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Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera utvecklingen av 

användandet av elektroniska business-to-business auktioner, 
utifrån ett kundperspektiv i fordonsbranschen. 

 
Metod: Denna uppsats präglas av den kvalitativa metoden, för att 

därigenom ge en ökad förståelse kring utvecklingen av 
användandet av e-auktioner. Inledningsvis har en litteraturstudie 
genomförts, varpå intervjuer med representanter för företag i 
fordonsbranschen gjorts. 

 
Slutsatser: Som utgångspunkt har vi valt uppskattningen att e-auktioner 

skall motsvara 25 procent av den elektroniska B2B-handeln i 
fordonsindustrin 2002.     
 
Det råder en övertygelse om att en betydande missräkning gjorts. 
I våra fallföretag används e-auktioner vid mindre än 10 procent 
av inköpen, således måste vi påstå att utvecklingen för e-
auktioner inte har motsvarat uppställda förväntningar. 
 
Detta kan bero på att vi har missbedömt fordonsindustrins 
potentiella utveckling kring användandet av e-auktioner och/eller 
att det funnits en övertro på de elektroniska medierna. Dock 
anser vi att den organisatoriska trögheten samt de strategiska 
klargörandena kring användandet av e-auktioner som 
inköpsförfarande har varit de största orsakerna till att 
utvecklingen har sett ut som den har gjort. 

 



Abstract 
 
Title: Utvecklingen för e-auktioner inom fordonsindustrin. 
 (Development for e-auctions in the vehicle industry) 
 
Date of seminar: 2003-01-17 
 
Subject:  Business Administration 
 
Author:  Löfberg, Patrik 
   Olsson, Sten 
 
Tutors:  Green, Erling 
   Kedström, Christer 
 
Key-words:  E-auctions, vehicle industry, development, B2B, purchasing. 
 
Purpose: The purpose of this essay is to analyse the developing usage of 

electronic business-to-business auctions, from a customer 
perspective in the vehicle industry. 

 
Methodology: This essay is characterised by a qualitative method, to thereby 

enable an increased understanding concerning the developing 
usage of e-auctions. By way of introduction we conducted a 
study of literature, followed by interviews with representatives 
for companies in the vehicle industry. 

 
Conclusions: As a starting point we have chosen the estimation that e-auctions 

will correspond to 25 percent of the electronic B2B commerce in 
the vehicle industry by 2002.     
 
There is conviction that a significant miscalculation has been 
made. In our selected companies, e-auctions are used for less 
than 10 percent of the purchases; therefore we must state that the 
development for e-auctions has not corresponded to proclaimed 
expectations. 
 
This may be due to our misjudgement regarding the vehicle 
industry’s potential development concerning the usage of e-
auctions and/or an occurring superstition of electronic media. 
We do, however, believe that the organisational inertia and the 
strategic clearance regarding the usage of e-auctions as a 
purchasing procedure have been the main reasons for the 
development. 
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1 Inledning 
 
 
I detta kapitel presenteras en inledande problematisering för det valda uppsatsämnet, 
därefter fastställs uppsatsens syfte. Kapitlet fortsätter med definitioner och avslutas 
med en presentation över vilka förväntningar vi har utgått från rörande elektroniska 
auktioner. 
 

 
Elektroniska affärer (e-affärer) är en av de hetaste näringslivsfrågorna. Nästan dagligen 
går det att läsa om företag som planerar att förändra väsentliga delar av verksamheten 
med hjälp av IT. Merparten av dessa företag funderar noga över hur utvecklingen av de 
elektroniska affärerna påverkar deras verksamhet eftersom det enda vi vet idag är att 
det är lätt överskatta de kortsiktiga effekterna av utvecklingen av elektroniska affärer 
och underskatta de långsiktiga.1 
 

1.1 Problematisering 
Den svenska ekonomin, liksom de flesta andra västekonomier, genomgår för 
närvarande en omfattande strukturomvandling2. Industrialismens övergång till det 
postindustriella samhället har pågått under ett antal decennier. Jordbrukssamhällets 
omvandling till industrialism gjordes mycket med hjälp av förnyad och förbättrad 
infrastruktur, där järnvägen blev en av de viktigaste infrastruktursatsningarna. Ett annat 
viktigt transportmedel som möjliggjorde industrialismens framväxt var ångbåtarna. De 
nya transportmedlen gjorde att världen kom närmare varandra och de geografiska 
hindren minskade jämfört med det tidigare agrara samhället. Dagens 
strukturomvandling sker också med hjälp av ny infrastruktur, men denna gång är det 
framförallt inom medel för information som utbyggnaden sker. Den nya 
infrastrukturen har möjliggjort att en stor mängd information kan färdas med ”ljusets 
hastighet”. Globaliseringens framväxt förutsätter att information kan färdas, utan större 
svårighet, till jordens alla hörn. 
 
Globaliseringen innebär att tidigare geografiska hinder minskar till följd av ny teknik i 
form av snabbare kommunikation, samt institutionella förändringar såsom 
frihandelsavtal3. Detta innebär att nya aktörer kliver in på tidigare geografiskt 
svårtillgängliga marknader. När fler företag konkurrerar inom samma marknad hårdnar 
konkurrenssituationen, vilket leder till ett ökat förändringstryck. Den hårdnande 
konkurrensen ställer högre krav på företagen att leverera värdeskapande lösningar till 
sina kunder. Detta har lett till att produktlivscyklerna har blivit allt kortare4, vilket bör 
medföra en ökad kostnad på utvecklingssidan, vilket i sin tur gör att ett av sätten att 
konkurrera i dagens mogna bransch är att sänka inköpskostnaderna, för att bibehålla 
sin konkurrenskraft5.  

                                                 
1 Hörndahl, R. Elektroniska affärer i Svensk industri (2000). 
2 Schön, L. Industrialismens förutsättningar (1982). 
3 Berry, B. et al. The Global Economy in Transition (1997). 
4 Dicken, P. Global Shift. Transforming the World Economy (1998). 
5 Grant, R. Contemporary Strategy Analysis: concept, techniques, applications (2002). 
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Det är detta som driver utvecklingen av elektroniska affärer genom att företagen vill 
finna verktyg för att effektivisera inköp, marknadsföring och försäljning. Denna 
effektivisering leder även till andra positiva effekter såsom minskad kapitalbindning, 
reducerade cykeltider samt förbättrad kundservice.6 
 
Den elektroniska handeln (e-handel) mellan företag (B2B) ökar explosionsartat och har 
blivit en populär metod för att reducera inköpspriset av produkter och service7. Många 
Fortune 100 företag experimenterar med denna nya inköpsteknik medan andra gör den 
till ett normal inköpsförfarande8. Mer än 30 procent av den elektroniska handeln 
kommer inom två år att gå via oberoende mellanhänder – elektroniska 
marknadsplatser. Handeln via dessa uppskattas av Exportrådet uppgå till 127 miljarder 
SEK samt leda till sänkta kostnader värda mer än 16 miljarder SEK för svenska 
företags affärer med andra företag. Marknaden som dessa undersökningar visar på är 
dock inte tillgänglig för alla företag. Det är först genom lösningar såsom elektroniska 
marknadsplatser som företag kan realisera den fulla potentialen i B2B e-handel.9 
 
Tendenser, inom den amerikanska marknaden, visar på att denna e-handel i allt större 
del har utgjorts av elektroniska auktioner (e-auktioner). Fordonsindustrin anses av 
många ligga långt framme i användandet av e-auktioner och har således förhållandevis 
lång erfarenhet inom området. 
 
Har tendenserna gällande allt större bruk av e-auktioner även funnits i Sverige, är det 
något som är under utveckling eller har de svenska företagen helt valt att inte använda 
sig av e-auktioner? 
 
Ovanstående är något som vi som författat denna uppsats sett som ett intressant ämne. 
Då vi båda har fokuserat vår utbildning på ämnena informatik och företagsekonomi, är 
det sannolikt att vi i vårt framtida yrkesliv kommer att komma i kontakt med e-
auktioner. Med detta som utgångspunkt blev vi alltmer intresserade av e-auktioner och 
funderade över vad de egentligen innebär, hur de fungerar och framförallt vilken 
utveckling av användandet de har haft i Sverige. 
 
Detta resonemang leder fram till några frågeställningar:  

• hur har utvecklingen för e-auktioner mellan företag sett ut? 
• vilka förväntningar fanns? 
• vilket utveckling har skett och varför? 
• hur ser förväntningarna ut idag? 
• var befinner de sig i utvecklingen? 

 
Vidare vill vi titta på vilka möjligheter och begränsningar som finns med e-auktioner 
som inköpsteknik. 
 

                                                 
6 Hörndahl, R. Elektroniska affärer i Svensk industri (2000). 
7 Emiliani, M. Business-to-business online auctions: key issues for purchasing process improvement 
(2000). 
8 Tully, S. The B2B tool that really is changing the world (2000). 
9 Bygdeson, J. & Gunnarsson, L. Elektroniska marknadsplatser för företag – myt eller verklighet? 
(2001). 



 

 3

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att analysera utvecklingen av användandet av elektroniska 
business-to-business auktioner, utifrån ett kundperspektiv i fordonsbranschen. 
 

1.3 Definitioner 
Under arbetets gång har det tydligt framkommit att en del termer används ganska 
vidlyftigt i skrift. Många av dessa termer saknar enhetliga definitioner och kan således 
betyda olika saker i olika sammanhang. För att säkerställa att läsaren av denna uppsats 
är införstådd i den terminologi vi valt att använda, har vi skapat en lista med 
definitioner och förklaringar i en bilaga (bilaga 1). Denna innehåller kortfattade och 
enkla definitioner av diverse begrepp och symboliseras som understruken text vid det 
första påträffandet i uppsatsen. De begrepp och termer som kräver mer utveckling och 
som vår uppsats fokuseras på, kommer att presenteras i respektive sammanhang. 
 

1.4 Förväntningar 
För att kunna analysera och utvärdera hur användningen av e-auktioner har utvecklats, 
måste vi först se på vilka förväntningar som fanns. 
 
Den mest omfattande handeln på Internet är den som bedrivs mellan företag. 
Uppskattningar tyder på att denna handel motsvarar 80 procent av den totala 
omsättningen av affärer via Internet. Just nu byggs det upp ett antal elektroniska 
marknads- eller handelsplatser, antingen branschvis, eller efter produktgrupper. Genom 
Internet kan svenska företag marknadsföra sig globalt, men även utländska företag kan 
på samma sätt nå den svenska marknaden.10 
 
Forrester Research (www.forrester.com) såg maj 2000 att e-auktioner för den 
amerikanska marknaden skall stå för cirka 25 procent11 av e-commercen inom 
business-to-business (B2B).  
 
Det verkar som att Forrester Researchs uppskattningar är de mest vedertagna. Gång på 
gång i vår källsökning har vi stött på uppskattningar från olika håll som refererar till 
Forrester Research. Med anledning av detta kommer vi därför att välja att utgå från 
deras uppskattningar att 25 procent av e-commercen kommer att utgöras av e-auktioner 
2004. Denna uppskattning anser vi vara applicerbar även på fordonsindustrin. Eftersom 
fordonsindustrin enligt litteraturen anses vara långt framme i utvecklingen av 
användandet av e-auktioner, torde denna till stor del ha uppnått Forrester Researchs 
uppskattningar redan vid detta skrivande. 

                                                 
10 Falk, T. Teknikskifte och en ny affärslogik (2000).  
11 Sashi, C. & O’Leary, B. The role of Internet auctions in the expansion of B2B markets (2001). 
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2 Metod 
 
 
I kommande kapitel går vi igenom vårt val av metod, vårt tillvägagångssätt samt vår 
metodkritik. 
 
 
 
Vi anser att syftet med ett metodavsnitt är att göra det möjligt för läsaren att på egen 
hand bedöma de följande resultatens och tolkningarnas rimlighet och generaliserbarhet. 
 

2.1 Val av metod 
Enligt Holme & Solvang12 finns två olika sätt att bearbeta och analysera data beroende 
på hur problemet preciserats och vilken kunskap som söks, nämligen kvalitativ 
respektive kvantitativ metod. Denna uppsats präglas utav den förstnämnda, den 
kvalitativa, för att därigenom ge en ökad förståelse kring utvecklingen av användandet 
av e-auktioner. En kvalitativ studie har möjliggjort detta eftersom den ger en 
helhetsbild av det ämne som avses att undersökas. Den kvalitativa metoden ger rikligt 
med information som gör det möjligt att göra en omsorgsfull beskrivning av problemet 
som har studerats. 
 
Inom företagsekonomin gör Holme & Solvang åtskillnad mellan tre olika metoder: 
analytiska-, system- och aktörssynsättet. Vår uppsats använder sig framförallt av 
systemsynsättet men även till en viss del av aktörssynsättet.13 Systemsynsättet 
använder vi för att få en ökad förståelse för de sociala processerna och de sammanhang 
som finns inom utvecklingen av användandet av e-auktioner. Vad beträffar 
aktörssynsättet, som används för att skapa en bättre uppfattning av den enskildes 
livssituation, vill vi med detta synsätt belysa om denna haft någon inverkan på 
utvecklingen av användandet av e-auktioner.    
 
Vi inledde med att studera ett antal teorier som vi ansåg skulle kunna passa vårt valda 
ämne. Dock var vi inte säkra på att dessa var de rätta, vilket medförde att vi gick in i 
våra inledande intervjuer utan förutfattade meningar.  
 
För att stärka vår uppsats trovärdighet har vi även försökt uppnå en så kallad teoretisk 
mättnad14. Denna innebär att datainsamlingen inte tillför någon ny information 
och/eller utvecklar begreppen/teorin. Efter andra intervjun anser vi inte att någon ny 
information framkommit, utan bara sådan som förstärkt informationen från de två 
första. 
 

                                                 
12 Holme, I. & Solvang, B. Forskningsmetodik (1997). 
13 Holme, I. & Solvang, B. Forskningsmetodik (1997). 
14 Johansson-Lindfors, M-B. Att utveckla kunskap: om metodlogiska andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning (1993). 
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2.2 Tillvägagångssätt 
Med utgångspunkt i ovan nämnda synsätt kommer vi i detta avsnitt först att redogöra 
för vårt val av fallföretag, för att sedan avsluta med vår datainsamlingsmetod, vilken 
innefattas av primära och sekundära källor, samt vilken intervjuteknik som vi använt 
oss av.  
 

2.2.1 Val av fallföretag 
Vårt beslut kring val av fallföretag togs efter vår litteraturstudie av e-auktioner. Då vårt 
syfte är att se på utvecklingen av användandet av e-auktioner ville vi finna en industri 
som har verkat inom detta område ett tag. Flertalet artiklar nämnde fordonsindustrin 
som en av de industrier som kommit längst i utvecklingen, varpå vi valde att fokusera 
på denna industri.  
 
Då vi befinner oss i Sverige och fordonsindustrin i vårt land kraftigt domineras av två 
aktörer, nämligen SAAB (GM) och Volvo, blev det ganska naturligt att rikta in sig mot 
dessa två. Vad beträffar Volvo valde vi att göra två intervjuer, en med Volvo 
Personvagnar (PV) och en med Volvo Non-Automotive Purchasing (NAP). Vi har 
även valt att intervjua Odette för att få en mer opartisk syn på e-auktioner inom 
fordonsbranschen. Odette kan närmast ses som ett branschorgan för att fastställa 
standarder för e-handel, bland annat för fordonsindustrin15. 
 
En annan anledning till valet av de två förstnämnda fallföretagen är att de använder sig 
av verktygen Covisint och IBX som är portaler med auktioner. Dessa kommer vi att 
beskriva i avsnitt 3.6 respektive 3.7. Bifogat (bilaga 2) finns även, för läsaren att 
förkovra sig i, en mer detaljerad beskrivning över hur en auktion kan gå till hos 
Covisint.  
 

2.2.2 Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingen har för vår del utgjorts av såväl primära som sekundära källor. Som 
primära källor har vi använt oss av fyra intervjuer. De sekundära källorna utgörs av 
tryckt litteratur och, enligt vår mening, relevanta hemsidor. 
 

2.2.2.1 Primära källor 

De primära källorna utgörs, som ovan nämnt, av fyra intervjuer vilka vi har genomfört 
med våra fallföretag samt en oberoende aktör. Vi genomförde GM-Fiats och Volvo 
NAPs intervjuer som personliga medan de resterande, även med anledning av 
intervjupersonernas otillgänglighet gällande tid och plats, genomfördes via telefon. Vi 
anser dock att valet av telefonintervjuer som undersökningsmetod inte har påverkat 
vårt resultat nämnvärt. 
 
Validitet definieras som en metods- eller ett mätinstruments förmåga att mäta eller 
avbilda det som avses. Med reliabilitet menas undersökningens grad av tillförlitlighet. 
God reliabilitet kännetecknas av att resultatet av undersökningen ska bli detsamma 
oavsett vem som utför den. När det gäller kvalitativa intervjuer är reliabiliteten inte 

                                                 
15 http://www.odette.se/odette.htm, 2002-12-09 kl. 11.05. 
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lika betydelsefull som vid en kvantitativ undersökning och i vårt fall är syftet att få en 
bättre förståelse för vissa faktorer och inte att se den statistiska representativiteten. 
Kravet på reliabiliteten anses som uppfyllt om själva metoden som används vid 
intervjun, samt sättet informationen bearbetas på, kan ses som pålitligt.16  
 
För att försöka uppfylla detta krav skrev vi ut intervjuerna och skickade dem till 
respondenterna för genomläsning och godkännande. Fick vi inte svar inom en viss tid, 
tog vi åter kontakt med respondenten för att försäkra oss om att vi fick använda oss av 
materialet och att det var godkänt. Detta förfarande kan även ses som en del i 
uppfyllandet av validiteten. 
 
De fyra vi intervjuade var: 

• Pia Broo, Inköpare för GM-Fiat Worldwide Purchasing Sweden AB i 
Trollhättan. 

• Martin Svensson, Director IT/IS för Volvo Group Non-Automotive Purchasing 
(NAP) i Göteborg.  

• Sten Lindgren, VD för Odette Sweden AB i Stockholm. 
• Göran Palmgren, Chef för e-business på Volvo Personvagnar i Göteborg. 

 
Initialt skrev vi ett elektroniskt brev till Sten Lindgren på Odette i Stockholm för att se 
om han kunde hjälpa oss med ett antal personer i Sverige som hade bra information om 
vårt ämne. Detta resulterade i att vi erhöll en telefonintervju med Sten Lindgren själv, 
samt att han gav oss namn på andra som arbetar med e-auktioner, nämligen Pia Broo 
på GM-Fiat och Martin Svensson på Volvo Group NAP. 
 
Dessutom tog vi kontakt med Peter Börjesson på Volvo PV, vars namn vi hade erhållit 
från våra handledare. Peter Börjesson ansåg sig själv inte tillräckligt insatt i ämnet och 
ansåg därför inte ha något att tillföra, utan hänvisade till Göran Palmgren på Volvo PV, 
som vi sedan genomförde en telefonintervju med. 
 
Vid intervjuer brukar det rekommenderas att information ges i flera steg17. Vi 
initierade försöken att få intervjuer med att skicka ett elektroniskt brev till respektive 
respondent. Där förklarade vi vad vårt syfte med uppsatsen var och från vem vi hade 
erhållit respondentens namn. Efter svar från respondenten bokade vi en tid för intervju. 
Vår tidsbokning avslutades med att vi skrev att vi skulle återkomma ett par dagar innan 
intervjun med de övergripande frågorna. Detta gjorde vi, dels för att respondenten 
skulle kunna förbereda sig inför intervjun och dels för att påminna om intervjun så att 
risken för att den skulle utebli minskades.     
 
Vårt mål var att få de första intervjuerna som personliga, då dessa ger en mer 
djuplodad kunskapsbas. Vår förhoppning var sedan att telefonintervjuerna skulle 
förstärka denna. För de personliga intervjuerna använde vi oss, efter tillstånd från 
intervjupersonerna, av en bandspelare men förde även anteckningar under intervjuns 
gång. Vid telefonintervjuerna var det en av oss som genomförde intervjun medan den 
andre lyssnade i en annan telefon och förde anteckningar. Detta tillvägagångssätt gav 
ur vår synpunkt ett tillfredställande resultat.  

                                                 
16 Holme, I. & Solvang, B. Forskningsmetodik (1997). 
17 Patel, R. & Davidsson, B. Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning (1994). 
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Vi klargjorde även för de olika respondenterna att vi eventuellt kunde behöva 
återkomma med följdfrågor, vilket vi har utnyttjat, eller om det i intervjuerna visade 
sig finnas några oklarheter. Innan intervjuerna genomfördes informerade vi även 
respondenterna om att en uppsats är en offentlig handling och vad detta innebär. 
 

2.2.2.2 Intervjuteknik 

Det finns olika intervjutekniker att använda sig av, beroende på vad intervjuaren vill få 
ut av intervjun, samt vilka förkunskaper intervjuaren har om ämnet. Generellt kan 
sägas att ju mindre kunskap om ämnet desto mer öppen bör intervjun vara. 
Anledningen till detta är att en helt öppen intervju syftar till att få en djupare förståelse 
för ämnet. Den delvis strukturerade intervjun förutsätter en viss teoretisk kunskap om 
ämnet och används då kunskapsnivån hos intervjuaren är något högre och denne vill 
belysa vissa aspekter inom detta. En tredje ”intervjuteknik” är enkäten. Denna 
underlättar analysen och reducerar intervjueffekterna, men validiteten och 
omfattningen av svaren reduceras.18  
 
Vi har vid de första intervjuerna valt att använda oss av en mer öppen intervjuteknik 
med anledningen att skaffa oss en bredare kunskapsbas. Ju längre fram i 
intervjutillfällena vi kom och ju större insikt i ämnet vi fått, desto mer använde vi oss 
av den delvis strukturerade intervjun, det vill säga frågor som ger ett visst utrymme 
inom vilket den intervjuade kan svara. Genom att använda oss av dessa två olika 
intervjutekniker kan vi hålla oss inom de områden vi är intresserade av att studera, 
samtidigt som vi är öppna för andra aspekter som kan framkomma under intervjuerna. 
Dessutom tror vi oss ha lagt grunden till ett bra informationsutbyte genom att skicka de 
övergripande frågeställningarna till respondenterna i förväg. 
 
