt vill vi påpeka att även om vårt enskilda fall i vissa avseenden är 

unikt, så är det också ett exempel som ingår i en bredare kategori och kan därför ligga till 

grund för vissa generaliseringar.  

6.3 Forskningsansats44 

I frågan om forskningsansatser brukar det skiljas mellan de två vanligaste typen - induktion 

och deduktion. Val av ansatsen bestäms av att om undersökningen kommer att utgå ifrån 

verkligheten eller ifrån teorier.  

Generalisering 

 

            Verklighet (observationer)          Teori   

                           

   Hypoteser   
    Figur 6.2. Val av forskningsansats45 

 
                                                 
43 Lekvall & Wahlbin (1993) samt Denscombe (2000). 
44 Hartman (1998). 
45 www.fek.uu.se/ikt/Metodh04/fil/Slides1.ppt   
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Denna undersökning baseras på en deduktiv ansats. Arbetet har sin utgångspunkt i befintliga 

teorier och modeller för att sedan låta dessa styra vilka observationer som utförs. Våra 

observationer sker därmed inte teorineutralt, utan vi har redan från början haft klart för oss 

vad som skall studeras och vilka undersökningsaspekter vi skall lägga vikten på. Vi tillämpar 

de, för vår undersökning aktuella teorier på vårt forskningsobjekt för att se om den ”teoretiska 

bilden” av fenomenet överensstämmer med den ”empiriska” verkligheten. Slutligen ligger 

dessa jämförelser till grund för slutsatser som vi drar av vår forskning.  

6.4 Metodiskt angreppssätt 46 

Vi har valt att genomföra undersökningen främst med hjälp av det kvalitativa angreppssättet. 

Denna metod lämpar sig bäst då vi utför en beskrivande studie och använder oss av ord (och 

inte siffror) som de centrala analysenheterna. Arbetet fokuserar på fenomenets, i vårt fall E-

inköpets, betydelse för inköpsfunktionen samt på medarbetarnas beteende och dess förståelse 

för inköpsprocesserna.  Insamlandet av data för vår undersökning har kombinerats 

kontinuerligt med samtidig tolkning, vilket både är nödvändigt och oundvikligt för det 

kvalitativa angreppssättet. Detta har i sin tur lett till att vi själva har engagerat oss starkt i vår 

forskning där våra egna kunskaper, erfarenheter och övertygelser har spelat en roll i 

frambringandet och analysen av data.   

6.5 Primär och sekundärdata47 

För utförandet av den aktuella undersökningen använder vi oss av både primär och 

sekundärdata. Primärdata, som innefattar all den grundinformation som forskaren själv har 

samlat in från den ursprungliga källan, får vi in genom intervjuer med relevanta personer på 

AstraZeneca. Sekundärdata, det vill säga data som redan finns insamlad och sammanställd av 

andra för ett annat syfte, samlar vi in genom AstraZenecas interna dokument, vetenskapliga 

tidskrifter, böcker, branschtidningar samt Internet.    

6.6 Metod för datainsamling48 

Denna undersökning baseras främst på intervjuer utförda med personal på AstraZeneca. Vi 

har varit intresserade av att få in djupgående och detaljerad information från ett mindre antal 

människor och därför tycker att den lämpigaste metoden för datainsamling blir intervjuer. 

                                                 
46 Denscombe (2000) samt Rosengren & Arvidsson (2002). 
47 Hägg & Wiedersheim-Paul (1994: s.33). 
48 Denscombe (2000) samt Rosengren & Arvidsson (2002). 
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Dessa har hjälpt oss att få värdefulla insikter om hur olika medarbetare uppfattar 

förändringarna inom inköpsorganisationen och hur medarbetarnas handlingsmönster ser ut. 

Metodens största fördel ser vi i möjligheten till att förtydliga eventuella missförstånd på plats 

och kunna ge intervjuande personer chans till att blir mer flexibla med sina svar. Samtidigt 

inser vi att intervjuerna har kunnat påverkas av en så kallad intervjuareffekt, vilket innebär att 

de intervjuades uttalanden har kunnat påverkas av forskarens identitet och förväntningar. Data 

som vi har fått in från intervjuerna kan därför inte förmodas att återspegla hela sanningen, då 

genom ömsesidiga, varandra förstärkande förväntningar på motpartens beteende och 

reaktioner kan både vi och respondenterna åstadkomma att svaren på en intervju blir 

snedvridna.  

 

Intervjuerna är personliga och har en semistrukturerad karaktär. Detta innebär att vi i förväg 

hade sammanställt en färdig lista med teman och frågor som skulle behandlas, men de 

intervjuade har givits möjlighet att någorlunda fritt utveckla sina idéer och tala mer utförligt.  

 

Datainsamlingen sker även med hjälp av skriftliga och elektroniska källor. Böcker och 

branschtidningar använder vi för att öka vår kunskap kring vad E-inköpet innebär och hur 

detta fenomen påverkar organisationen. Vetenskapliga artiklar synliggör vad 

forskningsfronten ligger på det för oss aktuella området, samt ligger till grund för vår 

teoretiska bas. AstraZenecas interna dokument kompletterar intervjudata för att få den 

empiriska delen av undersökningen att blir mer objektiv. Internet använder vi till 

informationskomplettering av tidigare insamlad data.  

6.7 Urval49 

I vårt fall har ett icke-sannolikhetsurval av respondenterna skett. Valet av företag påverkades 

av flera faktorer: för det första av deras geografiska läge och sedan dels av deras vilja att ställa 

upp för undersökningen och dels av medarbetarnas belastningsgrad.  Dessutom styrdes urvalet 

av den information som vi har fått genom våra personliga kontakter med AstraZeneca. 

Således ett tillfällighetsurval, som bygger på forskarens bekvämlighet – ”första bästa som 

finns till hands” har gjorts. Efter att vi har kommit i kontakt med den första intervjuande 

bestämdes följande kontakter med hjälp av en snöbollsurval, en process där en person 

hänvisar till nästa person.  

                                                 
49 Denscombe (2000). 
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6.8 Granskning av undersökningens trovärdighet 50 

För att utvärdera trovärdigheten av vår undersökning har vi tagit hänsyn till två 

grundläggande faktorer som mäter denna, nämligen validitet och reliabilitet.  

 

För att ge arbetet hög reliabilitet, det vill säga åstadkomma hög tillförlitlighet av 

undersökningens resultat har vi tagit hänsyn till följande aspekter. Vi utformade våra 

intervjuer och analyser av dessa på ett sådant sätt att risken för intervjuareffekter och vår egen 

påverkan på undersökningen skulle reduceras, dessutom fick intervjupersonerna granska våra 

tolkningar av deras svar. Vidare kompletterade det interna materialet från företaget 

respondenternas svar för att undvika felaktigheter i data.  

 

Att ge undersökningen hög validitet handlar för oss inledningsvis om att använda lämpliga 

och korrekta metoder för datainsamling. När data var insamlad granskade vi att den 

reflekterar sanningen och fångar verkligheten samt att det besvarar undersökningens problem.  

För att uppnå hög validitet har vi tagit hänsyn till uttalanden från vår handledare, våra 

opponenter och övriga studiekamrater, samt har vi bett personer i vår omgivning att granska 

studiens material.  