Vårt arbete är i huvudsak baserat och fokuserat på kvalitativa metoder och det är även 
kvalitativ metod vi använt oss av i vårt intervjuarbete. Vid en kvalitativ intervju skall 
det helst inte förekomma några enkätfrågor utan snarare djupintervjuer eller en 
intervjumall, då det skall reflektera osystematiska och ostrukturerade observationer.19 
Vi har i våra intervjuer använt oss av dels övergripande frågor men även underfrågor 
till dessa. Det har också under de första intervjuerna framkommit flertalet andra frågor 
som vi sedan applicerat på efterföljande intervjuer.  
 

2.2.2.3 Sekundära källor 

Sekundärdata är sådana data som redan finns nedskriven men som har samlats för 
annan undersökning med annat syfte. Exempel på detta är böcker, tidskrifter, offentlig 
statistik, Internetsidor eller ett företags interna material såsom broschyrer20. De 
sekundära källorna fyller i vår uppsats framförallt ett syfte – att bidra med befintliga 
teorier och modeller inom relevanta områden mot vilka vi kan jämföra vår egen empiri. 
De sekundära källorna i denna uppsats utgörs av böcker, artiklar, och hemsidor.  
 
Vår litteraturstudie behandlar främst den nuvarande situationen och vilken främst 
behandlar den nordamerikanska marknaden. Anledningen till detta är att merparten av 
                                                 
18 Andersen, I. Den uppenbara verkligheten - val av samhällsvetenskaplig metod (1998).  
19 Holme, I. & Solvang, B. Forskningsmetodik (1997). 
20 Holme, I. & Solvang, B. Forskningsmetodik (1997). 
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litteraturen som behandlar ämnet e-auktioner handlar just om den nordamerikanska 
marknaden. Vår empiriska del av uppsatsen består dock av intervjuer med företag som 
ser det ur svenska förhållanden och perspektiv. 
 

2.3 Kritik av metoden 
I detta avsnitt kommenterar vi uppsatsens validitet och reliabilitet21, vilka begrepps 
betydelse vi tidigare har förklarat (avsnitt 2.2.2.1). Detta för att läsaren skall få en 
uppfattning om hur pass tillförlitligt materialet är.  
 
För att någorlunda snabbt få en förståelse för ämnet e-auktioner genomförde vi en 
litteraturstudie. Denna bidrog till att vi fick problemen belysta från flertalet olika 
synvinklar och validiteten ökades eftersom litteraturstudien gjordes före den empiriska 
undersökningen. Då det till viss del saknas enhetliga standarder för e-auktioner kan det 
uppstå tolkningssvårigheter vid studerandet av dessa, eftersom deras innehåll och 
utseende varierar.  
 
Det går inte att utesluta att olika individer värderar information på olika vis. För att få 
en så likartad bedömning av informationen som möjligt har vi valt ut vissa 
kärnområden och faktorer som vi har försökt granska på likartat sätt. Denna 
granskning får dock en subjektiv karaktär eftersom informationen måste tolkas för att 
kunna analyseras. 
 
Vidare gav de personliga intervjuerna enbart en bild av hur just de intervjuade ser på e-
auktioner, vilket kan medföra reliabilitetsproblem. Ytterligare problem med intervjuer 
är att de kan ge upphov till bedömarfel, samt intervjuareffekter.22 Med bedömarfel 
avses misstolkningar som kan uppstå i samband med registreringen av den 
respondentens svar. Risken för detta har vi dock reducerat, genom att använda oss av 
bandspelare vid de personliga intervjutillfällena, men även genom att skicka 
intervjusammanställningen till respondenterna för godkännande. Intervjuareffekten 
handlar om att intervjuaren med sin blotta närvaro kan påverka intervjupersonens svar, 
vilket kan innebära att reliabiliteten minskar. Detta fenomen anser vi dock har en 
tämligen liten roll i vår uppsats då de intervjuade personerna är väletablerade inom 
respektive företag och är troligtvis relativt vana vid att bli intervjuade. 
 
Även telefonintervjuer kan vara riskfyllda. Denna risk består i att det inte finns någon 
garanti att det är den person som intervjun är ämnad att genomföras med som verkligen 
är den som deltager i intervjun. Dock kan vi säga att, vid de telefonintervjuer vi har 
genomfört, har respondenten varit kunnig inom ämnet och därmed har risken för detta 
varit tämligen liten. Ser vi ytterligare kritiskt på telefonintervjuer, så ger denna form 
inte samma informationssubstans som en personlig intervju. Dock gav 
telefonintervjuerna, för vår del, tillfredställande resultat, då vi initialt hade valt att 
använda oss av personliga intervjuer för att skaffa oss en bredare kunskapsbas. 
 

                                                 
21 Holme, I. & Solvang, B. Forskningsmetodik (1997). 
22 Patel, R. & Davidsson, B. Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning (1994). 
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Den information vi erhållit från de involverade företagen vid våra intervjuer kan inte 
anses vara objektiv. Inte heller kan de delar av den sekundära informationen som varit 
knuten till de företagen ses som objektiv. 
 
De hemsidor vi har hämtat information från har varit av skiftande karaktär och kvalitet 
och vi inser givetvis att dessa sidor ofta är subjektiva. Dessutom är informationen som 
fås från en hemsida inte alltid lika tillförlitlig som den från en publicerad källa, såvida 
den inte är en kopia av den publicerade källan. 
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3 Bakgrund 
 
 
För att förstå varför e-business har blivit en viktig del av vardagen för dagens företag 
anser vi att det är viktigt att först förstå vad som ligger till grund för den. Det gör vi 
genom att, i detta kapitel, gå igenom begrepp som ”den nya ekonomin”, ”IT-
revolutionen” och ”elektroniska affärer”. Därefter presenterar vi de olika former av 
elektroniska marknadsplatser som idag står att finna. Avslutningsvis presenterar vi 
även två av dessa marknadsplatser – Covisint och IBX. 
 
 
 

3.1 Den nya ekonomin 
Redan på 1930-talet började ”den nya ekonomin” nämnas. En ny teori hade då 
utvecklats – ett nytt synsätt på ekonomin. När sedan nätverksteknologin och Internet 
gjorde sitt intåg togs återigen detta uttryck upp. Denna gång handlade det dock inte om 
någon ny teori utan snarare om att analysobjektet såg annorlunda ut.23 
 
Det finns idag ingen universaldefinition av uttrycket ”den nya ekonomin”. Dock går 
det att få en ganska god bild av vad det nya i ”den nya ekonomin” egentligen är genom 
att lägga ihop delarna från olika källor. Huvuddragen blir då24 25 26: 
 

• Den är global – världsomspännande till följd av avreglerade produkt- och 
kapitalmarknader. 

• Den premierar immateriella företeelser såsom idéer, information och relationer. 
• Humankapital, kunskap och utbildning har fått större betydelse. 
• Allt är intensivt sammanlänkat. 
• Stabilitet i makropolitiken med koncentration på prisstabilitet och 

budgetbalans. 
• Snabbare flöden av information och kapital. 
• En ny teknikbas – IT. 
• Bättre näringslivspolitiska förutsättningar i många länder. 

 
I den nya ekonomins spår, följde vad som populärt kallas IT-revolutionen. Vad som 
menas med denna presenterar vi nedan. 
 

                                                 
23 Delden, P. et al. E-handel i Sverige – en explorativ studie (2001). 
24 Hörndahl, R. Elektroniska affärer i svensk industri (2000). 
25 Fredholm, P. Elektroniska affärer (2002). 
26 Kelly, K. Den nya ekonomin (1999). 
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3.2 IT-revolutionen27 28 

Elektroniska affärer har existerat i någon form alltsedan datorer började användas 
administrativt i företagen. Det började i slutet av 1960-talet med filöverföring och 
under 1980-talet började svenska industriföretag använda EDI för filöverföring inom 
slutna grupper. Från början byggdes EDI-standarden upp inom en bransch eller ett 
land. USA var föregångsland, men även Sverige var vi tidigt ute. Numera är EDI ett 
standardiserat sätt att utbyta information mellan två affärssystem, uppbyggt kring den 
internationella Edifact-standarden.  
 
De tidiga EDI-lösningarna passade bäst för de stora företagen. Efterhand dök det dock 
upp andra tekniska lösningar, främst sådana som tillät köpande företag att logga in i 
sina leverantörssystem, som genom att vara såväl enklare som billigare, bättre passade 
små- och medelstora företag.  
 
Än idag är användningen av EDI utbredd. Alltfler av de elektroniska affärerna har 
dock flyttats ut på Internet. Detta möjliggjordes genom att HTML och webbläsaren 
introducerades i mitten av 1990-talet. Fördelarna med Internet, jämfört EDI, är att de 
handelsplatser som utnyttjar Internet är mer öppna och därmed tillåter många deltagare 
både i form av både köpare och säljare. Internet kräver dessutom mindre av de 
involverade företagen i form av investeringar i teknisk infrastruktur och av 
organisatorisk anpassning. Dessa fördelar var det som krävdes för att Internetbaserade 
lösningar skulle slå igenom. 
 
Utvecklingen har inte stannat upp utan det nya märkspråket XML har blivit standard. 
XML har givit utvecklare av elektroniska affärer tillgång till ett kraftfullt verktyg för 
att bygga webbtillämpningar. Dessutom ingår en teknik som kan användas för att 
koppla samman system, databaser och egentligen alla former av IT-tillämpningar. 
 

3.3 Elektroniska affärer 
E-auktioner är en del av vad som i allmänhet brukar benämnas som e-affärer (e-
business). För att vidare kunna diskutera begreppet e-auktioner ser vi det därför som 
lämpligt att först fastställa vad begreppet e-business innebär. 
 
I vårt sökande efter en god definition av vad e-business egentligen är har vi funnit en 
uppsjö olika – alltifrån väldigt övergripande till väldigt begränsande. Den definition 
som dock verkar vara den som är mest gängse och som anses mest auktoritativ är den 
som OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) tagit fram: 
 

”Business occurring over networks which use non-proprietary 
protocols that are established through an open standard setting 
process such as the Internet […] the term ”business” refers to all 
activity that generates value both within a firm (internally) and with 
suppliers and customers (externally). Some of this activity may result 
in a monetary transaction and some will not.”29 

 

                                                 
27 Fredholm, P. Elektroniska affärer (2002). 
28 Hörndahl, R. Elektroniska affärer i svensk industri (2000). 
29 Hörndahl, R. Elektroniska affärer i svensk industri (2000). 
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Elektroniska affärer handlar således inte uteslutande om köp eller försäljning av varor 
eller affärsinformation som kan utväxlas elektroniskt. Den omfattar även i princip alla 
andra förekommande affärsdokument, såsom orders, följesedlar, fakturor et cetera. 
 
En av de nya företeelser som uppkommit i och med att alltmer av de elektroniska 
affärerna flyttat ut på Internet är elektroniska marknadsplatser. 
 

3.4 Elektroniska marknadsplatser 
 
”An electronic marketplace is [...] a place on the Internet where actual 
transactions can take place between buyers and sellers.”30 

 
Enligt Van Weele31 finns det fyra olika varianter av elektroniska marknadsplatser med 
utgångspunkt från vilken eller vilka aktörer som driver dem: webbplats, köparcentrisk 
portal, säljarcentrisk portal samt elektroniskt marknadsutbyte. 
 

3.4.1 Webbplats 
Webbplatsen är ett ställe där köpare hittar en enskild säljare eller vice versa. Den 
karaktäriseras av en en-till-en relation mellan köpare och säljare. 
 

 

 
 

Figur 3.1. Elektronisk marknadsplats � webbplats.32 

 

3.4.2 Köparcentrisk portal 
Den köparcentriska portalen är en marknadsplats där flertalet säljare satt upp med olika 
objekt som erbjuds till potentiella köpare i en integrerad produktlinje. Köparna är inte 
medvetna om de andra köparnas närvaro.  

 
 

 
 

Figur 3.2. Elektronisk marknadsplats � köparcentrisk portal.33 
 

 

                                                 
30 Van Weele, A. Purchasing and Supply Management - Analysis, Planning and Practice (2002). 
31 Van Weele, A. Purchasing and Supply Management - Analysis, Planning and Practice (2002). 
32 Van Weele, A. Purchasing and Supply Management - Analysis, Planning and Practice (2002). 
33 Van Weele, A. Purchasing and Supply Management - Analysis, Planning and Practice (2002). 
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3.4.3 Säljarcentrisk portal 
En plats där säljare finner ett flertal köpare samtidigt och där köparna är medvetna om 
de andra köparnas närvaro. Exempel här är olika auktionssajter som ägs av stora 
affärer där konsumenter kan ge bud på varor. Andra exempel är auktion som hålls av 
oberoende företag såsom FreeMarkets (www.freemarkets.com) och E-Breviate 
(www.ebreviate.com). 
 
 

 
 
Figur 3.3. Elektronisk marknadsplats � säljarcentrisk portal.34 

 

3.4.4 Elektroniskt marknadsutbyte 
Det elektroniska marknadsutbytet fungerar som en marknadsplats där flertalet säljare 
och köpare är närvarande samtidigt, exempelvis på en portal/elektronisk 
marknadsplats. Dessa platser är organiserade utifrån specifika industrier, exempelvis 
fordonsindustrins Covisint, eller utifrån produktgrupp. 

 
 

 
 

Figur 3.4. Elektronisk marknadsplats � elektroniskt marknadsutbyte.35 

 
Kaplan & Sawhney36 väljer istället att dela in de elektroniska marknadsplatserna 
utifrån vad som ska köpas in och hur det ska köpas. De skiljer mellan vertikala och 
horisontella marknadsplatser (e-hubbar).  
 

3.4.5 E-hubbar 
Vertikala marknadsplatser används för att förverkliga transaktioner mellan olika 
medverkande i samma värdekedja. De horisontella marknadsplatserna fokuserar på att 
underlätta relationerna mellan de medverkande som opererar i olika värdekedjor. 
 
För att förstå e-hubbar, måste man dock först förstå vad det är företagen köper och hur 
de köper in det. Kaplan & Sawhney37 delar in ett företags inköp i två kategorier – 
direkt och indirekt material, där det direkta materialet utgörs av tillverkningsmaterial 
och det indirekta av allt material som inte direkt används i produktionen (exempelvis 
kontorsmaterial och konsulter). 

                                                 
34 Van Weele, A. Purchasing and Supply Management - Analysis, Planning and Practice (2002). 
35 Van Weele, A. Purchasing and Supply Management - Analysis, Planning and Practice (2002). 
36 Van Weele, A. Purchasing and Supply Management - Analysis, Planning and Practice (2002). 
37 Kaplan, S. & Sawhney, M. E-hubs: The new B2B marketplace (2000). 
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Den andra distinktionen i företagens inköp är hur produkter och service köps in. Vid 
inköpen kan företagen antingen använda sig av ”systematisk sourcing” eller av ”spot 
sourcing”. 
  
Den systematiska sourcingen involverar framförhandlade kontrakt med kvalificerade 
leverantörer. Eftersom kontrakten tenderar att löpa över en längre tid, utvecklar oftast 
köparen och leverantören en nära relation. I spot sourcing är köparens mål att uppfylla 
ett omedelbart behov, till lägsta möjliga kostnad. Spot transaktioner innebär sällan 
långtgående relationer med leverantören, det är till och med ofta så att köparen inte ens 
vet vem de köper av. 
 
Genom att stoppa in dessa, systematisk- och spot sourcing (hur), i en matris 
tillsammans med direkt- och indirekt material (vad) klassificerar Kaplan och Sawhney 
fyra kategorier för B2B e-hubbar: 

 
 

  
 
Figur 3.5. Business-to-business matris.38 39 

 

3.4.5.1 MRO-hubbar 

MRO-hubbar är horisontella marknadsplatser, där indirekt material med relativt höga 
transaktionskostnader handlas genom systematisk sourcing. Dessa e-hubbar är därför 
värdeskapande huvudsakligen genom att öka effektiviteten i inköpsprocessen. På grund 
av att MRO-hubbar kan använda sig av tredjeparts logistikleverantör för att leverera 
produkterna, kan de hoppa över mellanhänderna i den normala kanalen. 
 

3.4.5.2 Yield Managers 

Så kallade Yield Managers är horisontella marknadsplatser som möjliggör spot 
sourcing för vanliga operativa resurser såsom tillverkningskapacitet, arbetskraft och 
annonsering. Den finns även andra situationer såsom när det finns stora tillgångar med 
fasta kostnader som inte kan likvideras eller snabbt förvärvas, exempelvis personal 
eller tillverkningskapacitet. 

                                                 
38 Kaplan, S. & Sawhney, M. E-hubs: The new B2B marketplace (2000). 
39 Van Weele, A. Purchasing and Supply Management - Analysis, Planning and Practice (2002). 
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3.4.5.3 Exchange 

Exchange är en vertikal marknadsplats som tillåter inköpschefer att jämna ut toppar 
och dalar i tillgång och efterfrågan genom att snabbt tillhandhålla allmänt 
standardiserade produkter som behövs för produktionen (spot sourcing). Exchanges 
bevarar relationen mellan köpare och säljare, vilket underlättar för båda parter att driva 
sin affärsverksamhet utan kontraktsförhandling eller försämrade relationsvillkor. Det 
är faktiskt så, i många fall, att varken köpare eller säljare känner till varandras identitet. 
 

3.4.5.4 Kataloghubbar 

Kataloghubbar är en vertikal marknadsplats för systematisk sourcing som syftar till att 
automatisera införskaffande av specialiserat direkt material och skapar därigenom 
värde genom att reducera transaktionskostnaderna. Precis som MRO-hubbar, kopplar 
kataloghubbar samman många leverantörer till en och samma webbplats, där den enda 
skillnaden ligger i att kataloghubbar är industrispecifika. Det kan även finnas några 
kataloghubbar vars huvudsakliga uppgift är vara virtuella distributörer för 
leverantörerna, medan andra arbetar primärt med att förhandla mellan köpare och 
säljare. Då produkterna de erbjuder tenderar att vara specialiserade, arbetar ofta 
kataloghubbar nära distributörerna för att uppnå säkra och pålitliga leveranser. 
 
På de elektroniska marknadsplatserna erbjuds många olika tjänster. Bland dessa 
återfinns e-auktioner, vilka denna uppsats behandlar. 
 

3.5 Elektroniska auktioner 
En av de mest intressanta tillämpningarna på nätet idag är auktioner, där den första 
Internetbaserade auktionen genomfördes 199540. Den första som då applicerade denna 
variant var den numera nerlagda OnSale som sålde begagnade dataprodukter41. En 
annan pionjär var Glen Meakam som startade FreeMarkets där han skapade en 
möjlighet för leverantörer att konkurrera om tillverkarnas order i en öppen realtids e-
auktion42. Först ut i Sverige var Bidlet som sedan köptes upp av QXL (www.qxl.se), 
vilken är en av de största på den svenska marknaden. Det absolut största företaget 
inom e-auktioner är idag det konsumentinriktade Ebay (www.ebay.com), med sina 
49,7 miljoner43 registrerade användare. 
 
Det hela startade med att auktionerna blev tämligen populära bland konsumenter och 
började så småningom även användas av företag emellan. Principen för en e-auktion är 
densamma som för traditionella auktioner, med den skillnaden att den äger rum på 
Internet. En skillnad mellan konsumentmarknaden och B2B är att det i allt större 
utsträckning sker så kallade omvända auktioner för B2B. Med detta menas att det är 
kunden eller köparen som arrangerar auktionen och att densamme bjuder in olika 
leverantörer för att deltaga vid den.44 
 

                                                 
40 Turban, E. et al. Electronic commerce – a managerial perspective (2000). 
41 Fredholm, P. Elektroniska affärer (2002). 
42 Tully, S. The B2B tool that really is changing the world (2000). 
43 http://pages.ebay.com/community/aboutebay/overview/index.html, 2002-11-28, kl. 12.10. 
44 Fredholm, P. Elektroniska affärer (2002). 
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Det har blivit allt vanligare att de köpande företagen är de som arrangerar auktionen. I 
detta fall sker först en anbudsförfrågan med kravspecificerade uppgifter vad produkten 
skall omfatta (RFQ, request for quotation)45, vilken skickas till de potentiella 
leverantörerna. När väl auktionen har satts igång sker denna under en begränsad tid. I 
de flesta fallen är buden öppna så att de medverkande leverantörerna kan följa 
utvecklingen av priset. Dock är inte det inte alltid det lägsta priset som erhåller ordern, 
då köparen i normala fall brukar förbehålla sig rätten att väga in andra kriterier i sina 
val.46 Dessa B2B e-auktioner kan antingen tillhandahållas av en tredje part, såsom 
FreeMarkets, eller av de företag som utvecklat sin egen e-auktionsplats, exempelvis 
Covisint, gemensamt är dock att de normalt går av stapeln via någon sorts portal. 
 

3.5.1 Engelsk och holländsk auktion 
Inom auktioner skiljer man mellan två olika tillvägagångssätt – den traditionella 
engelska auktionen och den holländska (omvända) auktionen47. 
 
I den engelska auktionen gäller det för köparna att bjuda högre än sina konkurrenter för 
att vinna. Här är det så att det är säljarna som initierar auktionen då de har något att 
erbjuda. Säljaren inleder auktionen med att sätta ett minimipris som utgångsläge för 
auktionen. Detta följs sedan av att köparna bjuder över tills det inte finns någon som 
vill bjuda högre eller tills dess att auktionstiden är ute. 
 
Vid den andra typen av auktion, den holländska, bjuder köparna in säljarna. Det är 
alltså köparna som är i behov av något och söker en leverantör för att stilla detta. 
Skillnaden gentemot den engelska är att buden sjunker i den holländska. Initialt lägger 
köparen, precis som säljaren i den engelska auktionen, ett utgångspris som säljarna 
sedan bjuder under tills dess att auktionen avslutas. 
 

3.5.2 Öppen, dold och sluten auktion 
Ser vi vidare finns det tre olika sätt på vilka en auktion kan gå till – öppet, dolt eller 
slutet. Kännetecknet för en öppen auktion är att köparna öppet tävlar mot varandra och 
fortlöpande kan följa budgivningsutvecklingen. 
 
Vid den dolda auktionen kan köparen inte se hur mycket de andra spekulanterna har 
bjudit, varför han inte heller kan veta hur mycket han behöver höja, eller sänka (vid 
omvänd auktion), sitt bud för att vinna auktionen. En annan variant av dold auktion 
kan vara att budgivningsutvecklingen är synlig, däremot är det dolt vem som för 
närvarande har det högsta budet. 
 
Slutligen har vi då den slutna auktionen som innebär att de medverkande parterna på 
något sätt måste uppfylla vissa krav, gällande exempelvis teknik, ekonomi eller dylikt. 
Ett exempel på en sluten auktion, som förvisso inte hölls elektroniskt, var när Post och 
telestyrelsen (PTS) delade ut 3G-licenser och där budgivarna tvingades uppfylla ett 
antal krav för att överhuvudtaget få vara med och slåss om licenserna.  

                                                 
45 Tully, S. The B2B tool that really is changing the world (2000).  
46 Fredholm, P. Elektroniska affärer (2002). 
47 Sashi, C. & O’Leary, B. The role of Internet auctions in the expansion of B2B markets (2001). 
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3.5.3 Portaler under olika kontroll 
Hörndahl48 beskriver även tre olika varianter av e-auktioner inom B2B, där alla bygger 
på en budgivning mellan köpare och säljare. Dessa tre varianter är: försäljningsportaler 
med säljarkontroll, inköpsportaler med köparkontroll och slutligen oberoende 
elektroniska marknadsplatser. En beskrivning av dessa följer nedan för att sedan 
avslutas med en redovisning, i matrisform, av Hörndahls syn på auktionernas 
karaktärsdrag. 
 

3.5.3.1 Försäljningsportaler med säljarkontrollerade auktioner 

I denna variant, som genomförs som en engelsk auktion, tar en säljare emot bud från 
flera köpare (kunder) där den köpare som lägger det högsta priset vinner49. 
 

  
 
Figur 3.6. Försäljningsportaler med säljarkontrollerade auktioner.50 

 
Auktionen och affärsprocessen kan se ut på följande sätt: 

1. Säljaren erbjuder sina produkter på en auktionssajt. 
2. Köparen studerar erbjudandena och lämnar bud på dessa. 
3. I en del fall kan köparen se konkurrerande bud och dess budgivare och därmed 

kunna svara på dessa. I de andra fallen är auktionerna dolda, det vill säga att 
köparna, i vissa fall, inte känner till vilka de andra köparna är, utan endast de 
lägsta buden. 

4. Slutligen enas de involverande parterna om betalning och leverans av 
produkten. 

 

3.5.3.2 Inköpsportaler med köparkontrollerade auktioner 

Denna variant, med holländsk auktion, innebär att en köpare vill ha produkterbjudande 
från säljare där den säljare som lägger det lägsta priset vinner51. 
 

                                                 
48 Hörndahl, R. Elektroniska affärer i Svensk industri (2000). 
49 Rayport, J. & Jaworski, B. e-Commerce (2002). 
50 Hörndahl, R. Elektroniska affärer i Svensk industri (2000). 
51 Rayport, J. & Jaworski, B. e-Commerce (2002). 
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Figur 3.7. Inköpsportaler med köparkontrollerade auktioner.52 

 
Auktionen och affärsprocessen kan se ut på följande sätt: 

1. Köpare bjuder in säljare att deltaga och lämna anbud via en auktionssajt. 
2. Säljaren lägger anbud på att förse den inbjudande köparen med de efterfrågade 

produkterna. 
3. I en del fall kan säljaren se konkurrerande anbud och anbudsgivare, i andra 

inte. 
4. Köparen går igenom anbuden och fastställer var anbudsgivaren finns för att 

kunna bedöma leveranskostnader, kvalitetsnivå och förmåga att leverera i rätt 
tid. När sedan auktionstiden är slut, väljs en vinnande leverantör. 

5. Betalning sker av köparen och leverans sköts av säljaren. 
 

3.5.3.3 Oberoende elektroniska marknadsplatser 

På en oberoende elektronisk marknadsplats utbyter köpare och säljare anbud och 
erbjudanden till ett avslut nås. Denna handelsplats tillhandahålls av en tredje part, 
vilken också anger villkoren för att göra affärer via handelsplatsen. 
 

 
 
Figur 3.8. Oberoende elektroniska marknadsplatser.53 

 
Auktionen och affärsprocessen kan se ut på följande sätt: 

1. Företag lägger förfrågningar om att köpa eller sälja varor och tjänster. 
2. Köpare och säljare kan se förfrågningar och anbud men inte alltid vem som 

köper eller säljer. I denna process är ofta anonymitet viktigt. 

                                                 
52 Hörndahl, R. Elektroniska affärer i Svensk industri (2000). 
53 Hörndahl, R. Elektroniska affärer i Svensk industri (2000). 
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3. Köpare och säljare interagerar och utbyter i realtid förfrågningar och anbud. 
Ibland enas köpare om en gemensam inköpsförfrågan för att få bättre 
prisvillkor. 

4. Köpare och säljare kommer överens, när det uppstår överensstämmelse kring 
till exempel prisvillkor, volym eller andra faktorer såsom kvalitet och 
leveranstid. 

5. Affären avslutas genom betalning från köparen och leverans från säljaren. 
6. Den tredje parten som håller auktionen levererar stödjande funktioner som till 

exempel kreditupplysning, kvalitetskontroll och leveransbevakning. Därmed 
säkerställs således att köparen är kreditvärdig och kan betala produkten, men 
även att säljaren levererar en produkt som motsvarar vad som utlovats. 
Handelsplatsansvarige (den tredje parten) kan även i vissa fall utföra själva 
leveransen. 

 
Nedan följer Hörndahls syn på e-auktionernas karaktärsdrag: 
 
 Försäljningsportaler med 

säljarkontroll 
Inköpsportaler med 
köparkontroll 

Oberoende elektroniska 
marknadsplatser 

För vem Företag som vill kunna identifi-
era det riktiga marknadspriset för 
sitt produktionserbjudande. 
Exempelvis industri- och 
kontorsförnödenheter.  

Denna affärsmodell lämpar sig dels 
för stora företag som har mycket 
muskler på sina inköpsmarknader, 
dels för inköpsgrupper av företag 
som agerar som en stor köpare. 

Alla typer av företag som kan 
handla allt från reservdelar för 
flygplan till pappersmassa, plast 
och nätkapacitet. 

Med vad Används mest för att sälja ut 
överskottslager, tidigare årsmo-
deller eller gammal maskinutrust-
ning. Fungerar också bra när 
utbud och efterfrågan är svåra att 
bestämma och tidsgränser är 
kritiska. 

Alla former av ”direkt produktions-
material” som ingår som 
komponenter i olika slutprodukter. 
Produkterna måste vara tillräckligt 
standardiserade för att handlarna 
skall kunna veta exakt vilken typ av 
vara som avses genom att läsa en 
enkel beskrivning. Fungerar också 
bra för ”indirekt material” som 
omkostnadsvaror. 

Förhållandeviss enkla typer av 
allmänt standardiserade produkter 
som inte kräver kundanpassning. 

Effekter på 
marknaden 

Förbättrar marknadseffektiviteten 
genom att etablera ett marknads-
pris med hjälp av utbud och 
efterfrågan i de fall där värdet 
kan uppfattas som svårbestäm-
bart. Snabbar upp försäljnings-
processen och ökar säljarens 
räckvidd genom att också nå 
köpare utanför den ordinarie 
sfären. 

Pressar ner priserna och ökar 
köparens räckvidd. Den här typen 
av spotköp är ett komplement till 
långsiktiga kontrakt som för det 
mesta används på företagsmark-
nader. 

Handelsplatserna kommer att 
göra de flesta produkterna till 
standardiserade handelsvaror. 

 
Figur 3.9. Karaktärsdrag för olika former av e-auktionsförfarande.54 
 

                                                 
54 Hörndahl, R. Elektroniska affärer i Svensk industri (2000). 
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3.5.4 För- och nackdelar med e-auktioner 

Varför skall företagen då deltaga i eller arrangera B2B e-auktioner? Sashi & O’Leary55 
ser ett antal för och nackdelar med att deltaga i e-auktioner. 
 
 
Fördelar     Nackdelar 
Större marknad att tillgå    Större konkurrens 
Global expansion     Ingen face-to-face kontakt 
Lägre lagernivåer     Möjlighet för underskott 
Reducerar transaktionskostnaderna Höga avgifter för att använda förmedlare (tredje 
Hög kostnadsbesparing part) 
Marknad för andrahand produkter   Okänd leverantör 
Mer effektiv prissättning    Ta bort mellanhänder 
Lägre risk för maskopi    Lägre vinst 
Realtids transaktioner    Kräver förkvalificerande 
 

 
Om vi ser på de motiv som finns för de olika parterna att deltaga eller initiera en 
auktion, finns det flera. En gemensam faktor är att förhandlingstiden förkortas. En kort 
beskrivning av resterande anledningar följer nedan56: 
 
Säljarens motiv för att arrangera e-auktioner: 

• Det ger en större marknad och därmed bättre möjlighet att få ut ett bra pris. 
• En del företag har också använt auktioner för att undersöka intresset för en 

ny produkt. Före en produkt lanseras kan det vara en snabb, enkel och billig 
värdemätare att testa marknaden genom auktioner. 

• Auktionen visar också tydligt vad marknaden är beredd att betala för en 
produkt. 

• Möjlighet att realisera ut varor eller utrustning som man vill bli av med. 
 
Köparens motiv för att arrangera omvända e-auktioner: 

• Ökad konkurrens, bland annat genom att upphandlingen på ett enkelt sätt kan 
bli global. 

• Den ökade konkurrensen har också visat sig pressa priserna. I många fall 
visar det sig att även där det funnits ramavtal med förhandlade priser går det 
att pressa priset med 10 procent eller ännu mer. 

• En auktion är ett enstaka tillfälle och olika omständigheter kan göra att en 
leverantör tillfälligt kan gå ner i pris. Med auktion som verktyg borde 
köparen därmed kunna få ett ”äkta” marknadspris vid varje enskild 
upphandling. 

 

                                                 
55 Sashi, C. & O’Leary, B. The role of Internet auctions in the expansion of B2B markets (2001). 
56 Fredholm, P. Elektroniska affärer (2002). 
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3.6 Covisint – en avancerad portal 
 
“Covisint is the vehicle to connect the automotive industry in a virtual 
environment to bring speed to decision making, eliminate waste and 
reduce costs while supporting common business processes between 
manufacturers and their supply chain.”57 

 
Covisint (www.covisint.com) är en portal för bilindustrin där så kallade OEMs 
(Original Equipment Manufacturers) och leverantörer av olika storlekar kan samlas för 
att göra affärer genom att använda samma verktyg och gränssnitt. Covisint står för 
connectivity, collaboration, visibility and international scope och startade den 25 
februari 2000 då ledningarna för GM och Ford beslöt sig för att fusionera sina portaler, 
GM TradeXchange och Ford AutoXchange. Dessutom anslöt sig Daimler Chrysler, 
som inte hade någon marknadsplats sedan tidigare, Renault och Nissan. Efterhand har 
fler tillverkare anslutit sig, bland annat Volvo.58 Det ryktas att Covisint har haft ett 
startkapital om cirka 200 miljoner USD.59 
 
Covisints lösningar har grupperats i flera så kallade Solution sites, inriktade mot såväl 
funktioner inom företag som mot hela företag. Dessa Solution sites utgörs bland annat 
av60: 

• Collaboration site – en virtuell arbetsplats där företag kan träffas för att 
arbeta tillsammans med utvecklingsprojekt. 

• Procurement site – köp och försäljning av olika produkter. 
• Supply chain site – hjälper medlemmarna att hålla koll på lagernivåer och 

transporter genom att tillhandahålla information om varandras lagersituation. 
• Fulfilment site – visar tillgång och efterfrågan på en viss produkt genom hela 

värdekedjan. 
• Supplier connection – tillhandahåller kontaktinformation till handelspartners. 
• Quality site – möjliggör granskning av hur projekt fortskrider, om mål 

uppnås samt om budgetar hålls. 
• Problem solver site – besvarar frågor om problem. 
• Corporate site – avsedd att allmänt underlätta e-handeln mellan parterna. 

 
Som synes är Covisint alltså inte enbart en marknadsplats där affärer görs, utan även 
en plats där fordonsindustrins samarbetspartners exempelvis kan utveckla produkter, 
kontrollera lagersaldon eller komma i kontakt med varandra. Covisints visioner är 
bland annat att hjälpa bilindustrin att uppnå 12-18 månaders utvecklingscykler, 
komprimerade order-till-leverans cykler och mer integrerad supply chain hantering. 
 
Mycket tack vare sin kompletthet anses Covisint av många vara en förebild för 
företagsportaler. Utvecklingen har dock inte motsvarat förväntningarna och de kritiska 
rösterna har varit många. Redan innan Covisint startade sin verksamhet drogs man in i 

                                                 
57 http://www.covisint.com/about/pressroom/mediaKit.zip/Covisint Corporate Backgrounder.pdf, 2002-
12-17, kl. 14.00. 
58 Nilsson, M. et al. Om Internet och marknader i förändring (2002). 
59 Joachim, D. & Moozakis, C. Can Covisint find its way? (2001). 
60 Nilsson, M. et al. Om Internet och marknader i förändring (2002). 
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en förundersökning av såväl den amerikanska som EU:s motsvarighet till 
Konkurrensverket. Båda gav dock Covisint grönt ljus att fortsätta.61  
Andra kritiker hittades, framförallt i början, bland leverantörer som förväntades ansluta 
sig till Covisint. Bland annat fruktade de att biltillverkarna skulle börja behandla 
specialprodukter som om de vore allmänt standardiserade produkter och att priserna 
skulle bli därefter. Att bilbranschen vid Covisints start befann sig i en djup kris 
underlättade säkerligen heller inte uppstartandet. Många av bilindustrins leverantörer 
befann sig redan under press och riskerade att gå under bland annat efter det att 
Chrysler annonserat att de krävde en tioprocentig prissänkning av sina leverantörer. 
Michael Suman på Johnson Controls Inc. beskrev 2001 bilindustrins tillstånd som att 
försöka byta en fläktrem medan motorn fortfarande är igång. Det finns de som menar 
att Covisints problem med uppstartandet snarast är symptom på en industri i kris – med 
eller utan e-handel.62 
 
Motståndet hos leverantörerna har alltså varit ganska stort. Detta trots att även 
leverantörerna tryckte på för att skapa ett Covisint eftersom de inte ville ha så många 
plattformar att arbeta mot63. 
 

3.7 IBX – en enklare portal 
IBX är en B2B-portal som verkar i norra Europa. Den grundades i juli 2000 och ägs av 
SEB, Ericsson, b-business och Novo Nordisk. Portalen, som öppnades i oktober 2000, 
samlar och integrerar säljare och köpare som försöker effektivisera sina 
affärstransaktioner via Internet. Målet är att vara den ledande elektroniska 
marknadsplatsen i Norden för handel mellan företag. I dagsläget har de 60 anställda.64 
 
Produkterna som handlas över IBX består av allt från kontorsmateriell i stora volymer 
till viktiga IT-applikationer, såväl som konsulttjänster.65 
 

 
 
 
Figur 3.10. IBX:s roll.66 

 

                                                 
61 Pinkham, M. Covisint: Big three go B2B (2000). 
62 Joachim, D. & Moozakis, C. Can Covisint find its way? (2001). 
63 Martin Svensson, personlig intervju. 
64 http://www.ibx.se/, 2002-12-03 kl. 15.55. 
65 http://www.ibx.se/, 2002-12-03 kl. 15.55. 
66 Martin Svensson, personlig intervju. 
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IBX ämnar bland annat automatisera transaktioner från beställning till mottagning, 
förkorta transaktionstider och reducera kostnader kring dessa, förstärka efterföljandet 
av etik och regler i samband med köp, tillhandahålla uppdaterad produkt- och 
prisinformation och därigenom ge underlag för bättre inköpsbeslut samt möjliggöra en 
säker global handel för såväl köpare som säljare.67 
 
Kärnan i IBXs lösning är den elektroniska marknadsplatsen. Utöver denna erbjuds 
kompletterande tjänster för såväl köpande som säljande företag. Den elektroniska 
marknadsplatsen kopplar samman företagens beställnings- och inköpssystem (e-
procurement) med de säljande företagens produkterbjudanden.68 
 
IBXs marknadsplats innebär dessutom följande:69 

- Förbättrat informationsflöde mellan köpare och säljare. 
- Effektiva sökfunktioner. 
- Samlad inköps- och försäljningsstatistik. 
- Färdiga avtal. 
- Samordnat inköpssystem. 
- Övriga tjänster, exempelvis finansiella och logistiska tjänster. 

 
Efter denna bakgrundsbeskrivning går vi nu över till en genomgång av våra valda 
teorier. 

                                                 
67 http://www.ibx.se/, 2002-12-03 kl. 15.55. 
68 http://www.ibx.se/download/bakgrund.pdf, 2002-12-03 kl. 16.03. 
69 http://www.ibx.se/download/bakgrund.pdf, 2002-12-03 kl. 16.03. 
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4 Teorigenomgång 
 
 
I detta kapitel presenterar vi våra valda teorier, utifrån vilka vi ämnar analysera vår 
empiri. 
 
 
 
Vår teorigenomgång är en beskrivning över de olika begrepp, bakgrunder och 
definitioner som utgör utgångspunkten för uppsatsen. Nedan följer de teorier vi valt att 
analysera empirin genom, där vi börjar med Kraljics syn på inköpsstrategier, inkluderat 
leverantörsrelationer, och produkters olika karaktäristika. 
 

4.1 Inköpsstrategier och produktkategorisering 
Enligt Kraljic70 bör företag ändra sin inställning beträffande inköp, då de tenderar att se 
dessa som en operativ verksamhet där de i många fall reagerar passivt på förändringar i 
deras omgivning. Istället bör de betrakta inköpen som en strategisk funktion och aktivt 
sträva efter att nå den bästa möjliga lösningen utifrån deras ständigt föränderliga värld. 
Företaget bör därför skaffa sig de mest fördelaktiga förhandlingspositionerna gentemot 
sina leverantörer för att på så vis nå gynnsamma inköpsvillkor. Detta kan ske genom 
att till exempel konsolidera sina inköp inom företaget, det vill säga samla alla inköp 
från de olika mindre enheterna för att nå en högre volym och därmed en bättre 
förhandlingsposition. 
 
Vidare menar han att ett företag utifrån ovan nämnda strategiska tänkande bör hantera 
sina leverantörsrelationer olika beroende på vilka produkter eller leverantörer det 
handlar om. När företaget kan köpslå utifrån sin styrka på marknaden, bör det trycka 
på för att uppnå en fördelaktig behandling. Om företaget befinner sig i en svag 
förhandlingsposition kan det bli aktuellt att locka med exempelvis långtidskontrakt 
eller högre priser för att försäkra sig om tillräckliga leveranser. Kraljic specificerar 
följande tre situationer: 
 

• När en köpare är en dominant aktör på marknaden och säljaren rankas som 
svag eller mellansvag, kan köparen använda sig av en relativt aggressiv 
inköpsstrategi. Eftersom leveransrisken beräknas vara lite har köparen en större 
chans att uppnå goda förtjänster genom låga inköpspriser eller fördelaktiga 
kontrakt. Dock varnar han för att utnyttja fördelen alltför kraftigt, genom att 
insistera på bottenpriser, då detta kan äventyra långtidsrelationen med 
leverantören eller provocera fram motåtgärder från densamme. 

• I fallet med produktgrupper där köparen spelar en sekundär roll på marknaden 
och där leverantörerna är starka, måste köparen inta en defensiv roll och börja 
söka efter alternativa material eller leverantörer (diversifiering). Som ett led i 
detta tvingas kanske köparen att investera mer pengar i 
marknadsundersökningar och i sina leverantörsrelationer, alternativt investera i 

                                                 
70 Kraljic, P. Purchasing must become supply management (1983).  
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forskning och utveckling för att därigenom kunna producera de kritiska 
komponenterna själv. 