 

  

 
 

 

                                                 
50 Denscombe (2000). 
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7. Empiri  
 
Kapitlet inleds med en kort presentation av det valda företaget och av det nya inköpssystemet 

som införts. Vidare beskrivs den nya inköpsprocessen och dess aktörer visuellt. Kapitlets 

tyngd ligger avslutningsvis i sammanställningen av intervjuer utförda vid forskningsobjektet. 

 

7.1 Allmänt om AstraZeneca51 

AstraZeneca är ett ledande internationellt läkemedelsföretag. Bolaget bildades i april 1999 

genom en fusion mellan svenska Astra AB och det brittiska läkemedelsföretaget Zeneca 

Group PLC. Företagets verksamhet inriktas främst på forskning, utveckling, tillverkning och 

marknadsföring av receptbelagda läkemedel. AstraZenecas huvudkontor ligger i London 

medan forskning och utveckling leds från Sverige. Företaget har försäljning i över 100 länder, 

produktion i 20 och större forskningsenheter i sju. Företaget sysselsätter över 64 000 

medarbetare runt hela världen, varav 13 000 i Sverige. Koncernens försäljning uppgick under 

år 2004 till 150 miljarder SEK, vinsten blev 35 miljarder SEK. En stor del av AstraZenecas 

produktion sker i Sverige och flera av de viktigaste produktionsanläggningarna finns i 

Södertälje, till exempel fabriken i Gärtuna som är världens största tablettfabrik.  

AstraZeneca strävar efter att använda sin ledande position inom många viktiga medicinska 

områden till att höja livskvaliteten både för patienter och för den personal inom hälsovården 

som behandlar dem. Målet för AstraZeneca är att vara först med nya idéer och nyskapande 

inom alla koncernens verksamhetsområden för att skapa värde för kunder, medarbetare, 

aktieägare och samhället i stort. 

7.2 Spira - det nya inköpssystemet 

AstraZeneca har i Sverige från och med 2002 gjort betydande investeringar i ett nytt 

inköpssystem, Spira. Det primära syftet med systemet är att koordinera och effektivisera 

företagets inköpsaktiviteter och därigenom hålla nere kostnaden för inköp. Spira är en stor 

databas i vilken företagets personal kan gå in och söka upp produkter/tjänster när ett behov 

uppstår. Uppdatering av information i databasen görs av systemets leverantör - Armatec och 

                                                 
51 www.astrazeneca.se 
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eftersom systemet är levande sker detta konstant, till exempel genom att flera artiklar läggs 

till eller att beskrivande texter kompletteras.52 

 

Inköpssystemet är webbaserat och tillgängligt via företagets intranät. Systemet är bland annat 

integrerat med företagets affärssystem samt med vissa produktions- och 

personaladministrativa system. Lösningen lanserades till en mindre grupp användare under 

augusti 2002 och har sedan stegvis introducerats till en bredare användargrupp. Idag har 

samtliga svenska enheter och 4000 användare tillgång till systemet.53 

 

Bland de viktigaste orsakerna till införande av Spira betonas två: möjligheten till att teckna 

bättre avtal med leverantörerna och minska antalet vilda inköp.  

 

En mycket viktig del i AstraZenecas inköpsprojekt har varit att ta ett samlat grepp om avtalen 

med leverantörerna. Tidigare tecknade varje enhet egna avtal, men nu sker fler förhandlingar 

centralt för hela den svenska delen av koncernen. Totalt handlar den svenska verksamheten 

indirekt material för cirka 7,5 miljarder kronor årligen. En stor del av dessa inköp hanteras i 

den nya inköpslösningen. Med en gemensam inköpslösning får AstraZeneca snabbare och 

säkrare inköpsstatistik för hela organisationen och därmed får företaget bättre kontroll över 

inköpen samt bättre underlag inför förhandlingarna med leverantörerna. 

Genom att teckna centrala ramavtal för hela organisationen kan företaget pressa priserna då 

volymerna blir större. Men för att detta ska leda till några kostnadsbesparingar måste alla i 

organisationen använda sig av ramavtalen. Implementering av Spira möjliggör därför för 

medarbetarna utnyttjande av en gemensam och lättillgänglig inköpsapplikation.54 

 

För alla inköp som görs via inköpssystemet går det att säkerställa att ett kvalificerat 

inköpsarbete utförs. Bland annat genom att inköparen väljer ett centralt ramavtal, eller genom 

ett så kallat katalogköp. De största leverantörerna har levererat elektroniska kataloger till 

systemet. I dag finns det 35 kataloger med sammanlagt över en miljon artiklar. Beställningar 

som görs i katalogerna skickas direkt till leverantörerna. Övriga beställningar kanaliseras via 

ansvariga inköpare som skickar dem till rätt leverantörer. Varje månad görs en avstämning 

                                                 
52 www.armatec.com 
53 www.acandofrontec.se 
54 Ibid. 
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AnmodareAnmodare
  

AttestörAttestör
   

InköpareInköpare
       

EkonomiEkonomi
 

                              
 

                                  

och analys över varje enhets inköp. Detta är särskilt viktigt i början av inköpssystemets 

användande då organisationen vill följa inköpsmönstren och se hur applikationen mottas av 

användarna. Av stort intresse i det fortsatta förändringsarbetet är de inköp som inte görs via 

applikationen. Det är dessa vilda inköp som skall elimineras.55  

7.3 Den nya inköpsprocessen och dess användare 
Den nya inköpsprocessen är utformad i fyra olika steg, då det enligt en lag vid namn  

Sarbanes-Oxley (se bilaga 2) krävs att det skall finnas olika personer för orderläggning, attest, 

inköp och betalning. 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
Figur 7.1 Processen och dess användare 
Källa: Internt material från AstraZeneca 

 
Anmodare –  En person som får ett behov av produkt/tjänst och initierar köpet.  

Attestör –  En person med chefsposition som undertecknar/godkänner en anmodan. 

Inköpare – En person som sköter orderläggningen, systematiserar inköpsmönster, följer upp 

inköpsprocessen och tar fram statistik, finns både på operativ och strategisk nivå. 

Ekonomi – En person på ekonomiavdelningen som tar emot fakturan och avstämmer denna 

mot orden.  

 

7.4 Presentation av respondenterna 

Som vi tidigare har nämnt innefattar den nya inköpsprocessen flera olika roller. Alla roller är 

viktiga men vi har valt att fokusera oss på anmodar- samt inköpsrollen då dessa är de roller 

som anses vara mest centrala i ordergången56.   

                                                 
55 www.acandofrontec.se 
56 Intervju med Marie Kristensen och Anneli Olsson. 
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Då vi intervjuade inköparna fick vi reda på att AstraZenecas inköpsfunktion idag är 

centraliserad, vilket innebär att inköparna är anställda av huvudbolaget men är utplacerade 

hos avdelningarna som är deras kunder. De två inköparna vi intervjuade arbetar för 

avdelningen E&S räkning. Avdelningen har ungefär 400 anställda och består av tre stora 

sektioner – El, Bygg och Verkstäder. 