• När det gäller komponenter där det varken finns tydliga risker eller förtjänster 
är ett defensivt närmande att betrakta som överförsiktigt och kostsamt. Å andra 
sidan kan otillbörlig aggressivitet skada leverantörsrelationerna och kan leda 
till motåtgärder. För komponenterna i denna kategori gäller det således att 
bedriva en välbalanserad medelvägsstrategi. 

 
 

 
 
Figur 4.1. Inköpsportföljsmatrisen.71 

   
En del produkter är lättare och billigare att köpa än andra. De enkla och billiga kan 
oftast erhållas från ett flertal leverantörer medan det för andra är det motsatta 
förhållandet. Med anledning av detta har Kraljic72 delat in produkterna efter två olika 
dimensioner, nämligen finansiell risk och leveransrisk, vid sin strategiformulering. 
 
Den finansiella risken visar vilken påverkan produkten har på företagets 
materialkostnad, totalkostnad, tillväxt samt lönsamhet. Leveransrisken visar istället på 
hur kort- respektive långtsiktigt perspektiv av tillgängligheten för produkten, men även 
på antalet leverantörer det finns att tillgå. Han tar här även in faktorer som 
substituerbarhet och lagringsrisker. 
 
Utifrån de två ovannämnda dimensionerna skapas sedan en matris som ger fyra olika 
karaktärer för en produkt. Kraljic73 menar att denna matris skall tjäna som underlag vid 
företagets inköpsstrategi och för hur företaget skall rikta sig gentemot produktens 
respektive leverantör. 
 
 
 
 
 

                                                 
71 Kraljic, P. Purchasing must become supply management (1983). 
72 Kraljic, P. Purchasing must become supply management (1983). 
73 Kraljic, P. Purchasing must become supply management (1983). 
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Figur 4.2. Kraljics inköpsmatris.74 

 

4.1.1 Allmänt standardiserade produkter 
När det gäller allmänt standardiserade produkter (commodities) är tillgängligheten av 
leverantörer hög och leveransrisken låg, samtidigt som den finansiella risken låg. De 
karakteriseras av ett lågt styckepris samt att produkten är tekniskt enkel och medför en 
liten påverkan, eller ingen alls, för slutprodukten. Problemet för denna typ av 
produkter är den administrativa kostnaden. Denna produktgrupp motsvarar cirka 20 
procent av den totala omsättningen inom företaget men använder sig av cirka 80 
procent av inköpsavdelningens resurser då den ofta innefattar ett stort antal olika 
produkter. Dessa produkter kan exemplifieras av kontorsvaror och 
förbrukningsartiklar. För denna produktgrupp bör strategin vara att minska den 
administrativa kostnaden genom orderoptimering eller genom att minska antalet 
leverantörer.75 Om företaget använder sig av e-handel för denna produktgrupp bör det 
sträva efter någon slags e-procurement lösning76. 
 

4.1.2 Flaskhalsprodukter 
För flaskhalsprodukterna är leveransrisken hög, det finns ett fåtal aktörer och den 
finansiella risken låg. För dessa produkter gäller att de är relativt billiga att köpa in 
samt har ett relativt lågt värde för slutprodukten vilket medför ett svagt beroende på 
företagets vinst. Dock har tillgängligheten för dessa produkter stor betydelse för 
företaget då utebliven leverans kan medföra exempelvis stopp i produktionsprocessen. 
Exempel på dessa produkter kan vara färgpigment för färgindustrin, men även 
reservdelar för de flesta industrier. Det strategiska ställningstagandet som bör tas för 
dessa produkter är att säkerställa försörjningen men även att ständigt leta efter nya 
alternativ. Leverantören är den som har den största makten i denna produktkategori, 
vilket ger dem möjligheten att ta ut ett högre pris. Det är därför viktigt att ta ställning 
till hur och till vilken kostnad man skall försäkra sig tillgången för produkterna.77 
Därför lämpar sig en specifik leverantörs e-lösning bäst för företaget om det skall 
använda sig av e-handel78. 
 

                                                 
74 Kraljic, P. Purchasing must become supply management (1983). 
75 Van Weele, A. Purchasing and Supply Management - Analysis, Planning and Practice (2000). 
76 Van Weele, A. Purchasing and Supply Management - Analysis, Planning and Practice (2002). 
77 Van Weele, A. Purchasing and Supply Management - Analysis, Planning and Practice (2000). 
78 Van Weele, A. Purchasing and Supply Management - Analysis, Planning and Practice (2002). 
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4.1.3 Hävstångsprodukter 
Den tredje kategorin av produkter är hävstångsprodukter där tillgängligheten av 
leverantörer är hög, det vill säga leveransrisken är låg, men den finansiella risken hög. 
Dessa produkter karaktäriseras av att det finns många leverantörer, men även av att de 
står för en betydande del av slutvärdet och slutkostnaden för produkten. Detta medför 
att en prisökning får stor inverkan på den totala kostnaden för produkten. Fördelen är 
dock, med denna produktkategori, att den finns hos flertalet leverantörer samt att 
potentiella substitut kan finnas vilka möjliggör spotköp (engångsköp). Exempel på 
produkter i denna kategori är råmaterial samt halvfabrikat. Den strategi som företaget 
bör ha för dessa produkter är ramavtal samt att förhandla fram så förmånliga 
inköpspriser för dessa. Vidare måste en utveckling i utbud och efterfrågan samt pris 
övervakas för att framtida kostnader skall kunna uppskattas.79 För hävstångsprodukter 
passar sig e-auktioner bäst om företaget använder sig av e-handel80. 
 

4.1.4 Strategiska produkter 
Den sista kategorin är strategiska produkter där både leveransrisken och den finansiella 
risken är hög. Dessa produkter karaktäriseras utav att de oftast erhålls från en enda 
leverantör, där leveranserna inte är säkrade. Oftast är anledningen till att det endast 
finns en leverantör är att det finns stora kostnader inblandade med att byta leverantör 
vilket medför att det redan initialt är viktigt att välja rätt. Vidare finns tecken på att de 
har en stor inverkan på totalpriset samt ett stort värde för slutprodukten. Upphör 
inflödet av denna kategori av någon anledning, betyder det att produktionsprocessen 
måste läggas om. Exempel för denna produktkategori är växellådor och motorer för 
bilindustrin. Strategin i detta fall bör utgöras av nära samarbete alternativt partnerskap, 
där en gemensam produktutveckling kan ske. Detta för att erhålla den största 
möjligheten att säkerställa leveranser. Det är även viktigt att inköpet av dessa 
produkter sker centralt då det handlar om stora volymer vilket ger en bättre möjlighet 
att förhandla fram ett lägre pris.81 För den strategiska produktgruppen passar den 
traditionella EDI-lösningen bäst vid användandet av e-handel82. 
 
Efter denna genomgång av inköpsstrategier och produktkategorier kommer vi att se på 
Millers syn på en produktlivscykel med de olika stadier och faser som en produkt 
passerar.  
 

4.2 Produktlivscykeln 
Produktlivscykeln, som Miller83 beskriver den, pekar på att det finns olika steg i en 
produkts liv. Strategiskt måste företaget veta när nya produkter ska introduceras och 
när gamla produkter ska avvecklas. Nya produkter är nödvändiga för företagets 
lönsamhet och framgång på lång sikt. Vi kommer att använda oss av denna teori av två 
anledningar. Dels för att bestämma var e-auktioner befinner i produktlivscykeln och 
dels se vilka utvecklingsmöjligheter som kvarstår. 
 

                                                 
79 Van Weele, A. Purchasing and Supply Management - Analysis, Planning and Practice (2000). 
80 Van Weele, A. Purchasing and Supply Management - Analysis, Planning and Practice (2002). 
81 Van Weele, A. Purchasing and Supply Management - Analysis, Planning and Practice (2000). 
82 Van Weele, A. Purchasing and Supply Management - Analysis, Planning and Practice (2002). 
83 Miller L. Barbarians to Bureaucrats: Corporate Life Cycle Strategies (1990). 
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Figur 4.3. Produktlivscykeln.84 
 

4.2.1 Produktutveckling 
En ny produkt kan antingen ha sitt ursprung i en innovation, imitation eller uppkomma 
genom modifiering av en befintlig produkt. Nya produkter, eller utveckling av gamla 
produkter, kan ha sin grund i att nya behov uppstår på marknaden.  
 

4.2.2 Introduktionsstadiet 
Detta stadium i produktens liv börjar då den lanseras på marknaden. Stadiet brukar 
pågå under en längre tid och i början är försäljningen relativt liten. Med anledning av 
att företaget måste lägga ner stora summor för att nå ut med sitt budskap kring 
produkten blir vinsten liten eller obefintlig. Målet med marknadsföringen i detta 
stadium är att informera kunderna om produkten och att försöka få dem att testa och 
använda den. 
 

4.2.3 Utvecklingsstadiet 
Försäljningen ökar mycket på grund av att en bred kundgrupp upptäcker att produkten 
uppfyller deras behov. I detta utvecklingsstadium kommer även konkurrenter in i 
bilden. Priset är vanligtvis konstant eller lägre än i introduktionsstadiet. I 
utvecklingsstadiet är det viktigt att befästa sin position på marknaden och då är jakten 
på marknadsandelar allt viktigare. 
 

4.2.4 Mognadsstadiet 
Konkurrensen i detta stadium är stenhård och då gäller för företaget att visa vem som 
är störst och bäst. Mognadsstadiet är den period för produkten där försäljningen sakta 
börjar avta. Samtidigt som det gäller att synas, ska vi komma ihåg att en 
reklamkampanj kostar mycket pengar. I mognadsstadiet är det oftast de starka 
företagen som kan hålla sig kvar på marknaden.  
                                                 
84 Miller L. Barbarians to Bureaucrats: Corporate Life Cycle Strategies (1990). 
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4.2.5 Nedgångsfas 
När ett företag har kommit till denna fas har försäljningen börjat avta och de försök 
som görs för att hålla sig kvar i mognadsstadiet är förgäves. Då gäller det att våga 
avveckla sin produkt, eller utveckla nya inom området. Denna nedgång kan ha att göra 
med teknologiska förändringar, men även förändringar avseende kundernas preferenser 
eller ökad konkurrens. 
 
Efter en genomgång av produktlivscykeln kommer vi nu att bygga på symboliken av 
detta avsnitt med köpbeteende och nya produkter.  
 

4.3 Köpbeteende och adoption nya produkter 
Hill & O’Sullivan85 menar att konsumenter och organisationer närmar sig beslutet att 
köpa en ny produkt genom att använda sig av en process som de kallar för 
adoptionsprocessen. Denna är ursprungligen skriven gentemot konsumentmarknaden. 
Vi anser dock att den går att applicera ett företags eller en bransch adoptionsbeteende. 
Vi kommer att använda oss av teorin dels för att se om det skett en adoption för e-
auktioner och dels för att se var fordonsbranschen kan placeras i ett adoptionsbeteende. 
Adoptionsprocessen är sekventiell och består av fem steg, vilka presenteras nedan. 
 
 

 
 
Figur 4.4. Adoptionsprocessen.86 
 

4.3.1 Medvetande 
I det första steget i processen får den potentielle köparen vetskap om att en ny produkt 
existerar. Han eller hon har dock inte någon kunskap om den än. 
 

4.3.2 Kunskap 
Potentiella köpare börjar söka efter information om produkten för att kunna bedöma 
huruvida de har ett behov av den eller inte. En stor del av informationen färdas via 
ryktesspridning från befintliga användare, men även via annonsering och PR. 
 

4.3.3 Utvärdering 
Processens tredje steg innebär att den potentielle köparen väger för- och nackdelar med 
produkten mot varandra och gör en bedömning kring dess förmåga att lösa ett problem. 
 

                                                 
85 Hill, E. & O’Sullivan, T. Marketing (1999). 
86 Hill, E. & O’Sullivan, T. Marketing (1999). 
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4.3.4 Utprovning 
Nu har den potentielle köparen nått den punkt då en utprovning av produkten 
föreligger. Här införskaffar köparen produkten och provar den innan en fullskalig 
användning kan bli aktuell. 
 

4.3.5 Adoption 
I detta avslutande steg har den tidigare potentielle köparen bestämt sig för att 
produkten fungerar tillfredsställande. Därmed är han eller hon villig att köpa den och 
nyttja den fullt ut när behov uppstår. 
 
Vidare anser ovan nämnda författare att två faktorer påverkar adoptionshastigheten för 
en ny produkt: produkt- och individkaraktäristika. 
 

4.3.6 Produktkaraktäristika 
En produkts karaktäristika kan påverka potentiella köpares vilja att adoptera en ny 
produkt, och kan därigenom påskynda eller fördröja adoptionsprocessen. Hill & 
O’Sullivan menar att följande karaktäristika har denna förmåga: 
 

• Relativt övertag – en term som beskriver kundernas förväntningar på fördelarna 
med en ny produkt jämfört med existerande alternativ. Ju högre förväntat 
övertag desto högre adoptionshastighet. 

• Jämförbarhet – refererar till i vilken utsträckning en produkt möter kundbehov 
samt förstärker existerande attityder och tidigare erfarenheter. I ju högre grad 
en produkt uppfyller kundens behov, desto snabbare blir den adopterad. 

• Utvärderingsmöjligheter – hänför sig till vilken möjlighet det finns att 
demonstrera och kommunicera ut en produkts fördelar till potentiella kunder. 

• Enkelhet – är en term som behandlar hur enkel en ny produkt är att förstå. 
• Utprovningsmöjligheter – refererar till hur enkelt det är att prova en produkt 

innan ett fullskaligt användande påbörjas. 
 
Nästa faktor som påverkar adoptionsprocessen är individkaraktäristika. 
 

4.3.7 Individkaraktäristika 
Även den potentielle köparens individkaraktäristika har ett inflytande på 
adoptionsprocessen, men dessa är svårare att förutspå än produktkaraktäristika. 
Faktorer såsom utbildningsnivå, förmögenhet och ställning tenderar att påverka 
individens karaktäristika. Rogers87 har presenterat fem olika nivåer för 
innovationskraft hos individer: 
 

• Innovatörer – utgör mindre än 2,5 procent av populationen. Det är dessa som är 
mest villiga att ta till sig nya produkter och idéer. De är äventyrslystna av 
naturen och beredda att ta risken att köpa en produkt som kan visa sig vara en 
besvikelse. 

                                                 
87 Rogers, E.M. Diffusion of innovations (1983). 
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Figur 4.5. Innovationers spridning.88 

 
• Tidiga adoptörer – representerar nästföljande 13,5 procent av populationen. 

Denna grupp är mindre villig att experimentera och mer medvetna om sociala 
regler för anpassning än innovatörsgruppen. Därför är de även mer försiktiga 
med att adoptera nya idéer. De tidiga adoptörerna tenderar att vara respekterade 
samhällsmedborgare och är därmed sannolikt även opinionsbildare för andra, 
som bara är villiga att köpa produkten när de tidiga adoptörerna har gett sitt 
godkännande. 

• Den tidiga majoriteten – består av de som är mer försiktiga gentemot nya 
produkter än de tidiga adoptörerna, men som, om de ges tillräckligt med 
information för att göra en egen utvärdering, kommer att följa 
opinionsbildarnas exempel. Den tidiga majoriteten beskrivs som betänksamma 
i sitt handlande och utgör 34 procent av befolkningen, därför är de en viktig 
målgrupp för företag som vill lansera en ny produkt. 

• Den sena majoriteten – utgör 34 procent av populationen och tenderar endast 
att ta till sig en ny produkt först när deras bekanta har gjort det. De lägger stor 
vikt vid att följa sociala normer och tenderar därför inte att göra något som 
avviker från dessa. Den sena majoriteten har en benägenhet att lita mer på 
ryktesspridning än på media. 

• Eftersläpare – utgör 16 procent av befolkningen och beskrivs som 
bakåtsträvare. De föredrar att använda gamla beprövade produkter och är 
motståndare till nya. Ibland tar de till sig nya produkter endast när de gamla 
försvunnit från marknaden. 

 
Efter en inledning med Kraljics syn på inköpets betydelse och kategoriseringen av 
produkter har en beskrivning av Millers produktlivscykel samt köpbeteende och 
adoption av nya produkter följt. Därmed går vi nu över till Grants syn på first-mover 
advantage, det vill säga betydelsen att vara först på marknaden för sina produkter. 
 

                                                 
88 Rogers, E.M. Diffusion of innovations (1983). 
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4.4 First-mover advantage 
Grant89 menar att ett företags skicklighet i att införskaffa sig de resurser och förmågor 
som krävs för att utmana gängse företag, är dels beroende av i vilken utsträckning ett 
first-mover advantage har på marknaden och dels vilka som är nyckelfaktorerna för en 
first-mover på samma marknad. Själva idén med first-mover advantage är att de 
företag som befinner sig i en initialt strategisk position eller nisch, har de resurser och 
förmågor som efterföljare inte kan matcha, genom att etablera patent eller copyright, 
som kan ses som den enklast form av first-mover advantage. Det företag som besitter 
denna copyright har en teknologisk-, produkt-, eller designfördel som dessutom är 
lagligt skyddad. De företag som är tidigt på marknaden i strategisk nisch kan ha andra 
resursfördelar. Förmågan att skaffa sig fördelar i bättre resurser och förmåga bekräftar 
talesättet att ”framgång föder framgång”. 
 

• Genom first-mover kan vi enkelt se betydelsen av att ha otillräckliga resurser. 
Detta kan exemplifieras med en affärs lokalisering i ett köpcenter eller av 
specialiserad personal inom ett företag. 

• Företag som har en initial konkurrensfördel samt har patent på denna fördel kan 
licensiera ut dessa patent till andra företag och därmed erhålla en ny 
inkomstkälla. Denna kan sedan användas till att expandera eller använda 
tillkommande resurser inom FoU samt hitta andra metoder att använda sitt 
patent. 

• Ett first-mover företag etablerar ett rykte på en marknad gentemot leverantörer, 
distributörer och kunder, vilket inledningsvis inte kan matchas av efterföljare. 

• En annan konkurrensfördel med first-mover kan, i produktdesign och 
teknologi, vara möjligheten att sätta standarden för dessa produkter. 

• I den lärande ekonomin kan first-mover företaget erhålla en kostnadsfördel 
gentemot sina efterföljare då de har mer erfarenhet inom området. 

 
Denna teori handlar egentligen om att skaffa konkurrensfördelar genom att vara först 
med att lansera en produkt. Vi anser dock att den går att applicera på tankesättet att 
vara först med att använda en produkt. 
 
Vi har inlett denna teorigenomgång med att fokusera på inköp, produkter och 
konkurrensfördelar genom att vara först på marknaden. Vi ämnar nu gå vidare i vår 
teorigenomgång. Utvecklingen av användandet av e-auktioner har även till viss del 
påverkats av organisatoriska faktorer gentemot förändringar, som finns inom 
företagen. Vi kommer nu att gå över till att se på vilka teorier som finns gällande 
förändringar inom organisationer och då börja med organisationen i stort för att sedan 
gå över till ett mer individuellt plan. 
 

4.5 Organisatorisk tröghet 
Hedberg & Ericson90 talar om att det fysikaliska begreppet tröghet är en benämning på 
de krafter som strävar efter att driva en kropp vidare i ursprungsrörelsens riktning, trots 
att omorientering inletts. Dessa krafter, menar de, finns även i organisationer där 
framgångsrecept återvinns och görs till rutin. Ju mer framgång, upprepningar och ju 

                                                 
89 Grant, R. Contemporary Strategy Analysis: concept, techniques, applications (2002). 
90 Red: Hedberg, B. & Sjöstrand, S-E. Från företagskriser till industripolitik (1979). 
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färre besvikelser som uppnås genom denna återvinning, desto större blir den 
organisatoriska trögheten. 
 
Den organisatoriska trögheten är inte enbart av ondo. Såväl som den kan hindra 
organisationer att överge ett vinnande koncept till förmån för att prova något nytt, kan 
den också hjälpa organisationer att inte överreagera på förändringar i omgivningen. 
Tröghet skapar således stabilitet i en organisation. 
 
På samma gång som trögheten kan ge stabilitet till en organisation, skapar den även en 
fördröjd reaktionsförmåga på omvärlds- och bestående förändringar. Särskilt 
förödande kan den bli om organisationen drabbas av ett flertal omvälvande 
förändringar i omgivningen. Exempel på situationer då en organisation måste kunna 
reagera snabbt, och där tröghet är ett hinder, är avreglering, marknader som försvinner, 
åldrande teknologi eller lagstiftning. 
 
Nedanstående figur sammanfattar de situationer då organisatorisk tröghet kan vara av 
godo och av ondo: 
 

 
 
Figur 4.6. Organisatorisk tröghet � på gott och ont.91 

 
Vidare skiljer ovan nämnda författare på två typer av organisatorisk tröghet – 
manövertröghet och insiktströghet. Den förstnämnda handlar om att organisationen, på 
grund av bindningar och investeringar, trots insikt om omvärldsförändringen inte kan 
reagera på kort sikt. Här har organisationen blivit så tung och svårstyrd att trots ett 
medvetande om att ett hinder föreligger, eller en ny riktning behövs, kan man inte 
bromsa in eller svänga. 
 
Den andra typen handlar om att organisationen inte kan befria sig från sin 
framgångshistoria. Under en tid har framgångar rönts genom att göra något på ett visst 
sätt och har därmed byggt upp filter som hindrar krissignaler från att nå fram till 
beslutsfattarna. Insiktströgheten bestämmer ställtid och ställresurs, där ställtiden 
innebär att summan av de fördröjningar som orsakas av, i tur och ordning, 
insiktströghet och manövertröghet. Med ställresurs menar författarna den totala mängd 
resurser som krävs för att genomföra den mängd uppoffringar som behövs för att 
genomföra en omorientering. Dessa två olika tider fordras för att reagera på en relevant 
omvärldsförändring till dess att åtgärder tas till. Ofta hinner organisationerna dö innan 
nödvändiga omorienteringar genomförts. 
 
Den organisatoriska trögheten som finns inom organisationerna kan också till viss del 
avspegla sig i det individuella planet. Vi kommer nu djupare in i organisationen och 

                                                 
91 Red: Hedberg, B. & Sjöstrand, S-E. Från företagskriser till industripolitik (1979). 
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ser på individen i organisationen och på vilka problem som kan finnas vid förändring 
av system. 
 

4.6 Problem vid förändringar av system 
Vi kommer nu att titta på Marakas92 syn angående förändringar, som fokuserar på de 
mänskliga faktorer som kan uppstå vid en förändring. 
 
Vad Marakas beskriver handlar egentligen om införande av beslutsstödssystem men vi 
anser att detta kan appliceras på vilket typ av informationssystem som helst. Han 
menar att vid implementering av nya system sker det ett visst motstånd. Det spelar 
ingen roll hur betydelsefulla dessa system än må vara för att uppfylla organisationens 
mål. Motstånd till förändringar kan bero på några av följande orsaker: 
 

- Egenintresse: uppstår när personerna uppnått en viss statusställning och därmed 
kan se det nya systemet som ett hot mot denna ställning. 

- Rädsla för det okända: många användare känner osäkerhet gentemot deras 
möjlighet att lära sig nya saker, ta till sig det nya samt att hitta sin nya roll i 
sammanhanget. 

- Samvetsbetänkliga invändningar eller annan uppfattning: där många användare 
ser att det nya systemet antingen kommer att bli olämpligt eller ineffektivt. De 
kan se det ur en annan synvinkel, eller så kan deras egen eller den 
organisatoriska strävan passa dåligt in i det nya systemet och är därför 
motståndare till det. 

- Misstänksamhet: många tror inte på det nya systemet eller dess funktionalitet. 
- Konservatism: organisationer eller individer inom företaget är motståndare till 

förändringar. 
 
Efter en genomgång av de organisatoriska faktorer, som kan påverka utvecklingen för 
användandet av e-auktioner, kommer vi nu att se på en auktionsteori. 
 

4.7 Vinnarens förbannelse 
Vinnarens förbannelse93 är ett begrepp som först började användas på 1960-talet. Då 
handlade det om budgivning på oljekällor där det visade sig att, i de fall där budgivaren 
vann auktionerna med bred marginal, vinnaren oftast hade övervärderat oljans värde. 
 
Kortfattat kan vinnarens förbannelse beskrivas med att vinnaren av en verkligt värde 
auktion (common value auction), alltså en auktion för en produkt för vilken ett 
verkligt, objektivt värde finns, egentligen är förloraren eftersom denne sannolikt lagt 
ett för högt bud. 
 
Ett enkelt sätt att illustrera vinnarens förbannelse är att lägga ett antal enkronor i en 
burk och låta en grupp personer bjuda på innehållet. Den person som lägger högsta 
budet får behålla överskottet efter att ha betalat vad han eller hon bjudit. I detta 

                                                 
92 Marakas, G. Decision Support System - in the 21st century (1999). 
93 Schotter, A. Microeconomics: a modern approach (1997). 
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experiment tenderar det vinnande budet att överstiga innehållets värde, vinnaren är 
således en förlorare. 
 
För att avsluta vår teoretiska genomgång kommer vi nu att fokusera på den finansiella 
betydelsen för e-auktioner och då se på kassaflödets betydelse för ett företag. 
 

4.8 Kassaflöde 
De kapitalflöden som skapats inom företaget innebär att det genomförts någon faktisk 
form av in- och utbetalning94. Om ett företags kassaflöde är positivt, det vill säga att 
inbetalningar under året är större än utbetalningarna, ger detta företaget möjligheter att 
stärka sin soliditet.  Hur de likvida resurserna används inom företaget har en relativt 
stor betydelse. Ett företag med stor skuldsättningsgrad behöver dessa för att klara av 
sina amorteringar, medan andra exempelvis kan använda sina likvida resurser till 
nyinvesteringar. För de företag som har stora amorteringsavbetalningar bidrar detta till 
att kassaflödet i den löpande verksamheten dras ner, då de även får större utbetalningar 
avseende räntor.95 Dessa faktorer medför att företagen ständigt måste fokusera på sitt 
kassaflöde och se till så att inte ”blöda”, det vill säga ha ett negativt kassaflöde. 
 
Enligt Thomasson96 går det att dela in kassaflödet i tre områden; löpande verksamhet, 
investeringsverksamhet och finansverksamhet. Kassaflödet av den löpande 
verksamheten är främst det som påverkar företagets nettoverksamhet, vilket 
exempelvis kan vara inbetalning för sålda varor eller utbetalningar till leverantörer. 
Vad beträffar investeringsverksamheten är detta betalningar som kan hänföras till 
exempelvis inköp och försäljning av anläggningstillgångar. Slutligen, för 
finansieringsverksamheten innebär detta kassaflöde förändringar i till exempel 
nyemission, nya lån med mera. 
 
Genom att utföra en så kallad kassaflödesanalys, vilket i princip innebär att för den 
period analysen avser, sammanställa uppgifter om företagets in- och utbetalningar, så 
får de som står utanför företaget kunskap om dess hälsa. Exempel på denna hälsa 
redovisas nedan.97 

 
• Har företagets löpande verksamhet ökat eller minskat de likvida medlen och i 

vilken grad har detta skett? 
• Hur ser relationen ut mellan inbetalningar från kunder och utbetalningar till 

leverantörer samt anställda i den löpande verksamheten? 
• Storleken på de investeringar och försäljningar som gjorts av 

anläggningstillgångar i företagets investeringsverksamhet. 
• Hur har företagets finansieringsverksamhet varit beträffande nya lån och 

amortering av gamla, där vi ser på förändringen av de likvida resurserna? Även 
relationen i förhållandet mellan nyemission och utdelning till aktieägarna 
betraktas. 

• Hur har de likvida medlen förändrats, som en följd av företagets alla in- och 
utbetalningar? 

                                                 
94 Thomasson, J. Extern redovisning och finansiell analys (2000). 
95 Hansson, S. et al. Företags- och räkenskapsanalys (2001). 
96 Thomasson, J. Extern redovisning och finansiell analys (2000). 
97 Hansson, S. et al. Företags- och räkenskapsanalys (2001). 
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4.9 Sammanfattning av teorigenomgången 
Vi gör en kort sammanfattning över vilka teorier vi har valt att behandla: 

• Inköpsstrategier och produktkategorier med de olika inköpen och produkternas 
betydelse, samt betydelsen av leverantörsrelationer. 

• Produktlivscykeln med de stadier användandet av e-auktioner kan befinna sig i 
och vilka utvecklingsmöjligheter som kvarstår. 

• Köpbeteende och adoption av nya produkter. 
• First-mover advantage, betydelsen att vara före konkurrenterna och ligga först. 
• Organisatorisk tröghet, hur ser denna ut och var beror den på. 
• Problem vid förändring av system, vilka orsaker eller motstånd finns det vid 

förändring av system.   
• Vinnarens förbannelse, vinnaren av auktionen är egentligen en förlorare. 
• Kassaflödets betydelse. 
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5 Inköpsprocessen 
 
 
För att få en ökad förståelse för skillnaderna mellan en traditionell inköpsprocess och 
en e-auktionsprocess, kommer vi i detta kapitel att göra en redovisning över hur de 
olika processerna ser ut och slutligen förklara skillnaderna mellan dem med hjälp av 
empirin. 
 
 
 
Vi börjar först med att definiera vad som menas med inköp. Vi har valt att använda oss 
av van Weeles definition: 
 

”Obtaining from external sources all goods, service, capabilities and 
knowledge which are necessary for running, maintaining and 
managing the company’s primary and support activities at the most 
favourable conditions.”98 

 

5.1 Den traditionella inköpsprocessen 
Enligt van Weele99 ingår sex olika steg i en inköpsprocess, vilka är sammankopplade 
och beroende av varandra, vilket även medför en påverkan på de olika stegen. Han 
menar vidare att dessa sex steg i princip behöver följas oberoende typ av vara, men att 
rutinerna och frekvensen skiljer sig. De sex stegen diskuteras nedan. Utöver dessa steg 
finns inledningsvis en intern kund och avslutningsvis leverantören. 
 
 

 
 
Figur 5.1. Inköpsprocessen.100 
 
De första tre stegen består av en taktisk inköpsprocess, medan de tre sista är av mer 
orderfunktionskaraktär. 
 

5.1.1 Definition av specifikationer 
För att ett inköp skall ske behöver det först, hos den interna kunden, uppstå ett behov 
av en produkt eller tjänst. Utifrån detta behov bestäms sedan vilka kriterier som skall 
specificeras för varan genom att bestämma tekniska och andra specifika krav, såsom 
leveransvillkor och underhållskrav. 
 

                                                 
98 Van Weele, A. Purchasing and Supply Chain Management: Analysis, Planning and Practice (2002). 
99 Van Weele, A. Purchasing Management: Analysis, Planning and Practice (1994). 
100 Van Weele, A. Purchasing Management: Analysis, Planning and Practice (1994). 
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5.1.2 Val av leverantör 
Efter att ha avslutat det första steget med att bestämma karaktären på varan eller 
tjänsten, inleds det andra steget med att köparen börjar undersöka vilka leverantörer 
som kan vara aktuella. Detta kan göras enligt två metoder, antingen genom att låta en 
leverantör ta ansvar för hela uppdraget eller genom att dela upp uppdraget och fördela 
det på flera leverantörer. När identifiering av möjliga leverantörer gjorts, sker ett 
anbudsförfarande. Innan valet av leverantörer görs är det att rekommendera att 
genomföra en riskanalys, där faktorer såsom tekniska-, kvalitets-, finansiella risker 
estimeras. 
 

5.1.3 Avtal 
Efter att steg två är färdigt och valet av leverantör, eller leverantörer, gjorts sker i det 
tredje steget en förhandling och skrivning av avtal. Det som det framförallt fokuseras 
på, i förhandlingen, är priset och leveranser. Avtalet bör även innehålla ingredienser 
såsom framtida leveranser, reservdelar och servicekostnader om detta ingår i varans 
karaktär, men även faktorer som betalningsvillkor, garantier och straffklausuler är 
viktiga att få med i avtalet. 
 

5.1.4 Order och hantering av leveranser 
Vi har valt att slå ihop steg fyra och fem i samma beskrivning, där steg fyra består av 
att en order skall läggas. Ordern läggs mot den eller de leverantörer som valts ut, samt 
enligt de krav som specificerats. En order bör innehålla information om kvantitet, 
produktbeskrivning, pris, leveransdag samt övrig information om logistik och 
administrativ hantering. När varan sedan är producerad kommer vi till steg fem där en 
kontroll av varan sker för att se huruvida den lever upp till de specificerade kraven, 
samt att övriga leveransspecifikationer uppfyllts. 
 

5.1.5 Utvärdering 
I det sista steget sker en uppföljning och utvärdering av leverantörernas leveranser. 
Denna utvärdering ligger till grund för ett fortsatt eller avbrutet samarbete. 
 

5.2 Auktionsprocessen 
Enligt Emiliani101 finns det tre olika aktörer vid en e-auktion, nämligen säljare, köpare 
samt en mellanhand som kopplar samman säljare och köpare, men även kontrollerar 
och äger auktionsgränssnittet. Mellanhanden kan antingen ägas av de båda 
medverkande parterna eller av fristående ägare. En mellanhand är den som skapar 
reglerna för auktionen men kan även erbjuda andra tjänster såsom marknadsanalyser, 
konsultation samt budanalys. 
 

                                                 
101 Emiliani, M. Business-to-business online auctions: key issues for purchasing process improvement 
(2000). 
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Det finns, enligt Emiliani102, sex steg i en online auktionsprocess, som sträcker sig från 
projektstart till budgivning. De fyra första stegen i processen utgörs av de klassiska 
aktiviteterna runt en handelsvara, som de flesta köpare själva är kapabla att genomföra. 
Om auktionen rör standardprodukter kan oftast tiden för auktionsprocessen reduceras. 
 
 

 
 
Figur 5.2. Auktionsprocessen.103 
 

5.2.1 Analysera kostnader och identifiera besparingar 
Initialt skapas arbetsgrupper, bestående av representanter från köpare och 
mellanhanden, vilka syftar till att analysera det som skall köpas in. Gruppen skapar en 
RFQ, där krav som skall ställas på produkten specificeras. Kraven kan innefatta 
exempelvis kvalitet, kvantitet och leveransvillkor. Om produkten dessutom skall ingå i 
tillverkningsprocessen, kan detta kräva en mer specificerad RFQ med exempelvis 
ritningar över produktens utseende. 
 

5.2.2 Gruppera delar, skapa partier 
I det andra steget delas de tänkta inköpen in i undergrupper och partier skapas. Denna 
process har en tämligen stor betydelse då en lyckad partiindelning av produkter kan 
medföra att leverantörerna kan hitta något parti som passar deras verksamhet och 
därmed kan skalfördelar uppnås. 
 

5.2.3 Fastställ slutgiltig inköpsspecifikation samt identifiera säljare 

Nu fastställer köparen den slutliga inköpsspecifikationen utifrån de krav som de 
kommit fram under de tidigare stegen med hjälp av arbetsgruppen. Under det fjärde 
steget sker en analys av eventuella leverantörer där även en eventuell nuvarande 
leverantör utvärderas. En specifikation över de varor som köparen vill köpa in, samt en 
invit till att medverka i auktionen skickas ut. 
 
Merparten av köparna är själva kapabla att hantera de första fyra stegen. Mellanhanden 
kan dock hjälpa till att genomföra processen, finna och utvärdera leverantörer samt att 
underlätta skapandet av en optimal och korrekt inköpsspecifikation. 
 

                                                 
102 Emiliani, M. Business-to-business online auctions: key issues for purchasing process improvement 
(2000). 
103 Emiliani, M. Business-to-business online auctions: key issues for purchasing process improvement 
(2000). 
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5.2.4 Säljaren analyserar krav och förbereder bud 
I det femte steget befinner sig främst leverantören eller leverantörerna, då dessa 
utvärderar och analyserar köparens inköpsspecifikation samt lägger upp en strategi och 
förbereder sina bud för auktionen. 
 

5.2.5 Säljare lägger bud på auktionsdagen 
I det sjätte och sista steget i auktionsprocessen, sker själva auktionen med budgivning. 
De leverantörer som är intresserade att deltaga ansluter sig till den elektroniska 
marknadsplatsen där budgivningen sker under en tidsperiod, vanligtvis någon eller 
några timmar, som bestäms av köparen. Deltagarna ser hela tiden sina konkurrenters 
bud, men förblir anonyma gentemot varandra under auktionen. Initialt har köparen 
möjlighet att ange ett utgångspris men även ett önskat pris som måste bjudas under för 
att köparen skall genomföra ett byte av leverantör. Detta önskade pris baseras på så 
kallade switch kostnader – byteskostnader för att byta leverantör. 
 
Efter auktionens slut begär köparen in detaljerad information från mellanhanden för att 
utvärdera säljarens bud. Denna information innehåller exempelvis uppgifter om 
kvalitets- och leveransförhållanden och leverantörens kapacitet. En utvärdering kan ta 
flera veckor beroende på hur känd leverantören är och vilka varor det rör sig om. Det 
är alltså inte säkert att den som lagt lägsta budet får ordern, utan även andra faktorer 
spelar in i detta val. 
 
För att belysa skillnaderna mellan auktionsprocessen och den traditionella 
inköpsprocessen, samt för att tydliggöra dessa för läsaren i sitt naturliga sammanhang, 
väljer vi att presentera den empiriska synen på auktionsprocessen nedan. 
 

5.3 Empirisk syn på auktionsprocessen 
Den enda markanta skillnaden mellan att använda sig av e-auktioner istället för den 
traditionella inköpsprocessen är, enligt vad som framkommit genom vår empiriska 
undersökning, själva slutförhandlingssteget. Detta sker för e-auktioner online med ett 
antal medverkande och kan pågå i allt från ett par timmar till cirka en vecka. 
 
De fördelar som framkommit rörande en köpare i omvända e-auktioner är: reducerad 
förhandlingstid, möjlighet till prispress, tillgång till fler leverantörer, lägre 
operationella kostnader och globalt marknadspris. Fördelar för säljaren uppges vara: 
reducerad förhandlingstid, minskade reskostnader, ser hela tiden de aktuella buden, 
globala möjligheter samt en ökad exponering.  
 
Det finns även negativa effekter vid användandet av omvända e-auktioner för såväl 
säljare som köpare. För köparen återfinns faktorer såsom etiska aspekter gentemot 
säljaren, begränsningar rörande inköpsstorleken samt mer förarbete och större tydlighet 
i underlaget. När det gäller säljare ligger nackdelarna i att det inte alltid är lägsta pris 
som vinner, risk för att ”prisa ut sig” samt att verktyget är stressig att använda sig av. 
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6 Empiriska resultat 
 
 
Detta kapitel innehåller en presentation av de resultat våra empiriska studier givit. 
Här presenteras de nu i den kronologiska ordning som intervjuerna genomfördes. 
 
 
 
För att få en så bred, kvalitativ och varierad bild som möjligt har vi genomfört 
intervjuer med fyra personer i fyra skiljda organisationer. 
 

6.1 GM-Fiat Worldwide Purchasing Sweden AB 
GM-Fiat Worldwide Purchasing (GM-Fiat WWP) är en strategisk allians med ungefär 
2000 anställda i Europa, Latinamerika och Afrika. Den strategiska alliansen möjliggör 
bland annat ökade volymer, resurser och kunskap. GM-Fiat WWP är en ren 
inköpsorganisation vars kunder är GM, Fiat och GM Powertrain. Under 2001 gjordes 
totala inköp om cirka € 32 billioner. 
 
Vi besökte Pia Broo, inköpare på GM-Fiat WWP, i Trollhättan för att få en inblick i 
deras användande av e-auktioner. 
 

6.1.1 E-auktioner på Covisint 
Eftersom GM-Fiat WWP ingår i GM-koncernen är det naturligt att använda sig av 
Covisint som auktionsverktyg. Covisint skiljer mellan två typer av e-auktioner – single 
och package. I det första fallet handlar det om en auktion för en produkt, medan det i 
det andra fallet rör sig om en auktion för multipla produkter. 
 
Inför en auktion görs en specifikation över vilka krav en leverantör för den aktuella 
produkten måste uppfylla (RFQ). När denna är klar ställs en lista samman över de 
leverantörer som fått ett tekniskt godkännande. Även här är skillnaden gentemot ett 
traditionellt upphandlande obefintligt. De leverantörer som inte får det tekniska 
godkännandet hade inte heller fått det vid ett traditionellt förfarande. 
 
De godkända leverantörerna bjuds sedan in till auktionen samt informeras om vilka 
regler och riktlinjer som gäller för den. Dessa kan exempelvis röra tidsrymd och typ av 
auktion.  
 

6.1.2 Att uppnå ett bra resultat genom e-auktioner 
För att en auktion ska ge ett bra resultat finns det ett antal kriterier som måste 
uppfyllas. Det första och viktigaste kriteriet är att parterna, såväl säljare som köpare är 
väl förberedda. Som vi nämnde i avsnitt 5.2 kan förberedelser inför en e-auktion pågå i 
flera månader för att inget ska lämnas till slumpen. 
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Vidare är det viktigt att köparen har fastställt en auktionsstrategi. I denna specificeras 
bland annat vilken typ av auktion som skall användas (single eller package), hur länge 
auktionen skall pågå samt vilket öppningspris som skall gälla. 
 
Ett annat kriterium är att köparen skall välja en produkt som är speciellt lämpad för en 
e-auktion. Pia Broo anser inte att det finns några produkter som är direkt olämpliga för 
e-auktioner, däremot finns det produkter som är mer lämpade. Faktorer som påverkar 
är exempelvis produktens komplexitet och konkurrenssituation. 
 
Slutligen är det av stor vikt att välja ut rätt budgivare (leverantörer) för auktionen. En 
RFQ skickas till alla leverantörer som valts ut i det aktuella ärendet. När offerterna 
kommer in går man igenom dem och gör bland annat en teknisk bedömning. De 
leverantörer som godkänns bjuds sedan in till auktion. Vidare görs en bedömning av 
leverantörernas möjlighet att kunna driva ner priset till en konkurrenskraftig nivå. 
 

6.1.3 Fördelar med e-auktioner 
E-auktioner är, som tidigare nämnts, ett inköpsverktyg och Pia Broo anser därför inte 
att det finns några begränsningar eller nackdelar med att använda sig av dem, bara 
fördelar. Den enda egentliga skillnaden gentemot traditionell upphandling är att man 
ersätter slutförhandlingssteget med en e-auktion. Några av de potentiella fördelar som 
Pia Broo anser att det finns med användandet av e-auktioner är: 
 
 

Köpare Säljare 
Reducerad förhandlingstid. Reducerad förhandlingstid. 
Lägre operationella kostnader. Handlar ej i blindo – ser hela tiden 

aktuella bud. 
Lägre inköpspris. Minskade reskostnader. 

 
Figur 6.1. Fördelar med e-auktioner. 