 

Respondenterna vi genomförde intervjuer med var: 

Anneli Olsson, som arbetat på företaget i två år. Hon tillhör den strategiska delen av 

Engineering Purchasing där hon ansvarar för upphandlingar och avtalsupprättande av el-

produkter och automationsprodukter. 

Marie Kristensen, som arbetat på företaget sedan 2001. Hon är inköpsassistent och tillhör 

den operativa delen av Engineering Purchasing där hon sköter den dagliga orderhanteringen. 

Hon är även delaktig i projekt tillsammans med det strategiska inköpet samt har tagit hand om 

utbildningen för användarna av Spira systemet. 

Leif Eriksson, har arbetat på företaget i 11 år. Han är senior adviser på sektionen 

Verkstäder och är en av huvudanmodarna som ansvarar för inköp av material och tjänster för 

plåt, mekaniker och maskinoperatörer.  

 

7.5 Sammanställning av intervjuer 

Vi har valt att presentera resultaten av våra intervjuer genom att fläta in de olika rollerna vi 

fann, i inköpsprocessens nya flöde. Respondenterna beskriver hur just de påverkats av 

införandet av det nya inköpssystemet och deras syn kompletteras med kommentarer från de 

andra intervjuande. Allt material till detta avsnitt är hämtat endast ur intervjuerna, och vi har 

valt att förtydliga somliga aspekter med hjälp av direkta citat.  

 

EN ÖKAD DATORANVÄNDNING 

Varje inköpsprocess tar alltid sin start i att ett behov identifieras, i vårt fall är en anmodare 

den som inleder denna process. Det är den första länken som påverkas av införandet av det 

nya E-inköpssystemet. Tidigare då inköpen inte var systematiserat skrev anmodarna sina 

order på papper och skickade dessa med fax eller lämnade ordernummer på telefon direkt till 

leverantören, vilket uppfattades som en snabb och enkel orderläggningsprocess. Senare, efter 

att AstraZeneca infört ett inköpssystem som var en föregångare till Spira fortsatte anmodaren 
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att skriva sina order på papper men skickade dessa till inköpsavdelningen där 

inköpsassistenten knappade in dessa i systemet.  

 

Implementeringen av E-inköpssystemet Spira år 2002 påverkade orderläggningens process 

markant. Den största skillnaden idag är att anmodarna är tvungna att använda datorn för att 

både leta efter behövligt material samt för att lägga en order. Dessa förnyelser var inte helt 

välkomna av anmodarna till en början och många även vägrade att använda systemet, främst 

för att de inte var vana vid datorer.  

”Sen när detta (Spira) kom så tyckte många att det här med data är lite 

bökigt, man är inte överens med den…” 57 

 
Många menade även att för mycket av arbetstiden gick åt bara till att lägga en order.  

”Det här är en ganska tung process, att omvända det här till att t ex. en 

elinstallatör som tidigare har tagit tag i en telefon och ringt till en 

leverantör och sagt: Hej vi behöver tio säkringar, skicka det! Till att han 

nu skall vara anmodare och gå in i Spira-systemet och själv lägga 

ordern.” 58 

 

SATSNINGAR VID UPPSTARTEN 

För att få bort dessa motsättningar som uppstod till det nya systemet samt för att förenkla och 

effektivisera användarnas bruk av Spira krävdes både resurser och tid. Samtidigt som 

systemet infördes var företaget tvunget att satsa på en behörighetsutbildning. Den var riktad 

mot alla som var beställare av material och produkter, ansvariga för detta var de lokala 

inköpsenheterna. Utbildningen var uppdelad i två faser. Först skulle den nya inköpsprocessen 

stegvis förklaras för att anmodare skulle få en förståelse för processens helhet samt för hur 

processens alla delar är kopplade till varandra. Den andra fasen handlade om hur 

inköpssystemet fungerade samt hur det handbegripligen går till att lägga in order i systemet. 

Som uppföljning av utbildningarna skedde ytterligare informationsmöten där det förklarades 

för alla anställda att införandet av Spira inte är inköpets idéer utan att det är bestämmelser 

ifrån AstraZenecas ledning. 

 

                                                 
57 Leif Eriksson 
58 Anneli Ohlsson 
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Dessa satsningar ledde till en minskad negativ inställning till inköpssystemet från anmodarens 

sida.  

”… när företaget har bestämt att det skall vara så här då är det ju bara att 

vara där och jobba, ju mer man håller på desto mindre tänker man på det och 

man vet hur man ska göra, men jag vet inte om folk blivit mer positiva till 

systemet med tiden utan det är mer att man är tvungen till att använda, man 

vänjer sig .” 59  

 

NYA ROLLER – NYA KONTAKTER 

För att lösa problemet med den väldiga tidsåtgången för att lägga in ordarna i systemet och 

förenkla för de anmodarna som är mindre duktiga med datorer har de olika sektionerna valt en 

eller några delegerade anmodare som hjälper med att lägga in samtliga order i Spira.   

”… har man en anställd elinstallatör så skall ju han/hon vara ute och 

installera inte sitta i systemet halva dagen. Han gör mer nytta vid 

installationen.” 60  

 

Genom att de delegerade anmodarna lägger in orderna i systemet har just de på det sättet fått 

mer kontakt med det operativa inköpet. 

 

Även om de delegerade anmodarna använder systemet ofta och har stor kännedom om det 

finns det vissa aspekter som anses försvåra arbetet. 

”…jag tror inte att vi skulle välja bort systemet om vi kunde, däremot kanske 

man skulle kunna tänka sig ett enklare system på något vis.” 61 

 

Den tekniska utformningen av systemet har lett till klagomål som ofta har hörts inom 

avdelningen. Det kunde i början göra att kontakten mellan anmodare och inköpare ibland blev 

spänd.  

”Mellan anmodarna och oss har det varit både upp och ner. I början kunde de 

vara lite sura på en och man har blivit kallad för både det ena och det andra 

                                                 
59 Leif Eriksson 
60 Anneli Ohlsson 
61 Leif Eriksson 
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namnet, men ju längre tiden gått desto mer förstår de vår sits. Det är ju inte vi, 

det är ju liksom AstraZeneca, det är din arbetsplats som infört systemet.” 62 

 

Medan inköparna ibland känt sig ”påhoppade” och skyldiga till systemets problem, anser 

anmodare att de riktar sina klagomål mest mot just själva systemet och inte individer. 

”Personligen har jag inte upplevt att systemet medfört konflikter inom 

avdelningen. Visst kan man höra ett och annat uttalande om ”det här jävla 

systemet” men det är inget emot inköpsadministrationen, utan rent emot 

systemet.” 63 

 

OLIKA VARIANTER AV ORDERLÄGGNING 

När det är dags att lägga en order in i systemet styrs anmodaren av en lista med godkända 

leverantörer, en preferred supplier list. Denna lista är ett kvalitetskrav som E&S avdelningen 

är tvunget att uppfylla i och med en ISO-certifiering. Tidigare var anmodarna friare att välja 

passande leverantörer, valet skedde då med hjälp av personliga nätverk och påverkades i 

större mån av leverantörens närhet än av priset. Leverantörerna vid den tiden kunde vara små 

och lokala, samt många till sitt antal.  