 

6.1.4 E-auktioners påverkan på leverantörsrelationerna 
Covisints auktioner är omvända och på dessa gäller endast online-bud. Det går alltså 
inte att före eller efter auktionen lägga bud via exempelvis telefon eller fax. Buden som 
läggs under auktionen är dessutom bindande för leverantören, däremot inte för 
köparen. Det kan mycket väl vara så att köparen bestämmer sig för att inte ta det lägsta 
budet utan istället, av någon anledning, väljer att ta ett högre bud. Pia Broo anser att 
det finns en risk att leverantörsrelationerna kan ha påverkats genom att man arbetar 
med ett nytt verktyg och att sista budet inte alltid vinner. I och med att det idag är långt 
ifrån alla upphandlingar (mindre än 1 procent) som går till auktion anser hon dock inte 
att de personliga relationerna med leverantörerna har påverkats nämnvärt.  
 

6.1.5 GM-Fiat WWP:s framtida användande av e-auktioner 
I dagsläget görs mindre än 1 procent av GM-Fiat WWP:s inköp via e-auktioner, något 
som Pia Broo dock tror kommer att öka. Av de totala inköpen sker åtminstone 50 
procent elektroniskt. Detta gör att e-auktioner motsvarar mindre än 2 procent av deras 
e-commerce. Anledningarna till att användandet av e-auktioner inte är mer frekvent i 
dagsläget, är bland annat att det finns en intern, undre gräns på € 1 miljon för en 
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auktion, samt att auktioner endast körs på de kontrakt för vilka besparingar bedöms 
kunna göras. En auktion hos Covisint kostar mellan 20 000 och 40 000 SEK plus en 
avgift per leverantör som skall deltaga. Det är därför viktigt att auktionsverktyget 
endast används för de produkter där stora besparingar kan tänkas uppstå. 
 
Covisint har även en katalogfunktion som finansieras helt och hållet av leverantörerna 
där dessa betalar per rad i katalogen, per uppdatering samt per köp som genomförs från 
katalogerna. Katalogfunktionerna blir mycket dyra för leverantörerna och det finns 
många exempel på att leverantörerna fått betala högre avgifter till Covisint än vad de 
lyckats sälja för från katalogerna. Med anledning av detta har katalogfunktionen i 
Europa tillfälligt lagts ner men Covisint hoppas kunna återuppta den inom kort. Det är 
även katalogfunktionen som GM-Fiat WWP hoppas skall vara den största och 
viktigaste delen av Covisint i framtiden. 
 

6.2 Volvo Group NAP 
Volvo Group NAP ingår i AB Volvo, det vill säga den del av Volvo som inte innefattar 
Volvo Personvagnar. I AB Volvo ingår bland annat Volvo Lastvagnar, Volvo 
Construction Equipment, Volvo Aero Corporation, Volvo Bussar och Volvo Penta. 
 
Volvo Group Non Automative Purchasing (NAP) är en relativt nybildad global 
gruppfunktion inom AB Volvo som arbetar med inköp av indirekt material. Med 
indirekt material menas allt material som används inom organisationen och som inte är 
komponenter i exempelvis lastbilar eller bussar. Det innefattar således ett brett spektra 
av produkter, från toalettpapper till datorer och konsulttjänster. Totalt handlar Volvo 
Group NAP för cirka € 3,1 miljarder årligen. 
 
Just de stora summorna är anledningen till att gruppfunktionen Volvo Group NAP 
bildades. Eftersom det handlar om icke-produktionsmaterial och inte är en del av 
kärnverksamheten har det tidigare varit oprioriterat. Dock har Volvo nu adresserat 
uppgiften till Volvo Group NAP som därmed sköter alla inköp av denna typ för att på 
så sätt kunna uppnå besparingar. Förhoppningen är att kostnaderna ska kunna minskas 
med 10-20 procent, vilket alltså innebär besparingar på några miljarder SEK per år. 
 
För att ta reda på hur Volvo NAP använder sig av e-auktioner, besökte vi Martin 
Svensson, globalt IT-ansvarig, i Göteborg. 
 

6.2.1 Volvo NAP:s bruk av elektroniska inköp - idag och imorgon 
Volvo Group NAP använder sig av en katalogbaserad inköpslösning vid namn EBD 
(Enterprise Buyer Desktop), som levererats av Commerce One. Tanken med denna 
lösning är att Volvo Group NAP:s anställda ska kunna genomföra köp direkt från 
leverantörernas elektroniska kataloger, alternativt genom så kallade fritextorder, det 
vill säga orders på sådana produkter som ej finns i leverantörens kataloger. Detta är 
något som än så länge bara används i Sverige, men i början av nästa år ska detta dras 
igång globalt. 
 
EBD ligger som en applikation på Volvo Group NAP:s intranät. Således görs inte 
inköpen ute på leverantörernas sidor på Internet, utan deras kataloger finns upplagda 
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hos Volvo Group NAP. EBD är sedan i sin tur kopplad till IBX:s marknadsplats. 
Anledningen till att denna lösning valts är att funktionaliteten kring att skapa kataloger 
och allt vad detta innebär inte behövs byggas upp. IBX tillhandahåller således 
sammankoppling och skapandet av kataloger till Volvo Group NAP. Volvo talar om 
vilka leverantörer de vill ha med och vilket kataloginnehåll, därefter skapar IBX 
katalogerna tillsammans med leverantörerna. När dessa är klara lyfts de in i Volvos 
EBD. 
 
När det gäller produktionsmaterial har AB Volvo sedan 1980-talet direkt 
kommunicerat genom EDI-lösningar med sina leverantörer, gällande exempelvis 
leveransplaner. Här handlar det om rena peer-to-peer lösningar utan några 
marknadsplatser involverade. Produktionsmaterial handlas således inte alls via 
marknadsplatser utan sköts genom mer traditionella kanaler. Detta är ett strategiskt val 
som gjorts eftersom flödet av produktionsmaterial är av avgörande betydelse för 
produktionen. Vid tidpunkten för detta val var även Volvo Personvagnar inblandade 
och för dessa var det än viktigare att flödet för produktionsmaterial fungerade 
klanderfritt. Det var inte ovanligt att leverantören hade tre timmar på sig att leverera en 
komponent till en personbil från det att ordern hade skickats. EDI har den fördelen att 
en utskickad order bekräftas direkt. Skulle den inte ha nått fram får man reda på detta 
direkt, något som kan vara bekymmersamt när mellanhänder är inblandade. EDI är 
idag både kostsamt och otidsenligt. Just den höga kostnaden gör att många mindre 
leverantörer inte har råd att investera i EDI och därigenom riskerar att hamna utanför. 
Därför har AB Volvo försökt kringgå kostnadsbiten genom att bygga upp en portal 
med webbaserade EDI-lösningar där leverantörerna kan gå in och hämta sina 
leveransplaner, lägga in sina fakturor med mera. 
 
Just nu är antalet orders av icke-produktionsmaterial inom Volvo Group NAP ganska 
litet. I Sverige börjar det bli en relativt stor del av Volvo NAP:s orders som går via 
IBX, men internationellt har man fortfarande en del gamla system som inte går via 
IBX. På sikt är det dock meningen att alla elektroniska affärer ska gå genom IBX. 
Detta är strategin som ligger idag. 
 
En av fördelarna med IBX, som Volvo ser det, och som är en av anledningarna till att 
just dessa valdes, är att de är med i ett internationellt nätverk av elektroniska 
marknadsplatser som heter ONCE (www.connect-once.com). Detta nätverk skapar en 
sammankoppling av ett antal marknadsplaster runt om i världen, där exempelvis Volvo 
kan göra en beställning från en fransk marknadsplats, Hubwoo (www.hubwoo.fr), utan 
att egentligen ha kontakt med denna själva. Kontakten går istället via IBX:s 
marknadsplats som i sin tur är kopplad till ONCE där även Hubwoo är ansluten. 
 
Covisint har ställt sig utanför den här typen av samarbeten, dock har det förekommit 
diskussioner mellan IBX och Covisint. Än så länge har dock Covisint ställt sig 
kallsinniga till detta eftersom de i första hand vill knyta leverantörerna till sin egen 
marknadsplats. Detta har kunnat göras mycket på grund av sin storlek och 
dominerande ställning framförallt i Nordamerika. Martin Svensson menar att detta på 
sikt kan bli problematiskt för Volvo och andra inköpsorganisationer eftersom många 
leverantörer är anslutna till Covisint och därmed motvilliga att ansluta sig till andra 
marknadsplatser. 
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Figur 6.2. Sammankoppling av marknadsplatser via ONCE. 

 
Volvo Group NAP:s stora inköpsmarknader (sammanlagt cirka 80 procent) är Sverige, 
Frankrike och Nordamerika. Det är framförallt här som de kommer att satsa på att 
inköpen sköts via exempelvis IBX. 
 
I dagsläget använder Volvo Group NAP IBX:s tjänster för katalogköp – order och 
faktura. Volvo Group NAP använder sig alltså inte av IBX:s auktionstjänster. 
Anledningarna till detta är bland annat: 
 

• Avsaknad av strategi för e-auktioner 
• Skeptiska till att e-auktioner ska ge prispress 

 
Volvo Group NAP har i dagsläget dock genomfört en auktion på förpackningsmaterial 
på försök. De flesta på Volvo Group NAP är idag övertygade om att e-auktioner är ett 
verktyg som de måste använda. En anledning till denna övertygelse är att de har 
sneglat på såväl konkurrenter som andra aktörer som använder IBX:s 
auktionsfunktioner och dessa har uppnått mycket goda resultat, i många fall prispress 
på 10-40 procent. I dagsläget befinner sig Volvo Group NAP i en strategisk planering 
där försök att lokalisera de områden där större projekt ska genomföras, både globala 
och regionala, där nyupphandlingar ska genomföras under nästkommande år. Då ska 
de även lokalisera de projekt som kan vara lämpliga att upphandlas via e-auktioner. 
Sedan är det viktigt att en uttalad strategi för e-auktioner fastställs för inköparna. E-
auktionerna kommer även i framtiden att genomföras via auktionsverktyg som 
exempelvis IBX. Volvo Group NAP har alltså inga planer på att genomföra dem helt i 
egen regi. 
 
Volvo Lastvagnar har dock genomfört ett antal olika e-auktioner med mycket lyckade 
resultat, där priserna kunnat pressas med cirka 25 procent mot gällande avtal. Dessa 
har genomförts via FreeMarkets som man hade ett ettårsavtal med. Det är dock Mack, 
lastbilstillverkare i USA som sedan december 2000 ägs av AB Volvo104, som inom 
Volvokoncernen har genomfört ett större antal e-auktioner via FreeMarkets. Detta har 
generellt sett fungerat mycket bra. Strategin inom produktionsmaterial är att e-
                                                 
104 http://www.macktrucks.com/history/hist_frm.htm, 2002-12-13 kl. 13.05. 



 

 46

auktioner ska användas alltmer som ett inköpsförfarande i framtiden, framförallt sedan 
det visat sig att dessa faktiskt gett positiva resultat. I dagsläget arbetar Volvo 
Lastvagnar med att utvärdera hur stora summor globalt som kan tänkas upphandlas för 
via e-auktioner. I dessa diskussioner sitter även Volvo Group NAP med förhoppningen 
att kunna hitta en gemensam operatör. För närvarande kan dock inte Volvo Group 
NAP uttala sig, på grund av avsaknad av strategi, hur stora summor en upphandling via 
e-auktioner kan röra sig om. 
 
I uppstartandet av användandet av e-auktioner, kommer Volvo Group NAP sannolikt 
att prova på olika operatörer såsom FreeMarkets, Trade Extensions 
(www.tradeextensions.se) och IBX. Anledningen till detta är att de vill kunna 
förhandla med de olika auktionsförrättarna angående exempelvis betalningsvillkor, 
men även för att ges möjlighet att utvärdera deras professionalitet. 
 
Auktionerna via FreeMarkets är dolda (se avsnitt 3.4.2) såtillvida att budgivarens 
identitet inte är synlig. Verktyget som FreeMarkets erbjuder uppfattas som mycket bra 
att använda. Säljaren lägger in ett antal parametrar i verktyget, exempelvis switch 
kostnad. Det är dock inte verktyget som FreeMarkets kunder betalar för utan det är 
tjänsten som de tillhandahåller, alltså förberedelser till auktionen, träning av såväl 
säljare som köpare, samt genomförande av auktionen. Avgiften till FreeMarkets 
baseras på två parametrar, dels ett avtal där köparen uppger att auktioner för ett visst 
värde planeras genomföras och dels en avgift baserad på besparingen auktionen 
möjliggör. Dessa parametrar går det sedan att spela med. FreeMarkets kan stå en större 
risk genom att ta ut en lägre fast avgift och i gengäld en högre procentuell avgift på 
besparingen, eller vice versa. FreeMarkets är generellt sett dyrare att använda än 
exempelvis IBX eller Trade Extensions, däremot anser Martin Svensson att deras 
professionalitet och erfarenhet mycket väl kan leda till att inköpspriserna pressas 
ytterligare jämfört med IBX och Trade Extensions.  Därmed kan FreeMarkets vara ett 
billigare alternativ totalt sett. 
 
Skeptiker till e-auktioner anser att vinsterna med e-auktioner kunde ha uppnåtts även 
innan dessa kom, genom mer traditionella arbetsmetoder. Vidare trodde skeptikerna att 
de professionella inköparna gjorde ett så pass gott arbete att priserna inte skulle kunna 
pressas ytterligare. 
 

6.2.2 För- och nackdelar med e-auktioner 
Martin Svensson anser inte att det odelat finns positiva effekter av e-auktioner. Nedan 
presenteras en sammanställning av de för- och nackdelar han specificerar: 
 
 
 Köpare Säljare 
Fördelar Möjliggör prispress. Ökad exponering. 
 Tillgång till fler leverantörer genom 

minskade geografiska hinder. 
Minskade reskostnader i samband 
med slutförhandlingar. 

 Möjliggör kortade ledtider.  
Nackdelar Negativa kassaflödeseffekter. Risk för att ”prisa ut” sig. 
 De stora marginalerna finns troligtvis i 

e-auktionernas barndom – kommer att 
avta. 

Inte alltid lägsta budet som vinner. 

 
Figur 6.3. För- och nackdelar med e-auktioner. 
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Vidare ser han att det finns vissa etiska aspekter på att pressa leverantörer genom e-
auktioner. Auktionsverktyget är ett stressigt verktyg som kan leda till att felaktiga 
beslut tas. 
 
E-auktioner är egentligen bara ett instrument för slutförhandling och därigenom finns 
det inga egentliga hinder för vilka produkter som upphandlas eller storleken på de 
kvantiteter som upphandlas. Däremot kan det finnas en praktisk gräns för auktionernas 
storlek vid användandet av en extern operatör som genomför auktionen. Detta bör dock 
inte vara ett problem om man själv har ett verktyg för att genomföra den. 
 
Som enda exempel på när en e-auktion kan vara olämplig är när komplexiteten på den 
upphandlade produkten gör att upphandlingen inte bara är beroende av priset utan även 
av kvalitativa aspekter. 
 

  
 
Figur 6.4. Produkters lämplighet för e-auktioner. 

 

6.2.3 Utvecklingen av användandet av e-auktioner 
När e-auktionerna kom trodde många att de skulle få en stor genomslagskraft. Detta 
upplever Martin Svensson dock inte ha skett. Han tror att den långsamma utvecklingen 
beror en rad olika faktorer, bland annat: 
 

• För dyrt att använda. 
• Dåligt intresse eftersom det är svårt att utvärdera vinsterna eller mervärdet. 

Svårt att veta om vinsten har uppstått på grund av e-auktionen, tidigare 
förhandlingars dåliga resultat, eller allmänt förändrade marknadsvillkor. 

• Vinsterna syns för sent – kassaflödeseffekter. 
• Allmän tröghet kring användandet av nya verktyg. 
• Inköpare rädda för det nya verktyget – rädsla för det okända. 
• Organisatorisk tröghet – tar tid att ta fram nya strategier och riktlinjer. 
• Avsaknad av etiska regler kring hantering av exempelvis slutbud. 

 

Priset av stor 
betydelse 

Hög 
komplexitet 

Produktens lämplighet 
för e-auktion 
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6.3 Odette Sweden AB 
Odette Sweden AB ägs av BIL Sweden, som i sin tur är en icke-vinstdrivande 
branschorganisation för företag som tillverkar och importerar personbilar, lastbilar och 
bussar105. Odette Sweden AB är den svenska (och nordiska) delen av Odette 
International och representerar även denna del av världen i SASIG (Strategic 
Automotive Product Data Standards Industry Group). Utöver detta arbetar Odette 
Sweden AB med vissa uppdrag för BIL Sweden. Hela verksamheten är 
medlemsfinansierad och har bland andra Volvo Personvagnar AB, AB Volvo, SAAB 
Automobile AB, Scania CV AB och SKF AB som medlemmar106. 
 
Odette Sweden AB arbetar, liksom den internationella delen, inom tre 
verksamhetsområden: 

• e-Business  
• Logistikutveckling  
• Produktdatakommunikation  

 
Målet med verksamheten är att “utveckla verktyg och rekommendationer för 
fordonsindustrin som förbättrar godsflödet, tjänster, produktdatakommunikation och 
affärsinformation genom hela värdekedjan och produktlivscykeln".107 
 
Odette International bildades 1984 vid SMMT (The Society of Motor Manufacturers 
and Traders Ltd) av de nationella organisationerna i Beneluxländerna, Frankrike, 
Tyskland, Italien, Spanien och Sverige108. Det Odette kanske gjort sig mest kända för 
är EDI-standarden. 
 
Med syftet att få en mer neutral bild av hur användandet av e-auktioner ser ut idag, 
vände vi oss till Sten Lindgren, VD på Odette Sweden AB. 
 

6.3.1 Sten Lindgren om e-auktioner 
E-auktioner är ett område som Odette Sweden AB inte arbetat så mycket med, men 
genom sitt arbete inom e-business har de ändå fått en del ”känningar”. Sten Lindgren 
anser att fordonsindustrin som bransch ligger bland de främsta, om inte främst, när det 
gäller B2B e-auktioner. Däremot anser han inte att det finns ett särskilt utbyggt 
användande i Europa ännu. Det finns ett visst användande, men det är mycket 
begränsat. 
 
Sten Lindgren anser att auktioner är ett sätt att träffa överenskommelser på 
marknadsmässiga villkor. Emellertid tror han inte att det är bästa formen i alla lägen. 
Många företag lägger vikt vid långa affärsrelationer och ett användande av 
marknadsplatsen kan uppfattas som ett sätt att testa relationen. Vidare tror han att det 
kan finnas en misstro mot auktioner som gör det svårt att inom vissa områden använda 
sig av dem. Likväl ser han det som en naturlig följd av den allmänna IT-fieringen som 
pågår och att e-auktioner är ett sätt att dra fördel av den infrastruktur för IT som finns. 

                                                 
105 http://www.bilsweden.se/om_bil_sweden.asp?OpenClose=0&PageID=272, 2002-12-16 kl 16.35. 
106 http://www.odette.se, 2002-12-16 kl. 16.40. 
107 http://www.odette.org/about.htm, 2002-12-16 kl. 16.50. 
108 http://www.odette.org/about.htm, 2002-12-16 kl. 16.50. 
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6.3.2 Anledningar till att använda e-auktioner 
Den drivande kraften för användandet av e-auktioner är det fortlöpande arbetet inom 
företagen att minska sina inköpskostnader – inte bara genom att pressa priset. Frågor 
att ställa sig är till exempel: köper vi av rätt leverantör? Kan vi minska våra 
administrativa kostnader? För en del företag idag har e-auktioner kunnat ge positiva 
svar på dessa frågor. 
 

6.3.3 Begränsningar med användandet av e-auktioner 
Några direkta begränsningar rörande vilka produkter som är lämpliga att handla genom 
e-auktioner kan Sten Lindgren inte se. Det handlar om att göra goda och uttömmande 
beskrivningar (RFQ). Ju mer komplex en produkt är, desto svårare blir dock dessa 
beskrivningar vilket kan vara en försvårande faktor. Generellt går det att säga att ju 
mer komplex en produkt är desto mer komplext blir det att genomföra en e-auktion för 
den. En annan försvårande faktor är om det finns en konkurrensbegränsningssituation, 
det vill säga om det finns för få leverantörer, då det kan vara svårt att dra fördelar av e-
auktionen. Denna situation är emellertid inte specifik för e-auktioner utan föreligger 
generellt inom inköp. 
 

6.3.4 Varför har utvecklingen sett ut som den gjort? 
Som han ser det går användandet av e-auktioner, liksom andra nya tekniker, genom ett 
antal stadier. Det första stadiet var introduktionen av den nya innovationen, e-
auktioner. Denna kom som en överraskning för marknaden och det rådde förvirring 
kring till vad och hur nya tekniken skulle användas. I det andra stadiet började 
marknaden reagera och ett användande började växa fram. Idag anser Sten Lindgren att 
vi är på väg att passera fas två där leverantörerna har intagit en passiv ställning, och att 
vi är på väg in i det tredje stadiet, mognadsfasen. 
 
En annan faktor som han tar upp är det faktum att det inom alla organisationer finns en 
allmän förändringströghet – det är helt enkelt svårt att förändra sättet att utföra ett 
arbete. Dessutom kräver e-auktioner att alla inblandade jobbar tillsammans över de 
organisatoriska gränserna. Många olika yrkeskategorier är inblandade i form av 
experter, utvecklare, inköpare et cetera. 
 
Att utvecklingen inte gått i den hastighet som förväntades vid e-auktionernas födelse 
trodde beror sannolikt också på att det finns en viss övertro på elektroniska medier. En 
allmän tro på att de elektroniska medierna ska revolutionera världen och att alla ska 
börja använda dem så snart de lanseras verkar finnas. Utvecklingen går alltså 
långsammare än vad som uppskattades men denna uppskattning var troligtvis rejält 
överskattad. 
 
Den sista orsaken som Sten Lindgren tar upp för e-auktionernas långsamma expansion 
är att det finns ett förtroendeproblem. Med detta menar han att köparna inte själva 
följer reglerna för e-auktioner och att leverantörerna känner sig illa behandlande och 
därigenom ointresserade av att medverka. 
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6.3.5 Hur ser användandet ut i framtiden? 
Med e-auktioner har vi sett att IT-världen tågat in i inköpsvärlden. Sten Lindgren anser 
att det är svårt att sia om hur utbrett användandet av e-auktioner blir i framtiden. Klart 
är dock att de även fortsättningsvis kommer att vara ett sätt att sköta inköp på. Trenden 
tyder också på att alltfler IT-stödda processer är på väg in i inköpsvärlden. 
 

6.4 Volvo Personvagnar 
Volvo109 startade 1915 som ett dotterbolag till AB SKF. Nio år senare bestämde sig 
grundarna för att konstruera en helsvensk bil. Produktionen av denna startade 1927, då 
297 bilar tillverkades. Under de följande åren tillkom såväl tillverkning av lastbilar 
som bussar, men även uppköp av Svenska Flygmotor AB (numera Volvo Aero 
Corporation). 
 
Under 1990 tecknades ett avtal med Renault, baserat på ett korsägarskap. Avtalet drogs 
tillbaka av Volvos styrelse 1993. Dessförinnan, 1991, hade Volvo inlett ett samarbete 
med Mitsubishi kring utveckling av mellanklassbilar. Volvos personvagnsdel såldes i 
början av 1999 och ingår idag i Ford Motor Company. 
 
För att ta reda på hur Volvo Personvagnar använder sig av e-auktioner vände vi oss till 
Göran Palmgren som arbetar som chef för B2B e-business inom inköpsfunktionen på 
Volvo Personvagnar (Volvo PV). 
 

6.4.1 Volvo PV:s bruk av e-auktioner 
Volvo PV använder sig av Covisints auktionstjänst för såväl direkt som indirekt 
material. Anledningen till detta är att Fordkoncernen har fattat ett strategiskt beslut om 
detta. De första e-auktionerna inom Volvo PV genomfördes för cirka 1½ år sedan och i 
dagsläget har ett 100-tal genomförts. 
 
När användandet av e-auktioner startade drev företaget på inköparna att e-auktioner 
skulle användas som ett inköpsverktyg. Idag har detta dock övergått till att snarare 
ligga som ett möjligt verktyg. 
 
Göran Palmgren kan inte direkt uttala sig om i hur stor utsträckning e-auktioner 
används, men menar att det handlar om mindre än 10 procent av de totala inköpen. 
Den elektroniska handeln på Volvo PV står i dagsläget för närmare 100 procent av 
inköpen och skall i början av 2004 innefatta samtliga av dem. Vidare menar han att 
användandet är något högre för det indirekta materialet än det direkta. 
 
Innan en produkt läggs ut på auktion genomförs en godkännandeprocess på Volvo PV. 
Denna innebär att sortimentet gås igenom för att se att rätt sortiment auktioneras ut. 
Såväl Volvo PV som Ford ska ge sitt godkännande innan auktionen genomförs. 
 

                                                 
109 http://www1.volvo.com/group/history/short, 2003-01-02 kl. 10.00. 
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6.4.2 Att uppnå ett bra resultat genom e-auktioner 
För att kunna genomföra en e-auktion med gott resultat anser Göran Palmgren att det 
är viktigt att ha tänkt igenom sina strategier för auktionen. Det är av stor vikt att 
betänka produktens lämplighet att upphandla via e-auktioner utifrån frågeställningar 
som hur många leverantörer finns det och hur komplex är produkten? Därutöver anser 
han att alla produkter kan auktioneras ut, men att ju mer komplex en produkt är desto 
tydligare måste köparen vara i sin RFQ. Denna måste dessutom innehålla samma 
information till samtliga leverantörer för att säkerställa att auktionen sker på lika 
villkor. För leverantörerna gäller att det är viktigt att veta vad det är de bjuder på 
eftersom det under auktionsprocessen inte finns något utrymme för frågor. 
 
Ännu så länge har e-auktioner varit prisinriktade – det är priset som auktionerats ut – 
varför det är viktigt att urvalet av leverantörer säkerställer att kvalitet och service är 
jämförbara hos de konkurrerande leverantörerna. 
 
För att uppnå ett gott resultat med e-auktionen ser Volvo PV också att minst fyra 
leverantörer bjuds in för att deltaga. Det är även önskvärt att det inte handlar om de 
enda fyra leverantörerna av den specifika produkten eftersom detta normalt inte ger en 
god konkurrenssituation. Vidare bör det röra sig om en väldefinierad produkt med 
många potentiella leverantörer. 
 

6.4.3 Att locka leverantörer att deltaga i en e-auktion 
Fram tills nu tror Göran Palmgren att bruket av e-auktioner till en del varit beroende av 
en viss nyfikenhet, såväl från köpare som från säljare. Dock har det märkts tendenser 
till att köparna har använt verktyget med en viss känsla av förhoppning, medan säljarna 
tyngts av stundens allvar. En e-auktion innebär för säljaren att denne blir jämförd på 
lika villkor med andra leverantörer (transparens).  
 

6.4.4 Påverkan av leverantörsrelationer 
På Volvo PV satsar man hårt på partnerskap med sina leverantörer och att använda allt 
färre leverantörer för att uppnå detta partnerskap. Detta arbete ser han dock inte att e-
auktioner har kunnat hjälpa till med. En e-auktion blir en prövning av en leverantör 
med vilken relationer redan etablerats.  
 
Vidare är det så att det, vid en auktion, inte är säkert att det är sista budet som vinner. 
Detta är Volvo PV noga med att uttrycka inför en auktion för att undvika missförstånd. 
En anledning till att inte ta sista budet kan vara att en annan budgivare anses kunna 
leverera högre kvalitet än vad den som lade lägsta budet kan – och kan därigenom vara 
ett attraktivare alternativ. 
 
En e-auktion är inte slut i och med att sista budet är lagt. Det kan mycket väl handla 
om upp till 6 månaders efterarbete genom vilket leverantörsrelationerna kan stärkas. 
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6.4.5 Möjligheter och begränsningar med e-auktioner 
Göran Palmgren anser att användandet av e-auktioner främst är ett verktyg för att 
uppnå en effektiv förhandlingsprocess. Utöver detta menar han att e-auktioner 
möjliggör upphandlingar till det nu rådande globala marknadspriset. Slutligen ser han 
att det ger ökade globala möjligheter för bjudande leverantörer.  
 
Normalt sett har Volvo PV:s auktioner givit lägre totalkostnader med åtminstone 10 
procent. Det har dock även förekommit fall då besparingarna uteblivit. 
 
På minussidan nämner Göran Palmgren att förarbetet inför en e-auktion blir större än 
för ett traditionellt upphandlingsförfarande. Detta eftersom de beskrivande underlagen 
måste vara mycket tydliga och lika mycket kommunicerade till samtliga deltagare för 
att undvika missförstånd. Vid det traditionella upphandlingsförfarandet ges det normalt 
sett större möjligheter för leverantörer och köpare att reda ut eventuella frågetecken. 
Vid en e-auktion måste alla förutsättningar vara solklart förstådda av samtliga innan 
budgivning, för att inte resultera i felaktig sådan och därigenom ge felaktiga signaler 
till de andra budgivarna. 
 

6.4.6 Utveckling och framtid inom e-auktioner 
Göran Palmgren anser sig se både en bättre och en sämre utveckling för e-auktioner än 
väntat. Den bättre utvecklingen har han sett framförallt inom mer komplicerade 
områden medan de mindre komplicerade områdena inte nått upp till förväntningarna. 
 
Redan idag anser Göran Palmgren att användandet av e-auktioner har stabiliserats och 
kan inte se någon direkt ökning under de närmaste åren. Hur den mer avlägsna 
framtiden ser ut menar han beror på hur standardiserat e-auktioner som verktyg blir. Ju 
mer standardiserat det blir, desto enklare blir det att använda och därigenom kommer 
det att bli mer nyttjat. 
 



 

 53

7  Analys 
 
 
I detta kapitel genomförs en analys av det som framkommit under litteraturstudien och 
empirin utifrån de olika teoretiska valen. Redovisningen av resultatet sker i samma 
ordning som teorierna presenterades i teorigenomgången. Kapitlet avslutas med andra 
bidragande anledningar till utvecklingen av användandet av e-auktioner. 
 
 
 
I analysen kommer vi att kategorisera insamlad empiri i syfte att beskriva vad vi 
kommit fram till. Detta för att förenkla empirin och därmed skapa överskådlighet. 
 

7.1 Inköpsstrategier och produktkategorisering 
Teorin kring inköpsstrategier, leverantörsrelationer och produktkategorisering nämner 
att företagen bör ändra sin inställning gällande inköp, från att se dem som en operativ 
verksamhet till att se dem som en strategisk funktion. Det finns tecken på att denna 
förändring har skett, i varje fall inom fordonsbranschen. Responsen vi erhållit kring 
varför utvecklingen har varit som den har varit har delvis visat på att det är de 
strategiska faktorerna som bestämt utvecklingen. Ser vi specifikt på Volvo NAP, 
framhäver dessa att det inte har funnits något strategiskt beslut för att använda sig av e-
auktioner. Strategin har dock ändrats och en e-auktion har genomförts. De andra två, 
GM-Fiat och Volvo PV, som använder e-auktioner för såväl direkta som indirekta 
material, har redan fattat strategiska beslut rörande bruket av e-auktioner och ett 
användande av dessa sker i allt större utsträckning. 
 
Påverkan av leverantörsrelationen kan vara en anledning till att utvecklingen inte har 
motsvarat förväntningarna för denna inköpsteknik. Pia Broo kan se detta dels genom 
bruket av e-auktioner som verktyg och dels genom att det inte är säkert att det är det 
lägsta budet som vinner. Sten Lindgren tror att leverantörerna känner sig illa 
behandlade genom detta förfarande och att de därigenom är ointresserade att deltaga i 
e-auktioner. Vidare ser Göran Palmgren att e-auktioner inte gynnar partnerskapet med 
mellan köpare och leverantörer, utan snarare kan vara en komplikation. Vi anser att 
leverantörsrelationernas betydelse kan ha haft en viss hämmande effekt på 
utvecklingen för e-auktioner. Vissa indikationer i empirin har givit oss stöd för detta, 
dock är det inget som tydligt framkommit. Detta beror sannolikt på att e-auktioner i 
våra fallföretag ännu inte använts när det gäller strategiska produkter. 
 
Vad beträffar produktkategoriseringen, delas denna upp utifrån dimensionerna 
finansiell risk och leveransrisk för respektive produktkategori. Utifrån dessa risker 
delas den sedan upp i fyra olika karaktärer. Enligt denna teori ser vi att det är de så 
kallade hävstångsprodukterna som skulle passa för e-auktioner. Detta är produkter som 
har en hög finansiell risk och en låg leveransrisk. Litteraturen nämner även 
möjligheten för spotköp i just denna kategori. Vår empiri har dock inte visat på riktigt 
samma tendens på att det endast är hävstångsprodukter som skulle passa för e-
auktioner. 
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Figur 7.1. För e-auktioner lämpliga produktkategorier. 
 
Respondenterna ser generellt att alla olika sorters produkter skulle kunna handlas via 
e-auktioner, det enda som krävs är en välspecificerad RFQ. Dock ser de vissa 
begränsningar, såsom alltför få leverantörer (minst fyra bör finnas, enligt Göran 
Palmgren) för att genomföra en e-auktion, samt att ju mer komplex en produkt är, 
desto svårare är det att skapa en välspecificerad RFQ. Detta skulle innefatta i stort sett 
alla produktkategorier (se skuggat område i figur 7.1), utom möjligtvis de strategiska, 
då dessa oftast endast har en leverantör, medan för flaskhalsprodukterna finns det ofta 
åtminstone ett fåtal.  

 
Vidare har de strategiska produkterna en avgörande betydelse för ett företag, varför 
inköp via e-auktioner kan uppfattas som riskabelt eftersom det fortfarande är ett nytt 
och relativt obeprövat verktyg.  
 
Avslutningsvis kan vi konstatera att Kraljics inköpsmatris inte är en lämplig mätstock 
när det gäller att utvärdera vilka produkter som lämpar sig för att upphandlas via e-
auktioner, utan andra mätredskap bör användas. Dessa skall framhäva de två 
huvudkriterierna för att en produkt ska vara fullt ut lämpad att upphandlas via e-
auktioner: 

• Att den har en viss standardiseringsgrad så att en väldefinierad RFQ kan 
skapas. 

• Att den har tillräckligt många potentiella leverantörer för att konkurrens och 
prispress ska kunna uppstå. 

 

7.2 Produktlivscykeln 
Att bestämma var e-auktioner inom fordonsindustrin befinner sig i produktlivscykeln 
är inte lätt, vi kommer dock att göra ett försök. Detta gör vi utifrån vilken utsträckning 
e-auktioner används som inköpsverktyg. Som tidigare nämnts (avsnitt 4.2) har vi valt 
att se användandet av e-auktioner i ett produktlivscykelperspektiv. 
 
Klart är att e-auktionerna i alla fall har lämnat produktutvecklingsstadiet, då den 
lansering på marknaden har skett, och att de definitivt inte kommit in i nedgångsfasen 
än. Sten Lindgren ser att de är på väg in i, enligt en egen variant av produktlivscykeln, 
sin tredje fas – mognadsfasen. Detta innebär att den skepsis som har funnits från 
leverantörerna har börjat avta och att användandet kommer att öka. Även Göran 
Palmgren ser att användningen av e-auktioner som verktyg har stabiliserats men ser 
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serade produkter 
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Låg 
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Låg Hög 
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inte någon direkt ökning av användandet. Vidare ser han att ytterligare standardisering 
av verktyget skulle bidra till ökande användning och ökad nytta. 
 
Valet står således mellan introduktionsstadiet, utvecklingsstadiet och mognadsstadiet. 
Vi skulle nog vilja placera e-auktioner som inköpsverktyg i introduktionsstadiet. Detta 
baserar vi dels på att detta stadium normalt brukar pågå under en längre tid och att e-
auktioner inte har verkat som ett fungerande verktyg särskilt länge på marknaden och 
dels på att det används i relativt liten utsträckning. Det största användandet har Volvo 
PV med mindre än 10 procent medan GM-Fiats motsvarande siffra är 2 procent. Volvo 
NAP har i dagsläget endast genomfört en e-auktion. 
 

7.3 Köpbeteende och adoption nya produkter 
Vi ämnar nu bestämma var e-auktioner befinner sig i adoptionsprocessen. Detta gör vi, 
i likhet med produktlivscykeln, utifrån vilken utsträckning e-auktioner används som 
inköpsverktyg.  
 
Att e-auktioner har passerat det tredje steget där köparen väger för- och nackdelar med 
produkten och dess förmåga att lösa problem kan vi påstå. Dock skulle vi nog placera 
adoptionen av e-auktioner i det fjärde steget, där köparen gör en utprovning av 
produkten. Den enda organisation som möjligen kan bli aktuell att placeras i det 
slutliga steget, adoption, eller åtminstone närmar sig det är Volvo PV, då Göran 
Palmgren anser att användandet till och med har stabiliserats. Vidare ser han att en 
ökning av användandet skulle medföra en standardisering av verktyget, vilket 
möjligtvis kan tolkas som en adoption.   
 
Ser vi till det individkaraktäristika som teorin nämner vill vi placera fordonsbranschen 
i Sverige som tidiga adoptörer av användandet av e-auktioner. Detta baserar vi dels på 
att teorin framhäver att fordonsindustrin ligger väl framme gällande införandet av e-
auktioner och dels på att samma information framkommit i empirin. Dock har det 
framkommit att det finns stora individuella skillnader mellan företagen i branschen. 
 

7.4 First-mover advantage 
I teorin hittar vi faktorer som säger att det är viktigt att vara först på marknaden med 
sina produkter, då detta skapar konkurrensfördelar genom exempelvis teknologi, 
produkt och design. Vi har dock valt att använda tankesättet om first-mover advantage 
teorin på att vara först med att använda en produkt (avsnitt 4.4). Den nämner även att 
de som befinner sig tidigt på marknaden kan erhålla andra resursfördelar. Dessa 
resursfördelar finner vi även i empirin där de stora fördelar som kan skönjas med e-
auktioner, det vill säga de stora vinsterna, endast kommer att finnas i den initiala fasen 
av brukandet av e-auktioner, allt enligt Martin Svensson. Han ser även att dessa 
fördelar kommer att avta ju längre tid detta inköpsförfarande används och att 
marknaden kommer att anpassa sig till de nya riktpriser e-auktioner kan medföra. 
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7.5 Organisatorisk tröghet 
Det teoretiska begreppet organisatorisk tröghet innebär att det inom en organisation 
finns en fördröjd reaktionsförmåga på omvärlds- och bestående förändringar. Det 
innefattar även begreppen manövertröghet och insiktströghet. 
 
Det förstnämnda begreppet säger att organisationen inte kan reagera på kort sikt med 
hänsyn av bindningar och investeringar. Insiktströgheten däremot innebär att företagen 
inte kan eller vill se vad som händer i omgivningen eftersom de har byggt upp ett filter 
gentemot den föränderliga verkligheten och att de fortsätter att arbeta på ett hittills 
framgångsrikt sätt.  
 
Återigen är det framförallt Martin Svensson, men även Sten Lindgren, som i vår empiri 
ser betydelsen av denna faktor för utvecklingen. De hänvisar då till att det tar tid såväl 
att få fram nya strategier och riktlinjer för användandet av nya verktyg, som att få 
dessa att hinna verka när ett igångsättande väl skett. En anledning till att Marin 
Svensson är en av de två som sett detta dilemma kan vara att Volvo NAP är det av våra 
fallföretag som haft svagast utveckling inom området. Att Sten Lindgren ser detta 
dilemma kan bero på han besitter den övergripande synen på industrin. 
 

7.6 Problem vid förändringar av system 
I vårt val av teori återfinns de individuella faktorer som spelar roll vid förändring av 
befintliga system. Där nämner vi faktorer såsom egenintresse, rädsla för det okända, 
konservatism med mera. Sett utifrån empirin kan vi återspegla ett antal faktorer som 
påverkat utvecklingen för användandet av e-auktioner.  
 
Martin Svensson på Volvo NAP ser att inköpare är rädda för det nya verktyget, det vill 
säga det finns en viss reservation mot att ta till sig e-auktioner som verktyg. Det finns 
även andra faktorer såsom ett visst egenintresse hos inköparen som skall använda sig 
av verktyget. Det bör vara ganska uppenbart att detta motstånd finns bland inköparna, 
då e-auktioner som inköpsförfarande ifrågasätter den nuvarande inköparens roll och 
kompetens i organisationen. En avslutande faktor som kan medföra en fördröjning i 
utvecklingen för e-auktioner är den skepsis som finns kring huruvida e-auktioner 
verkligen kan medföra en prispress eller inte. 
 
För att till så stor grad som möjligt undvika ett motstånd mot införandet av e-auktioner 
anser vi att företaget bland annat bör reflektera över:  

• Vilken kompetens krävs av våra inköpare (utbildning, datorvana, 
projektledning)? 

• Passar e-auktioner in i det arbetsmönster våra inköpare har idag eller krävs en 
förändring? 
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7.7 Vinnarens förbannelse 
Enligt teorin innebär vinnarens förbannelse att vinnaren av en auktion egentligen är 
den verklige förloraren då han/hon sannolik betalt ett för högt pris för varan. Detta är 
en fara som även delar av empirin belyser med att e-auktioner dels är ett stressigt och 
nytt verktyg för leverantören och dels att det finns en risk för att en leverantör prisar ut 
sig. Detta innebär att leverantören bjuder ett så lågt pris att denne inte får någon 
ekonomisk lönsamhet i avtalet och i förlängningen till och med kan gå i konkurs. 
 

7.8 Kassaflöde 
En av de teorier vi valt att se utvecklingen för e-auktioner utifrån är kassaflödets 
betydelse. Ett positivt kassaflöde ger möjlighet för företaget att spendera pengar på 
exempelvis nyinvesteringar. Ett negativt kassaflöde innebär istället att företaget blöder, 
vilket exempelvis kan medföra att företaget måste öka sin skuldsättningsgrad och 
därmed öka sina ränte- och amorteringsbetalningar. I empirin, och främst genom 
Martin Svensson, betonas att kassaflödestänkandet har haft betydelse för att 
utvecklingen för e-auktioner har varit begränsade eftersom eventuella vinster syns 
alltför sent i företagets räkenskaper, medan kostnaderna för att genomföra en e-auktion 
syns tidigt. 
  
Genom att företagen har en fokusering på kassaflödet kan denna exempelvis medföra 
att ett leverantörsbyte inte äger rum, även om det skulle medföra lägre kostnader totalt 
sett över exempelvis en treårsperiod. Anledningen till att detta byte inte sker kan bero 
på att det medför en högre kostnad under det första året och sedan en lägre kostnad 
under de två följande. Detta för med sig att företaget får, jämförelsevis med nuvarande 
leverantör, ett negativt kassaflöde under år ett vilket ställer sig i kontrast till 
fokuseringen av kassaflödet. 
 