”... här på vår avdelning har vi nu på vår godkända lista 500-800 leverantörer 

från att ha varit cirka 3000” 64 

 

Den tidigare friheten har nu begränsats till den bestämda leverantörslistan, vilket innebär att 

ramavtal redan är slutna med dessa leverantörer. Många leverantörer har webb-kataloger med 

egna produkter och mestadels redan förbestämda priser i Spira.  

 

Om anmodaren beställer något som finns representerat i någon webb-katalog så skickas 

ordern direkt till den berörda leverantören. Däremot om materialet beställs från en godkänd 

leverantör som inte har en katalog så måste ordern gå via attest till inköpsavdelningen, där 

orden behandlas och skickas till leverantören. Det extra steget verkar dock inte förlänga 

orderläggningsprocessen. 

”Vi tycker inte att det förlänger tiden för orderläggning. Vi får all information 

redan färdig, exempelvis konteringarna och artikelnummer och har tillgång till 
                                                 
62 Marie Kristensen 
63 Leif Eriksson 
64 Anneli Ohlsson 
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prefeerd supplier listan där vi lätt kan välja leverantören för någon specifik 

produkt och det förenklar våra arbetsuppgifter.” 65 

 

E&S avdelningen har fått tillåtelse av AstraZeneca att ha vissa avvikelser ifrån användning av 

inköpssystemet. För de fall då orden inte kan gå direkt igenom systemet finns det ett 

akutnummer, dit anmodarna kan ringa och få ett ordernummer av inköpsadministrationen i 

förväg. Sedan kan anmodarna åka till den valda leverantören och hämta material samtidigt 

som de lämnar in ordernummret där.  

”Produktionen skall inte stå still på grund av en massa byråkratiskt 

krångel.”66 

Senast dagen efter läggs orden in i Spira och går direkt till leverantören. På det sättet får 

inköpet större kontroll och följsamhet över ordergången, samt att onödiga stopp uteblir.    

 

På grund av att E&S avdelningen är AstraZenecas servicefunktion krävs det ofta mer 

speciella artiklar och reservdelar. Dessa finns oftast bara hos någon särskild leverantör där 

inga större volymer införskaffas. Sådana leverantörer finns därmed inte representerade på den 

godkända leverantörslistan. Beställningen av varor från dessa leverantörer måste därför gå 

den längre vägen via attest, inköp och leverantörsutvärdering. Detta har resulterat i att det kan 

bli mycket arbete med någon ny leverantör som kanske skall läggas till på listan. 

”Man kan säga att det blev mer administrativt arbete som stödjer själva 

systemet. Men hantering och administrering har blivit enklare och snabbare. 

Dessutom ökar kontrollen över inköpet i och med att allt registreras i 

systemet.” 67 

 

Oavsett vilken variant av orderläggning som används anser anmodarna att de tidigare hade 

större kännedom om när orden exakt togs emot av leverantören, då de själva skickade iväg 

den med fax. Med Spira ser anmodaren endast när orden blivit godkänd och fått ett 

ordernummer, vilket betyder att den är redo att skickas iväg, men det finns ingen information 

om den exakta tiden då leverantören tagit emot orden. 

 

                                                 
65 Marie Kristensen 
66 Leif Eriksson 
67 Marie Kristensen 
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OPERATIVT INKÖP OCH SUPPORT 

För de operativa inköparna varierar arbetsuppgifterna idag konstant. Ibland arbetar de mycket 

mot strategiskt inköp vilket sker i form av ett team-arbete. Men för det mesta sysslar de med 

den dagliga orderhanteringen, som ibland anses lite rutinartat och inte lika roligt som den 

strategiska utvecklingsprocessen och samarbetet med leverantörer. Införandet av det nya 

inköpssystemet har inte bidragit till en reducering av arbetsbörda för inköpsassistenterna i och 

med att inköpet är så komplext i sig och att det hela tiden kommer till nya frågor rörande det 

nya arbetssättet. 

 ”…jag kan inte påstå att det blivit enklare och mindre arbete, men jag tycker 

att det är kul med de nya förändringarna, för att personalen ser att 

inköpsprocessen går framåt. Vi på operativa inköpet var positiva till Spira, 

visst vi insåg att det kommer att vara jobbigt, men för oss såg vi möjligheten att 

underlätta den stansande, det tråkiga rutinjobbet.” 68 

 

Tidigare fanns det två heltidsanställda inköpsassistenter och därutöver två till tre konsulter 

som anlitades för att utföra extraarbete vid behov. Införandet av Spira har inte påverkat antalet 

inköpsassistenter märkvärdigt. 

 

Implementeringen av Spira förde med sig som vi ovan har nämnt svårigheter i anmodarnas 

arbete vilket resulterade i att det krävdes hjälp med att besvara alla deras frågor. Till en början 

blev det de operativa inköparna, de så kallade ”expertanvändarna” av systemet, som fick stå 

för supporten. De var väldigt mycket ute hos användarna för att visa, lära och hjälpa till. Detta 

tog i sin tur arbetstid ifrån deras huvudsysselsättning som av detta kunde bli lidande.  

”Förut var det ju alldeles för mycket, det har gått åt hela dagar bara för att 

springa runt och visa dem (anmodarna) i systemet, men nu har alla gått 

utbildning, alla fått hjälp av oss, nu kan de flesta det, men det har ju tagit ett 

tag.” 69 

 

I höstas lanserades ett Support Office för Spira systemet. Det är en funktion speciellt avsedd 

för att hjälpa alla användare av systemet med frågor och problem som uppstår. Införandet av 

Spira Support Office mottogs positivt av alla medarbetare. Nu finns det kompetens som är 

                                                 
68 Marie Kristensen 
69 Ibid 
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samlad på en plats, det går snabbt att få hjälp och det operativa inköpet behöver inte slösa bort 

sin arbetstid för onödiga kontakter.  

” Supporten är bra. Jag ringer direkt om det är något och så svarar de genom 

mail eller telefon. Responsen kommer snabbt, och de förklarar hur man skall 

gå tillväga.” 70 

Supporten anses som en kommunikations koordinator och spelar en stor roll vad gäller 

förbättringar i relationer på avdelningen. Antalet konflikter mellan anmodare och inköpare 

minskade då supporten tog på sig besvarandet och lösandet av systemets uppkommande 

problem.  

 

CENTRALISERING AV ASTRAZENECAS INKÖPSFUNKTION 

Samtidigt som Spira infördes centraliserades AstraZenecas inköpsfunktion. Tidigare fanns det 

små inköpsfunktioner med anställda inköpare på varje avdelning. Dessa funktioner hade inte 

några större kontakter eller utbyten mellan varandra. Nu är alla inköparna anställda hos 

AstraZeneca AB men är utstationerade hos sina kunder. Detta har lett till att de kan arbeta mer 

över gränserna för inköp vilket var ett av syftena med Spira.   

”Jag tycker det är positivt att man tillhör det centraliserade inköpet. Man har 

ju nått kontakterna med andra inköpsassistenter på andra avdelningar och vi 

har fått mycket tips. Man skall dra nytta av hur de andra jobbar.” 71 

 
På E&S avdelningen skiljer man på operativt och strategiskt inköp till skillnad från 

AstraZenecas andra avdelningar. Det ses ibland som ogynnsamt för inköpsarbetet. 