7.9 Andra anledningar 
En anledning till utvecklingen för e-auktioner som vi inte kunnat härleda till den valda 
litteraturen är att det finns en viss avsaknad av etiska spelregler. I empirin framhäver 
samtliga att det krävs etiska spelregler som styr förfarandet vid auktionerna, 
exempelvis att leverantörerna görs medvetna om att det inte är säkert att det är 
leverantören med det lägsta priset som erhåller kontraktet eller ordern. Detta kan tolkas 
på två sätt: dels vill kunden undvika att leverantören prisar ut sig och dels vill kunden 
ha möjlighet att få behålla sin nuvarande leverantör som förhoppningsvis har lagt ett 
lägre bud än det tidigare framförhandlade priset. Vidare medför möjligheten att inte 
välja det lägsta budet en tveksam favorisering av köparna, då säljarens bud är bindande 
men köparen har möjlighet att välja det bud som föredras.        
 
Andra anledningar till utvecklingen, kan vara att det är för dyrt att genomföra samt att 
det är svårt att utvärdera vilka vinster som gjorts eller vari mervärdet ligger, enligt 
Martin Svenson. Det finns även indikationer på, enligt Sten Lindgren, att en viss 
övertro på elektroniska medier även har drabbat e-auktioner och att förväntningarna 
var alltför högt ställda från början. 
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8 Slutsatser 
 
 
Vi kommer i detta avslutande kapitel beskriva de slutsatser vi kommit fram till kring 
utvecklingen av användandet av e-auktioner inom fordonsbranschen, samt diskutera 
vår frågeställning från det inledande kapitlet. 
 
 
 
Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka och analysera utvecklingen av 
användandet av e-auktioner, företag mellan, inom fordonsbranschen och då utifrån ett 
perspektiv där företag inom fordonsbranschen är kund eller köpare. Vi kommer därför 
nu att försöka besvara hur utvecklingen har sett ut som den har gjort och varför.  
 

8.1 Utvecklingen av användandet av e-auktioner 
Som utgångspunkt för att se på utvecklingen av användandet av e-auktioner inom 
fordonsindustrin, valde vi Forrester Researchs uppskattningar. Dessa innebar att e-
auktioner 2004 skall komma att stå för 25 procent av den elektroniska B2B-handeln. 
Vi valde dock att tro att denna utveckling redan till stor del torde ha skett inom 
fordonsindustrin. 
 
Hur har det då egentligen gått? Sett utifrån de empiriska resultaten råder det en 
övertygelse om en betydande missräkning kring förväntad utveckling. Detta kan 
belysas av att det endast är Volvo PV som använder sig av e-auktioner som verktyg i 
någon större utsträckning, och att de övrigas bruk inte överstiger 2 procent av den 
totala inköpskostnaden. Eftersom det bara är Volvo PV som använder e-auktioner i 
någon större utsträckning, måste vi påstå att utvecklingen för e-auktioner inte har 
motsvarat uppställda förväntningar. 
 
Vår uppskattning kring 25 procents användning av e-auktioner inom fordonsindustrin 
har inte visat sig stämma. Detta kan bero på att vi har missbedömt fordonsindustrins 
potentiella utveckling kring användandet av e-auktioner. Dock har empirin givit 
tydliga indikationer på att fordonsindustrin ändå ligger långt framme jämfört med 
andra industrier. Således är det troligt att skillnaden mellan förväntningar och resultat 
inte enbart beror på vår missbedömning.       
 

8.2 Vad beror utvecklingen på 
Varför den förväntade utvecklingen för användandet av e-auktioner inte har inträffat 
beror på ett flertal faktorer. Hur pass stor betydelse respektive faktorer har haft kan vi 
endast anta.  
 
En av de mest betydande anledningarna är säkerligen, precis som Sten Lindgren 
nämner, en övertro på de elektroniska medierna. Under IT-boomen fanns en allmän tro 
att de elektroniska medierna skulle revolutionera vår värld och att alla skulle börja 
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använda sig av dem. Förväntningarna på användandet av e-auktioner var helt enkelt för 
högt ställda som ett resultat av detta. 
 
För att överhuvudtaget ett användande av e-auktioner skall ta fart måste det ske ett 
strategisk klargörande från ledningen om att organisationen generellt skall börja 
använda sig av elektroniska verktyg och sedan ytterligare klargöranden om 
användande av e-auktioner. Kombinationen mellan att det krävs strategiska beslut om 
inköp, och en i organisationer allestädes inneboende organisatorisk tröghet, har till stor 
del bestämt utvecklingen för e-auktioner.  
 
Andra faktorer som spelar roll är att e-auktioner, enligt vår mening, befinner sig i 
introduktionsstadiet i produktlivscykeln och att en ökning av användandet därmed kan 
förväntas. Detta förstärks av att en adoption av e-auktioner ännu inte har skett fullt ut. 
Vidare kan nämnas att det ofta finns motstånd vid förändringar inom organisationer, de 
etiska spelreglerna, samt risken att förlora sina leverantörsrelationer har haft en viss 
betydelse.  
 
Ser vi däremot på resonemanget om first-mover advantage kan man tycka att det är 
märkligt att företagen inte har valt att vara först och erhålla de fördelar detta innebär. 
Tanken på att uppnå ett first-mover advantage som köpare torde ha påskyndat bruket 
av e-auktioner. Däremot kan detta ha hämmats med anledning av de höga avgifterna 
för att genomföra en e-auktion, samtidigt som det funnits en osäkerhet gällande 
besparingspotentialen.  
 
Sammantaget anser vi dock att en övertro på de elektroniska medierna, den 
organisatoriska trögheten samt de strategiska klargörandena kring användandet av e-
auktioner som inköpsförfarande har varit de största orsakerna till att utvecklingen har 
sett ut som den har gjort.     
 

8.3 Vilka förväntningar finns idag 
I vår frågeställning var vi intresserade av att se på vilka förväntningar som idag finns 
på e-auktioner. Våra empiriska studier visade att det endast var Göran Palmgren som 
inte såg någon förestående ökning eller utveckling av användandet av e-auktioner 
såvida inte en standardisering uppnås. Övriga var rörande överens om att en utveckling 
kommer att ske inom området. Med hänsyn till e-auktioners position i 
produktlivscykeln har vi svårt att inte se ett ökande bruk av e-auktioner. Det finns dock 
vissa faktorer som måste vägas in. Dessa innefattar dels hur pass köparna lyckas få 
med leverantörerna och dels på ett klargörande av de etiska spelreglerna, vilka idag 
missgynnar leverantörerna. 
 

8.4 Möjligheter och begränsningar 
Vidare ville vi se på vilka möjligheter och begränsningar som finns med e-auktioner 
som inköpsteknik. De begränsningar som respondenterna framförallt vill framhålla är 
dels komplexiteten i produkten och dels, i likhet med den traditionella 
inköpsprocessen, antalet tillgängliga leverantörer. Vidare anser vi att relationen till 
leverantörerna är en annan faktor som bör räknas till begränsningarna, då e-auktioner 
kan ha en hämmande inverkan på gemensam produktutveckling. En ytterligare 
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begränsning är de höga kostnaderna som är associerade med e-auktioner och som 
resulterar i att värdet av e-auktionen måste överstiga en viss summa. Slutligen anser vi 
att de strategiska produkterna i dagsläget är för värdefulla för företaget för att handlas 
via ett så obeprövat verktyg som e-auktioner än så länge är. 
 
De möjligheter vi kan skönja för e-auktioner ligger framförallt hos köparen. Denne kan 
dels sänka sina inköpskostnader utan att ge avkall på kvaliteten, och dels öka 
konkurrensen mellan leverantörerna genom ett globalt inköpsförfarande och en global 
prisbild. Beträffande säljaren ligger möjligheterna framförallt i att kunna agera i en 
global miljö. 
 

8.5 Framtida studier 
Innan vi avslutar vår uppsats vill ge några förslag till framtida studier. Dessa kan 
exempelvis vara att se på e-auktioner ur säljarens perspektiv, se på andra branschers 
bruk av e-auktioner, titta på oberoende marknadsplatsers e-auktioner eller att 
genomföra en omfattande kvantitativ studie inom ämnet. Ett avslutande förslag är att 
genomföra en eller flera fallstudier av e-auktionsprocessen.  
 



 

 61

Källförteckning 
 
_Symboliserar att författaren inte är angiven vid källan. 
 
 
Böcker och artiklar 
 
Andersen, Ib Den uppenbara verkligheten – val av samhällsvetenskaplig metod, 1998, 
Studentlitteratur, Lund. 
 
Berry, B.J.L. & Conkling, E.C. & Ray, M.D The Global Economy in Transition, 1997, 
Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey. 
 
Bygdeson, Jonas & Gunnarsson, Louise Elektroniska marknadsplatser för företag – 
myt eller verklighet?, 2001, Exportrådet, Stockholm. 
 
Dicken, Peter Global Shift. Transforming the World Economy, 1998, Paul Chapman 
Publishing Ltd. London, tredje upplagan. 
 
Delden, Peter et al E-handel i Sverige – en explorativ studie, Konkurrensverkets 
Rapportserie 2001:1, 2001, Konkurrensverket, Stockholm. 
 
Emiliani, M. L. Business-to-business online auctions: key issues for purchasing 
process improvement, 2000, Supply Chain Management: an International Journal, Vol. 
5, No. 4, s 176-186. 
 
Falk, Thomas Teknikskifte och en ny affärslogik, 2000, Industriförbundet, Stockholm. 
 
Fredholm, Peter Elektroniska affärer, 2002, Studentlitteratur, Lund, femte upplagan. 
 
Grant, Robert M. Contemporary Strategy Analysis: concept, techniques, applications, 
2002, Blackwell, Malden Massachusetts, fjärde upplagan. 
 
Hansson, Sigurd & Arvidsson, Per & Lindquist, Hans Företags- och räkenskapsanalys, 
2001, Studentlitteratur, Lund, nionde upplagan. 
 
Hill, Elizabeth & O’Sullivan, Terry Marketing, 1999, Longman, London, andra 
upplagan. 
 
Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik, 1997, 
Studentlitteratur, Lund, andra upplagan. 
 
Hörndahl, Ragnar Elektroniska affärer i Svensk industri, 2000, Industrinförbundet, 
Stockholm. 
 
Joachim, David & Moozakis, Chuck Can Covisint find its way?, September 17 2001 
Internetweek, Vol. 878, s 1-5. 
 



 

 62

Johansson-Lindfors, Maj-Britt Att utveckla kunskap: om metodlogiska andra vägval 
vid samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, 1993, Studentlitteratur, Lund. 
 
Kalakota, Ravi Move over, e-commerce, Fall 1999, Marketing Management, Vol. 8, 
No. 3, s 22-33. 
 
Kaplan, Steven & Sawhney, Mohanbir E-hubs: The new B2B marketplaces, May 01 
2000, Harvard Business Review, Vol. 78, No. 3, s 97-104. 
 
Kelly, Kevin Den nya ekonomin – 10 strategier för en uppkopplad värld,  1999, 
Timbro, Stockholm. 
 
Kraljic, Peter Purchasing must become supply management, September-October 1983, 
Harvard Business Review, s 109-117. 
 
Marakas, George M. Decision Support System – in the 21st century, 1999, Prentice 
Hall, London. 
 
Miller, L Barbarians to Bureaucrats: Corporate Life Cycle Strategies, 1990, Trade 
Paper, Fawcett Books, USA. 
 
Nilsson, Mats et al Om Internet och marknader i förändring, 2002, Konkurrensverkets 
A4-serie, Konkurrensverket, Stockholm. 
 
Norris, Mark & West, Steve & Gaughan, Kevin eBusiness Essentials, 2000, Wiley, 
Chichester. 
 
Patel, Runa & Davidson, Bo Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra 
och rapportera en undersökning, 1994, Studentlitteratur, Lund, andra upplagan. 
 
Petersson, Gertrud Att skriva rapporter. Om formen och dess betydelse för innehållet, 
1998, Lunds Universitet. 
 
Pinkham, Myra Covisint: Big three go B2B September 2000, Metal Center News, Vol. 
40, No. 10, s 46-51. 
 
Rayport, Jeffrey F. & Jaworski, Bernard J. e-Commerce, 2002, McGraw-Hill/Irwin 
marketspaceU, Boston. 
 
Red: Hedberg, Bo & Sjöstrand, Sven-Erik Från företagskriser till industripolitik, 1979, 
Liber Läromedel, Malmö. 
 
Rogers, Everett M. Diffusion of innovators, 1983, Free P, New York, tredje upplagan. 
  
Sashi, C.M. & O’Leary, Bay The role of Internet auctions in the expansion of B2B 
markets, May 31 2001, Industrial Marketing Management, Vol. 31, No. 2, s 103-110. 
 
Schotter, Andrew R. Microeconomics: a modern approach, 1997, Addison-Wesley, 
cop., Reading, andra upplagan. 
 



 

 63

Schön, Lennart, Industrialismens förutsättningar, 1982, Liber Förlag, Lund. 
 
Thomasson, Jan Extern redovisning och finansiell analys, 2000, Liber AB, Malmö, 
tionde upplagan. 
 
Tully, Shawn The B2B tool that really is changing the world, March 20 2000, Fortune, 
Vol. 141, No. 6, s 132-138. 
 
Turban, Efraim & Lee, Jae & King, David & Chung, Michael H. Electronic commerce 
– a managerial perspective, 2000, Prentice Hall, New Jersey.  
 
Van Weele, Arjan J. Purchasing Management: Analysis, Planning and Practice, 1994, 
Chapman & Hall, London. 
 
Van Weele, Arjan J. Purchasing and supply chain management: Analysis, Planning 
and Practice, 2000, Business Press, London, andra upplagan. 
 
Van Weele, Arjan J. Purchasing and supply chain management: Analysis, Planning 
and Practice, 2002, Thomson, cop., London, tredje upplagan. 
 
 
Internetkällor 
 
_http://www.bilsweden.se/om_bil_sweden.asp?OpenClose=0&PageID=272. 
 
_http://www.covisint.com/about/pressroom/mediaKit.zip/Covisint Corporate 
Backgrounder.pdf. 
 
_http://www.covisint.com/solutions/proc/auctionsOverview.shtml, vidarelänk: 
Auctions Test Drive. 
 
_http://pages.ebay.com/community/aboutebay/overview/index.html. 
 
_http://www.ibx.se. 
 
_http://www.ibx.se/download/bakgrund.pdf. 
 
_http://www.macktrucks.com/history/hist_frm.htm. 
 
_http://www.odette.org/about.htm. 
 
_http://www.odette.se/odette.htm. 
 
_http://www1.volvo.com/group/history/short. 
 
 



 

 64

Muntliga källor 
 
Broo, Pia, Inköpare för GM-Fiat Worldwide Purchasing Sweden AB.  

Personlig intervju 2002-12-05. 
 
Lindgren, Sten, VD för Odette Sweden AB.  

Telefonintervju 2002-12-11. 
 
Palmgren, Göran, Chef för e-business vid Volvo Personvagnar.  

Telefonintervju 2002-12-20. 
 
Svensson, Martin, Director IT/IS för Volvo Group Non-Automotive Purchasing.  

Personlig intervju 2002-12-05. 
 

 



 

 65

Bilaga 1: Definitioner 
 

Ord Definition, förklaring 
 

B2B, business-to-business 
 

Business to Business. En kommersiell relation, stödd av 
informationsutbyte, mellan två företag.  

e-Commerce  Användandet av kommunikationsteknologier för att sända 
affärsinformation och genomföra affärer. E-Commerce 
används även som en generisk beskrivning av elektroniska 
handelsprocedurer. 

EDI Electronic Data Interchange, utbyte av strukturerad 
information mellan applikationer, baserat på vanliga 
standarder. 

EDIFACT EDI For Administration, Commerce and Transport. 
Global EDI-standard utformad av UN/ECE, efter ett FN-
initiativ för att skapa en universell standard för en 
totallösning av EDI, inklusive syntax, dataelement och 
meddelanden. 

e-Procurement Köparapplikationer inom B2B 
HTML Hyper Text Markup Language, språk för att publicera 

dokument på Internet. 
MRO  Används ibland istället för NAP, indirekt material. 
Intranät Ett nätverk för ett företag, en organisation eller en grupp 

människor som är uppbyggt på samma sätt och med 
samma protokoll och teknologi som används på Internet. 

Peer-to-peer Delning av datorresurser genom direkt utbyte mellan 
system. 

Portal Internetplats för tillgång av information. Webbsida eller 
tjänst som tillhandahåller ett brett spektra av resurser och 
tjänster, såsom e-mail, forum, sökmotorer och online 
köpplatser.  

XML Extensible Markup Language, en specification skapad av 
W3C. XML är en applikation inom SGML, särskilt 
formgiven för webbdokument. Det tillåter skapandet av 
specialkonstruerade tags samt tillhandahåller definition, 
transmission, bekräftelse och tolkning av data mellan 
applikationer och mellan organisationer.  
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Bilaga 2: Covisint Auctions110 
Covisint Auction is an internet enabled bidding event for products and services.  

This tool is designed to decrease the amount of time it takes to negotiate the sourcing of a 
part. By using Covisint Auctions, the user reduces the complexity of the bid process thus 
lowering the operating costs. The tool also drives toward true market pricing through 
enhanced competition.  

 

Background 
Bernie White, a buyer, has sent out a request for quotation (RFQ) package for a Truck 
program to multiple suppliers. After receiving and evaluating all the quote responses, 
Bernie was able to narrow the bid list down to 3 qualified bidders. All three bidders met 
Bernie�s quality, delivery, capacity, and technical capability requirements. Bernie must now 
negotiate price.  

In order to streamline the negotiation process, Bernie decides to create an on-line bidding 
event using the Covisint Auction tool where he will invite the 3 bidders to participate and 
submit bids for his Truck program.  

 

Logging into 
Covisint 
Using his browser, 
Bernie White goes to the 
Covisint website at 
www.covisint.com.  

As a registered user, he 
enters in his user name 
and password in the 
login box.  

After logging in, the 
resulting page contains 
his Covisint Applications 
box, among other 
modules of information.  

Bernie then selects 
"Covisint Auction" from 
his applications box.

                                                 
110 http://www.covisint.com/solutions/proc/auctionsOverview.shtml, 2002-12-17, kl. 14.15. 
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Creating an Auction 
Once securely within the 
auction application, 
Bernie selects the 
"Create Auctions" tab 
under Events.  

A simple auction wizard 
walks him through the 
steps.  

He chooses to create his 
auction using the single 
step auction creation 
form.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Auction Creation 
Form 
Here, Bernie selects the 
category for his auction, 
the auction format and 
the type of auction he 
wishes to conduct.  

After naming the 
auction, adding in a 
description and selecting 
the start and stop time, 
he chooses the currency 
type, opening price and 
the bid decrement 
before selecting his 
bidders.  
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Selecting Bidders 
Bernie can now choose 
the specific bidders to 
invite to his auction.  

At this point, the 
bidders would be 
notified electronically 
via e-mail of all the 
auction details.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Auction Event 
Bernie is now able to 
see all the auctions he�s 
created.  

When the auction starts, 
Bernie will select the 
�Dashboard� icon to 
monitor the actual 
event.  
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Monitoring the 
Auction 
Bernie may have 
created more than one 
auction. The dashboard 
allows him to monitor 
multiple auctions 
simultaneously.  

By selecting a specific 
auction, Bernie can 
monitor the status of 
that particular auction.  

He selects his Truck 
Program auction and 
waits for it to begin.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Bidder Logging into 
Covisint 
On the day of the 
auction at the 
appropriate time, the 
invited bidders would 
now login to Covisint.  

As a registered user, the 
bidder enters a user 
name and password in 
the login box and selects 
"Covisint Auction" from 
the applications box.  
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Submitting Bids 
Similar to Bernie White, 
the bidders can also 
monitor multiple 
auctions from a 
directory like listing of 
all the auctions they 
have been invited to 
participate in.  

Once the bidder selects 
an auction event, a list 
of items associated to 
an auction event 
appears with 
corresponding auction 
details.  

This is also the screen 
where bids are entered 
and submitted.  

Today the bidder selects 
the Truck Program 
auction and enters a bid.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Leading Bid 
Once the bid has been 
submitted, a golden 
gavel appears on the 
upper right and the 
lower right of the screen 
to indicate that the 
bidder is in the lead. 
The gavel will disappear 
if another bidder 
submits a leading bid. 
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Originator 
Dashboard 
Bernie is now able to 
see the bids that are 
being entered by the 
bidders.  

He can choose to view 
the bid history where all 
the bids from all bidders 
are shown or just the 
leading bids.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Submitting Bids 
After multiple rounds of 
bidding, the auction 
ends but the tool does 
not require Bernie to 
award the business to 
the lowest bidder at this 
time. Bernie can take 
the data collected from 
the auction and review 
based not only on price, 
but in conjunction with 
quality, delivery, tech 
capability, capacity, 
etc...  

It is important to note 
that the auction tool is 
used to gather 
additional data points to 
assist in the final 
analysis. Bernie White 
must make a decision 
based on multiple 
factors (only one of 
which is price).  
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Covisint Auctions - 
One Part of the 
Whole Solution 
Whether your role is 
procurement, planning 
and design, production 
or quality management, 
Covisint has a suite of 
applications to make 
your job easier. 
Optimized to the 
demands of the 
automotive industry, 
these best of breed 
applications have a 
demonstrated ROI - one 
that is measured in 
weeks and months, not 
years.  

Covisint Auctions is just 
one part of the entire 
suite of solutions 
provided by Covisint. 
Covisint Auctions is part 
of the Procurement 
solution suite.  

 

 