”Jag tycker att E&S indelning kan ses som en nackdel, eftersom den 

strategiska delen inte kan Spira så bra. Så ska de gå ut och informera om 

någonting så ber de inköpsassistenterna om hjälp med den praktiska biten av 

Spira, eftersom strategiska inköparna inte använder sig av det ofta. Här 

förlorar man mycket tid.”72 

 

Kontakterna mellan den operativa och den strategiska inköpsenheten har inte blivit nämnvärt 

påverkade i och med införandet av Spira, de har varit bra och är det fortfarande. Dock har 

                                                 
70 Leif Eriksson 
71 Marie Kristensen 
72 Ibid 
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antal kontakter minskat en aning under sista halvåret, eftersom arbetsbelastningen för det 

operativa inköpet ökat och dessutom har de olika enheterna blivit placerade på olika våningar.  

 

STRATEGISKT INKÖP 

Det strategiska inköpet är den del som har störst översikt över företagets inköpsprocesser då 

de tar fram statistik och ser direkta effekter av det nya inköpssystemet. Det är viktigt att de 

har en god kommunikation med de andra delarna som är berörda av inköpsprocessen. Spira 

har bidragit till att det strategiska inköpet har fått upp en helt annan och förbättrad dialog med 

verksamheten och anmodarna.  

” Vi har ett helt annat samarbete idag o en helt annan förståelse från 

anmodaren vad inköparens arbete leder till. Förut tyckte han att det här kan 

jag sköta själv, jag kan beställa, det behöver jag ingen inköpare till att göra. 

Men det är ju så mycket mer än bara pris när man köper en produkt, sånt som 

anmodarna oftast inte har kunskap om.”73  

 

Även om kommunikationen på E&S har förbättras så ligger avdelningen långt efter i 

användandet av Spira i jämförelse med andra av företagets funktioner. Endast 40 procent av 

cirka 1500 order i månaden går via systemet. Det är en låg andel och en starkt bidragande 

orsak till det stora bortfallet tros ligga i att avdelningen är en servicefunktion. Mycket som 

beställs är speciellt material och tjänster som ofta behövs omedelbart till pågående 

servicearbeten och dessutom är det komplicerat att lägga dessa in i systemet. Procenttalet 

inköp inom systemet har dock under den senaste tiden stabilt ökat och skall till slutet av året 

uppnå följsamhetsmålet på 70 procent. 

 

Spiras målsättning är att systematisera alla inköp som görs inom företaget genom att koppla 

dessa till vissa utvalda leverantörer. E&S är än så länge den enda avdelningen på AstraZeneca 

i Sverige som är ISO-certifierade och använder sig av en prefeerd supplier list. Ansvaret för 

att ständigt minska antalet leverantörer på listan ligger på det strategiska inköpet. En gång i 

kvartalet samlas inköpsberörda parter inom verksamheten för att uppdatera listan och 

bestämma vilka leverantörer man skall arbeta emot. Listan ses som ett extra styrningsverktyg 

för att minska de vilda inköpen.  

 

                                                 
73 Anneli Ohlsson 
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FAKTURAHANTERING 

Inköpsprocessen avslutas med att en faktura inkommer till företaget. Tidigare skickades den 

ut i företaget för godkännande samt attestering av flera berörda personer. Det var ett stort 

problem just med denna mängd av fakturor som skickades runt inom AstraZeneca. Personerna 

i fråga kunde vara oanträffbara under en lång tid på grund av till exempel semester, sjukdom 

eller dylikt. Fakturabearbetning kunde därför ta åtskilliga veckor i anspråk och företaget 

riskerade stora dröjsmålsräntor. Inköpets nya elektroniska lösningar har bidragit till att 

fakturorna nu kan matchas direkt mot respektive order och inga fakturor behöver cirkulera i 

företaget. Systemet har över huvud taget minskat pappersanvändandet i det vardagliga arbetet. 
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8. Analys och resultat 

 

I detta kapitel har vi valt att sammansätta analysen och resultatet för att jämföra det 

empiriska materialet med vår teoretiska referensram samtidigt som vi besvarar uppsatsens 

syfte. Detta gör vi för att koncentrera fakta och undvika onödiga upprepningar. 

        

 

För att genomföra undersökningen har vi i den teoretiska referensramen valt att koncentrera 

oss på fem olika roller som medlemmarna på inköpsfunktionen besitter. Den empiriska 

undersökningen visade dock att en sådan fördelning inte existerar i en så tydlig form. På 

undersökningsobjektet i vår studie sker fördelningen av dessa fem roller mellan anmodare och 

inköpare. Anmodaren uppfattas främst har rollen som användare men delvis även som 

påverkare, medan inköparen omfattar alla roller förutom användaren.  

 

FÖRÄNDRINGAR PÅ ORGANISATIONS- OCH INDIVIDNIVÅ   

På den organisatoriska nivån befinner sig förnyelsen av AstraZenecas inköpsprocess i 

förändringsfasen, detta kan konstateras i och med att de elektroniska inköpslösningarna har 

påtagligt påverkat företagets handlingsmönster. Organisationen visar sig inte inneha någon 

större tendens till tröghet vad gäller inställningen till förändringsprocessen. Bland inköparna 

som har lättare att se inköpsprocessens helhet råder en mycket positiv inställning till Spira. 

Deras behov av förändringar och förnyelser av både arbetsuppgifter och arbetsprocesser 

tillfredställs av det nya inköpssystemet. Detta resulterar i att de välkomnar den beskrivna 

förändringen. Däremot syns det tydligt att anmodarna, speciellt de som inte själva sätter in sig 

som en del av processen och inte vill öka sitt ansvarsområde till en början inte var villiga till 

förändringen, vissa till och med vägrade att använda systemet. Deras behov av att enkelt och 

snabbt kunna lägga en order utan att ta onödig tid ifrån de primära arbetsuppgifterna blev 

hotad på grund av Spira. Detta resulterade i en initial mottsättning till användandet av det nya 

systemet. Företagets fortsatta satsning tvingade dock fram användningen av systemet. 

Lösningarna blev en ökad information om systemet samt omorganisation och införskaffande 

av den delegerade huvudansvariga anmodaren. Detta tog bort en del av tvånget och lät 

anmodarna själva välja graden av datoranvändning i sina arbetsrutiner.  
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INTERNA AKTIVITETER 

Enligt vår teoretiska referensram leder implementering av elektroniska verktyg till att 

inköpsfunktionens struktur ändras. I vår studie har vi kunnat konstatera följande förändringar 

som har skett på E&S avdelningen vid implementering av inköpssystemet Spira.  

 

Teoretiskt sett skulle personalstorleken på inköpsfunktionen minska. Inköpssystemet bidrar 

till en automatisering av orderläggningen och kräver därför en minskad arbetsstyrka. Detta 

kunde inte upptäckas i vår studie då inköparnas uppgifter endast skiftat inriktning. Även om 

Spira bidragit till förenkling av själva orderläggningen har den ökat det administrativa arbetet 

som stödjer både orderläggningen och systemet.   

 

Införandet av Spira har delvis förflyttat inköpsmakten från anmodarna till inköparna. 

Anmodarna bestämmer fortfarande vad, när och hur mycket det skall köpas in, men inköparna 

har kontrollen ifrån vem det skall inhandlas. Den nya rollen som delegerande anmodare 

länkar samman inköpet med avdelningen och inför en extra hierarkisk nivå. Detta handlar 

dock främst om kontakterna mellan parterna och inte om fördelning av makt bland 

anmodarna.  

 

I de fall då material beställs genom de elektroniska katalogerna reduceras antalet 

arbetsuppgifter totalt, då endast anmodaren är den som utför hela orderläggningen. Däremot 

om leverantören saknar en katalog eller om leverantören inte finns på ”godkända listan” krävs 

det fler moment för att genomföra orderläggningen. I detta fall, enligt den amerikanska 

Sarbanes-Oxley lagen, krävs det fler personer som utför olika uppgifter. 

 

I och med att endast 40 % av inköpen går inom systemet har antalet arbetsuppgifter för det 

operativa inköpet inte påtagligt minskat, men de rutinmässiga arbetsuppgifterna har nu blivit 

förenklade. E&S indelning i strategiskt och operativt inköp har skapat extra arbetsuppgifter 

för den operativa delen då den strategiska delen sällan använder den praktiska biten av Spira.  

Initialt var operativt inköp också de som hade hand om supporten av systemet, vilket ökade 

deras arbetsuppgifter, men nu finns en speciell funktion för supporten av systemet.  

 

De stora målen med Spira är att få alla inköp att gå igenom det elektroniska systemet samt att 

minska antalet leverantörer som AstraZeneca arbetar emot. Ansvaret för detta ligger till stor 
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del hos inköparna. De gemensamma kvartalsmöten för inköpsverksamheten ökar deltagandet 

i processen då varje inköpares åsikt blir viktig för beslutsfattandet. Vad gäller anmodarnas 

deltagande har deras roll som leverantörsväljare minskat då anmodarna till stor del styrs av 

listan med godkända leverantörer. 

 

Implementering av elektroniska verktyg leder även till att processer inom inköpsfunktionen 

ändras. Vi kunde konstatera att följande processuella förändringar inträffat på E&S 

avdelningen efter att Spira systemet infördes. 

 

Det tekniska inflytandet i systemet kommer ifrån Armatec, Spiras leverantör. De håller 

systemet levande och står för uppdateringar samt andra tekniska bitar. Även Spira Support 

Office funktionen bidrar med teknisk hjälp i form av stöd till användarna av systemet. Dock 

är det ingen av dessa som påverkar inköpsbesluten i större bemärkelse än att Spiras tekniska 

utformning skall fungera. 

 

Spiras införandestadium färgades av flertalet konflikter inom avdelningen. Anmodarna hade 

sedan tidigare inte haft någon större insyn i inköpsprocessen och därför inte insett sin viktiga 

roll i den. Dessutom blev de tvungna att helt ställa om sina invanda rutiner då 

orderläggningsprocessen helt skulle datoriseras. Irritationen över systemets tekniska 

utformning togs ibland ut över inköparna och ledde till spända situationer på avdelningen. 

Utbildningen och lösningen med delegerade anmodare ökade förståelsen för den totala 

inköpsprocessen, samt minskade den negativa inställningen till Spira från anmodarens sida. 

Bildandet av en enskild support för systemet och därmed förtydligandet av arbetsroller bidrog 

till minskade konflikter mellan anmodarna och inköparna.  

    

Vissa kontakter mellan de olika användarna av systemet har ökat och förbättrats. För det 

första ökade kontakterna mellan delegerade anmodarna och operativa inköparna i och med att 

bägge parter sysslar med den dagliga orderläggningen. För det andra förbättrades samarbetet 

inom hela avdelningen, synnerligen dialogen mellan strategiskt inköp och anmodarna där de 

sistnämnda fick en ökad insyn i den totala inköpsprocessen. Kontakterna mellan strategiskt 

och operativt inköp minskade däremot.  
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Med hjälp av att AstraZenecas inköpsfunktion centraliserades i samband med att Spira 

implementerades har det förbättrat samarbetet mellan inköparna inom hela organisationen och 

därmed har ett lärorikt utbyte av kunskaper mellan avdelningarna åstadkommits. Dessutom 

har inköparnas utplacering på de olika avdelningarna bidragit till deras närmande till 

verksamheten, vilket effektiviserar hela inköpsprocessen.   

 

Genom det nya inköpssystemet har alla berörda delar kopplats samman. Anmodarna har blivit 

mer beroende av att ha kontakt med inköparna när det gäller order som inte går via de 

elektroniska katalogerna och som därför skall diskuteras. Systemets utformning där 

informationen finns tillgänglig samtidigt för alla gör det enklare och koordinerar anmodarens 

och inköparens handlingar. Informationens transparents medför även att onödiga kontakter 

elimineras. Med ett stabilt inköpssystem som Spira har företaget kunnat integrera och 

koordinera andra inköpsaktiviteter förutom orderläggning. Till exempel har faktureringen 

elektroniskt anpassats till systemet och därmed reducerat onödiga arbetsmoment i 

fakturahanteringen.  

 

En av de viktigaste orsakerna till införande av ett nytt inköpssystem var reducering av 

tidsåtgången för orderläggningen. Den första tiden av systemets användning visades en 

motsatt effekt och flera satsningar för att förändra situationen gjordes. När Spira infördes 

ökade anmodarens arbetstid för att lägga en order då datorer skulle användas istället för 

telefonen som tidigare. Denna ökade tidsåtgång reducerades med hjälp av delegerade 

anmodare. E&S är som tidigare nämnts servicefunktionen på AstraZeneca, de är därav ofta 

beroende av att speciellt material måste finnas till hands utan fördröjningar orsakande av 

systemets byråkratiska krångel. Specialtillståndet med akutnummer, där anmodarna har 

möjlighet att hämta materialet innan orden läggs in i systemet, reducerar onödiga stopp i 

produktion eller verksamhet. Dessa satsningar möjliggjorde för inköparna att identifiera de 

interna kundernas behov samt att matcha dessa mot den nya situationen och därigenom stärka 

relationerna till de interna kunderna.   

 

  

 

 

 



”Purchasing is more than buying 
eller 

hur E-inköpet påverkar företagets inköpsfunktioner med fokus på interna inköpsaktiviteter” 
                              

 47(57)

9. Slutsats och diskussion  
 

Kapitlet börjar med att vi besvarar undersökningens problem. Vidare för vi en diskussion runt 

de fakta som vi anser intressanta och viktiga för vår studie och avslutar kapitlet med förslag 

till framtida forskning samt kritik till studiens valda metod.  

 

 

9.1 Författarnas slutsats och diskussion 

Utifrån de fakta som vi har presenterat i undersökningens empiriska del samt utifrån analysen 

av dessa kan vi konstatera att implementering av ett nytt elektroniskt inköpssystem och 

därmed tillämpning av E-inköpet har lett till flera förändringar för det undersökta objektets 

interna inköpsaktiviteter. Den största och enligt oss viktigaste positiva förändringen inom 

avdelningen är den idag större och mer integrerade koordinationen mellan de olika stegen i 

inköpsprocessen. Samtidigt visade undersökningen tydligt att det nya elektroniska 

inköpssystemet även har bidragit till flera klara negativa förändringar, där den största gäller 

förändringar i mänskliga relationer.  

 

Med hjälp av vår undersökning kan vi konstatera att de interna inköpsaktiviteterna till sin 

helhet har påverkats mest i positiv bemärkelse, eftersom de har moderniserats, effektiviserats 

blivit mer koordinerade och därigenom ligger till grund för den hela förbättrade 

inköpsprocessen. För personalen som är kopplade till strategisk nivå och som tydligt ser 

inköpsprocessens helhet samt för deras arbetsprocesser har införandet av ett nytt 

inköpssystem, baserat på E-inköp, inneburit mest positiva effekter, oavsett  de svårigheter 

som uppstod i det initiala skedet. Däremot kan inte liknande fullt påstås för den första länken i 

inköpsprocessen, anmodarna, då deras förändrade arbetsrutiner lade grund till en viss oro 

inför den nya inköpsprocessen. Denna situation har dock med tiden vänds till mer positiva. 

Ovanstående utsagor väljer vi att fläta in i varandra för att därigenom komma till följande 

påstående: ju längre fram i inköpsprocessen studien kom desto tydligare kunde positiva 

effekter upptäckas.      

 

Vi kan konstatera att det finns ett tydligt samband mellan tiden som gått sedan 

implementeringen av Spira gjordes och uppfattningen av förändringarnas effekt. Ju längre 
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fram organisationen kommer i förändringsprocessen desto mer positivt beskrivs E-inköpets 

påverkan. Därför är det viktigt att skilja på i vilket skede av förändringsprocessen de 

beskrivna förändringarna befinner sig.  

 

Eftersom studien gjordes på ett företag där implementering av ett nytt inköpssystem skett för 

endast cirka tre år sedan är det viktigt att poängtera att problem görs mer synliga och 

påtagliga, då fenomenet är så pass nytt. Vår upptäckt var att de initiala förändringarna hade en 

negativ klang, speciellt från anmodarnas synvinkel, alltså den grupp av medarbetare som är 

minst insatta i företagets strategiska processer. En stor omställning av deras arbetssätt, 

resulterade i att många av anmodarna inte till en början upptäckte de tänkta positiva 

aspekterna av införandet av Spira. 

 

Till skillnad från anmodarna ansåg inköparna att förändringarna som Spira inneburit för deras 

egen del kan beskrivas som positiva. Samtidigt såg även de svårigheter som uppstod för 

anmodarnas del, som i sin tur påverkade inköparnas syn på förändring, då anmodarnas 

problem övergick i att inköparna fick ta på sig att lösa dessa. Kontakterna mellan anmodarna 

och inköparna blev i början infekterade på grund av uppkomna svårigheter i anmodarnas 

vardagliga sysslor, och därav deras negativa inställning till systemet. Fortsättningsvis märkte 

vi att företagets satsningar som gjordes med bland annat utbildningen och tillträdet av 

delegerade anmodare bidragit till förbättringar i kontakter och dessa kan beskrivas som 

förändringar i positiv bemärkelse.  

 

Angående de negativa effekterna av Spiras införande har de mänskliga kontakterna, här 

särskilt mellan anmodarna och inköparna påverkats mest. Dessa kan oftast förbli kvar i 

skuggan då E-inköpet till största delen förväntas ändra arbetsrutiner och arbetsprocesser, men 

utifrån vår undersökning har vi kunnat konstatera att de är en viktig del av inköpsprocessen. 

Vi tycker därav att det är viktigt att påpeka att mycket uppmärksamhet skall riktas mot de 

mänskliga kontakterna samt mot relationer med de interna kunderna. Därför är det passande 

att framföra att ”purchasing is more than buying” då de positiva effekterna på  processuell 

utformning av inköpsprocessen kan dämpas av de oförutsedda negativa effekterna på 

mänskliga relationer. Det är viktigt att företag inser de mänskliga kontakternas betydelse i 

förändringar, samt uppmärksammar dess vikt i ett tidigt förändringsstadium för att förhindra 

och bearbeta ogynnsamma effekter av E-inköpets implementering på dessa.   
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9.2 Framtida forskning 

Införandet av elektroniska inköpssystem är en idag vanlig företeelse för många företag. Det 

underlättar och effektiviserar företagens inköpsprocesser och inköpsaktiviteter. Dock sker  

tillämpningen av elektroniska system inte alltid på ett smidigt sätt utan att det medför både 

positiva och negativa effekter. I vår studie har avdelningens inriktning försvårat användningen 

av inköpssystemet och medfört vissa negativa effekter, vilket vi tyckte var en intressant 

synvinkel av problemet. Därför kan följande frågeställning vara av intresse för framtida 

forskning: Hur verksamheternas inriktning påverkar införandet och användandet av 

elektroniska inköpssystem? En jämförande studie av tillämpning av E-inköp på företag med 

olika verksamhetsinriktningar kan därför föreslås. 

9.3 Metoddiskussion 

I varje studie finns det anledning att för läsaren belysa de eventuella brister som har 

uppkommit under arbetets gång och som kan ha påverkat undersökningens resultat, samt att 

diskutera alternativa metoder som förmodligen skulle kunna förbättra studiens resultat. 

 

Av stor vikt att poängtera är att den första intervjun som vi utförde med en person på inköpets 

strategiska nivå påverkade i hög grad studiens utformning. Valet av en annan första 

respondent skulle i detta fall eventuellt ha gett oss en annan synvinkel av det valda fenomenet. 

 

Valet av de intervjuade personerna som kopplades till olika steg i inköpsprocessen har hjälpt 

oss att få en flersidig beskrivning av samma fenomen. Dock valde vi att endast intervjua tre 

personer, skulle vi ha ökat antalet respondenter hade vi troligtvis kunna fått en ännu mer 

detaljerad bild av verkligheten.  
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Bilagor  

Bilaga 1 Ordlista 

De förklaringar av ord som saknar källor eller hänvisningar, är beskrivna av författarna själva. 

 

Buffertlager, är en beteckning som främst används för produkter i arbete inom produktionen 

för att beskriva lager som fångar upp svängningar mellan ett inflöde och ett utflöde.74 

Dröjsmålsräntor, särskild ränta som faller på lånfången penningsumma, därest försummelse 

äger rum i fråga om amortering.75 

Elektroniska kataloger, webbaserade kataloger. 

Intranät, datanät inom företaget eller organisation som använder samma öppna teknik som 

Internet. Kan innehålla kopplingar ut mot Internet.76 

ISO-certifiering, certifiering enligt Internationella standardiseringsorganisationen (ISO), som 

är ett internationellt standardiseringsorgan, representerat av nationella 

standardiseringsinstitutioner som jobbar med industriell och kommersiell standardisering.77 

Katalogköp, inköp av material och tjänster som finns i elektroniska kataloger från 

leverantörer och som inköpsavtal undertecknad för.  

Marknadstransparens, överskådlighet för all information som finns på marknaden. 

Singel/multipel sourcing, att använda en, respektive flera leverantörer för ett visst 

inköpsbehov.78 

Supply chain, produktens fullständiga flödeskedjan, från råmaterial till distribution till 

kunderna.  

Virtuell värld, datorgenererad skenvärld i vilken användaren upplever sig vara och agera.79 

Webbaserad, baserad på Internet.80 

 

 

 
 

                                                 
74 Storhagen (1995) 
75 Svenska akademins ordbok 
76 www.itv.se 
77 http://sv.wikipedia.org/wiki/ISO 
78 Gadde (1998) 
79 Nationalencyklopedins ordbok 
80 http://wl.ebolaget.com/Contents/Search.asp 



”Purchasing is more than buying 
eller 

hur E-inköpet påverkar företagets inköpsfunktioner med fokus på interna inköpsaktiviteter” 
                              

 54(57)

Bilaga 2 Sarbanes - Oxley lagen81 

Sarbanes - Oxley (SOX) lagen trädde i kraft juni 2002 i USA, då President Bush 

undertecknade den så kallade Sarbanes-Oxley Act. Lagen reglerar intern kontroll och 

hantering av företagens verksamhet för att möta högre krav på redovisning och hanteringen 

kring transaktioner i företagens affärssystem. SOX är ett reglerverk som påverkar alla bolag 

som är noterade på NASDAQ eller New York Stock Exchange. Denna lag uppkom efter 

skandalerna med Enron, Arthur Andersen och WorldCom och namngavs efter Paul Sarbanes 

och Michael G. Oxley. 

 

Kortfattat innebär lagen att ansvaret blir personligt för redovisning och andra transaktioner 

som uppstår i ett affärssystem. Företag blir tvungna att införa interna system och rutiner som 

gör det möjligt att lagen efterlevs och kan intygas av chefer och revisorer. Kraven innebär 

också att CEO (verkställande direktören) och CFO (ekonomi chefen) skriftligen skall intyga 

att sådana kontroller är på plats, är ändamålsenliga och att de fungerar. Vidare skall bolagen 

kunna presentera att kontrollerna är dokumenterade samt vilka tester och överväganden som 

gjorts för att säkerställa funktionalitet. De processer som vanligen berörs är bokslut, 

rapportering, intäkter, lön, inköp och produktion. 

 

Regelverket gäller för amerikanska bolag med bokslut 15 november, 2004 eller senare. För 

utländska noterade bolag är motsvarande datum den 15 juli 2005.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
81 www.unibiz.se/sox.php,  www.nordicspring.se/upload/fil_20050117092001.pdf samt 
www.euronordia.com/download/euronordia-SarbanesOxley.pdf 
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Bilaga 3 Intervjufrågor 
Vi har här valt att presentera alla tre frågeformulär som vi förberett till intervjuerna med de 

olika respondenterna. Allt eftersom studiens fokus har ändrats har dessa också ändrats och 

anpassats till sitt innehåll. 

 
Frågor till intervju med Anneli Ohlsson. 
 
1. Kort om position, arbetsuppgifter och tid i företaget, samt på nuvarande position. 
 
2. Definiera E-inköp, hur det begreppet uppfattas på Astra Zeneca. 
 
3. Beskriv tidsmässigt när och hur E-inköp infördes. 
- Viktiga händelser i utvecklingen i form av en tidsaxel. 
 
4. Beskriv inköpsprocessen som den såg ut innan E-inköp infördes. 
- Vilken roll hade inköparen (strategiskt och operativt)? 
- Hur var relationerna till leverantörerna samt leverantörernas relation till er?  
 
5. Hur ser inköpsprocessen ut idag efter införande av E-inköp? 
- Vilken roll har inköparen i dagsläget (strategiskt och operativt)? 
- Hur ser relationerna till leverantörerna ut samt leverantörernas relation till er? 
- Har leverantörsbasen ändrats?  
a) Blev leverantörerna tvungna avsluta kontrakt med er i och med att deras system var mindre 
utvecklade? 
b) Är det många av leverantörerna som blev tvungna att ändra sina system för att anpassa 
dessa till AstraZenecas system? 
c) Kan man säga att AstraZeneca etablerad (utvecklad) ett nätverk tack vare E-inköp (dit ingår 
leverantörer, konkurrenter - samarbetspartner, köpare). Har nätverket blivit större?  
 
6. Har E-inköpet påverkat inköpsfunktionens struktur? På vilket sätt? 
- Personalstyrka, minskat/ökat. Hade personalen tillräckliga kunskaper inför E-inköpets 
införandet? Har de blivit omskolade eller utbytta?  
- Inköpsfunktionens status och strategisk funktion i företaget? 
 
7. Vilka styrkor respektive svagheter har införandet av E-inköp visat sig ha? 
 
8. Vilka är de stora förändringarna gentemot tidigare arbete? 
- Ekonomiska aspekter 
- Antalet onödiga och felaktiga köp 
- Effektivitet i arbetet 
- Koordination (informationsutbyte, transparens) 
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Frågor till intervju med Marie Kristensen. 
 
1. Kort om position, arbetsuppgifter och tid i företaget, samt på nuvarande position. 
 
2. Definiera E-inköp, hur det begreppet uppfattas på AstraZeneca. 
 
3. Beskriv tidsmässigt när och hur E-inköp infördes. 
- Viktiga händelser i utvecklingen i form av en tidsaxel. 
 
4. Beskriv inköpsprocessen som den såg ut innan E-inköp infördes. 
- Vilken roll hade inköparen (strategiskt och operativt)? 
- Hur såg de interna relationerna inne på inköpsfunktionen och med anmodarna? 
 
 5. Hur ser inköpsprocessen ut idag efter införande av E-inköp? 
- Vilken roll har inköparen i dagsläget (strategiskt och operativt)? 
- Hur ser de interna relationerna inne på inköpsfunktionen och med anmodarna? 
- Har leverantörsbasen ändrats?  
 
6. Har E-inköpet påverkat inköpsfunktionens struktur? På vilket sätt? 
- Personalstyrka, minskat/ökat. Hade personalen tillräckliga kunskaper inför E-inköpets 
införandet? Har de blivit omskolade eller utbytta?  
- Inköpsfunktionens status och strategisk funktion i företaget? 
 
7. Vilka styrkor respektive svagheter har införandet av E-inköp visat sig ha? 
 
8. Vilka är de stora förändringarna gentemot tidigare arbete? 
- Ekonomiska aspekter 
- Antalet onödiga och felaktiga köp 
- Effektivitet i arbetet 
- Koordination (informationsutbyte, transparens) 
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Frågor till intervju med Leif Eriksson. 
 

1. Kort om position, arbetsuppgifter och tid i företaget, samt på nuvarande position. 
 
2. Jämför  ditt tidigare arbetssätt med arbetssättet efter införande av Spira med 

utgångspunkt i: 
- interna relationer (konflikter, förståelse, Supportens roll) 
- arbetsuppgifter (har de blivit fler, ändrat riktning, har arbetsområdet utökats?) 
- strukturella förändringar (antal anställda, hierarkisk nivå, deltagande) 
- processuella förändringar ( processkoordination) 
 

3. Individuell inställning till införandet av Spira. 
 
4. Vilka styrkor respektive svagheter har införandet av E-inköp visat sig ha? 

 


