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Sammanfattning 

Syftet med rapporten var att ersätta e-centers lager och ordertjänst med e-handel direkt 

med leverantörer i den mån det var möjligt, samt identifiera kritiska artiklar där fort-

satt lagerhållning var motiverat för att därefter undersöka om en tredje part kan an-

vändas för lagerhållning. Syftet och målet var också att tydliggöra förutsättningarna 

för att Svevias e-handel ska kunna uppnå den effektivitet som e-handel kan bidra med.  

Rapporten är en fallstudie med kvalitativ ansats. 

En differentiering av leverantörer baserat på volymvärde användes för att prioritera 

arbetet med att ersätta e-center, och en klassificering baserad på leveransservice an-

vändes för att identifiera artiklar med behov av lagerhållning.  

E-handeln undersöktes med utgångspunkt i en standardiserad process för e-handel 

inom byggbranschen. När nya leverantörer anslöts samlades information in från leve-

rantörer, systemleverantör och personal. Två seminarier besöktes och en intervju ge-

nomfördes. Empirin analyserades därefter med utgångspunkt i syftet med e-handel 

och med hjälp av teorier om leverantörsstrategier och Supply Chain Management.  

Endast fem av de från början 98 leverantörerna hade varor där lager kan vara motive-

rat. Det gemensamma för dessa är att tillverkningen görs i stora volymer och att artik-

larna delvis är unika för Svevia, samt att leverantören inte har möjlighet att lagerhålla 

och leverera mindre orderkvantiteter. Inget lager finns kvar efter projektets slut. Be-

hovet av lager för hela Svevia är inte tillräckligt utrett men slutsatsen av detta arbete 

är att förbrukningsvaror inte lönar sig att lagerhålla, men om lager är motiverat  är det 

en fördel att använda ett tredjepartslogistikföretag, som har både kompetens och IT-

verktyg, eftersom det förenklar beräkningar av lagerkostnader. 

De flesta artiklarna i e-handeln är förbrukningsartiklar som klassas som icke-kritiska, 

där basstrategin är minimering av transaktionskostnaderna. Att effektivitet inte upp-

nåtts beror på att transaktionskostnaderna inte minimerats och e-handeln inte har gett 

ett ökat värde för de inblandade parterna. Främst är detta på grund av bristande stan-

dardisering av tillvägagångssätt både internt och externt. Detta i sin tur har lett till 

brister i sortiment, artikelinformation och orderprocessen, vilket i kombination med en 

undermålig sökfunktion påverkar användandet av e-handeln. För att e-handeln ska bli 

effektiv bör alla inblandade parter tjäna någonting på det. Det kan vara i form av 

minskad tid för administration, i projekten, för inköpsavdelningen och för leverantö-

ren, likväl som att förenkla och få en lägre totalkostnad. För att nå dit måste mål sättas 

upp för vad som ska åstadkommas med e-handeln och dess prestation och effektivitet 

mätas. 

E-handeln potential finns i att utökas till att omfatta hela kedjan från leveransplan till 

faktura. Skulle detta även göras för direkt material, de flöden som är av störst värde, 

skulle det handla om e-affärer och Supply Chain Management.  

Tillgång till information och vilja att dela den både internt och externt är avgörande 

för att effektivisera processer. Därför är också  IT både det största hindret och den 

största möjliggöraren för att realisera nyttan med logistiken. Mobila IT-lösningar är en 

trend som ökar mer och mer i takt med att e-handel B2B blir mer lik e-handel B2C.  



 

 

  



 

Abstract 

The aim of the thesis was to replace e-centers inventory and order service with e-

commerce direct with suppliers, to the extent that was possible. It was also to identify 

critical items for which continued inventory was justified and then from this to exam-

ine whether a third party can be used for storage. The purpose and goal was to clarify 

the possibility that Svevias’ e-commerce should be able to achieve the efficiency that 

e-commerce is intended to.  

This thesis is a case study with a qualitative approach. 

A differentiation of suppliers based on volume value was used to prioritize the work to 

replace e-center and a classification based on the delivery service was used to identify 

items in need of storage. The e-commerce was examined based on a standardized pro-

cess for e-commerce within the construction industry. When new suppliers were con-

nected, data was collected from suppliers, the system supplier and staff. Two work-

shops were visited and an interview was conducted. The empirical data was then ana-

lyzed on the basis of the purpose of e-commerce and using the theories of sourcing 

strategies and Supply Chain Management. 

Only five of the original 98 suppliers had goods that justified an inventory. What these 

suppliers have in common is that the manufacturing is done in large volumes and that 

the articles are in part unique to Svevia. It is also due to that the supplier does not have 

the ability to store and deliver smaller order quantities. None of the stock is left once 

the project ends. The need for a storage system to serve the whole Svevia is not suffi-

ciently investigated. However the conclusion from this work is that it does not pay to 

stock consumables, but if stock is justified it is more advantageous to use a third-party 

logistics company, which has both the expertise and IT-systems, as it simplifies the 

calculations of inventory costs. 

Most of the articles in e-commerce are consumables that are classified as non-critical, 

where the basic strategy is the minimization of transaction costs. That the efficiency 

needed has not been achieved is due to the fact that transaction costs have not been 

minimized and e-commerce has not given an increased value. Mainly this is due to 

lack of standardization of procedures, both internally and externally. This in turn has 

led to deficiencies in the catalog, item information and order process, which in combi-

nation with a deficient search function affects the use of the e-commerce.  

For e-commerce to be effective, all parties involved have to have something to gain 

from it. It can be in the form of reduction of time spent on administration and lower 

costs.  To get there you must set goals for what you want to achieve with e-commerce 

and measure e-commerce’s performance and efficiency.  

The potential for e-commerce in Svevia is if it will be extended to the entire chain, 

from delivery plans to invoices. That is when it can be called e-business and Supply 

Chain Management. Access to information and the will to share it both internally and 

externally is crucial to making the processes more efficient. Therefore the use of IT is 

both the biggest obstacle and the biggest enabler for realizing the benefits of logistics. 

Mobile IT solutions is a trend that is increasing more and more as e-commerce B2B 

gets more alike B2C. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Svevia AB är en driftentreprenör och kärnverksamheten är bygga samt sköta drift, 

service och underhåll av Sveriges vägar och annan infrastruktur. 

Centrala inköpsavdelningen utför det strategiska inköpsarbetet som resulterar i ett 

antal ramavtal, så kallade koncernavtal, som organisationen gör sina inköp ifrån.  

Flera av koncernavtalsleverantörerna för material och förbrukningsvaror ansluts till 

Svevias e-handel. Syftet med e-handeln är att förenkla och minska administrationen 

och därmed kostnaderna för beställningar både för leverantörerna och för Svevia. 

Sedan 70-talet har Svevia anskaffat, lagerhållit och distribuerat förnödenheter, för-

brukningsvaror och material för Svevias verksamhet inom enheten Sverigelagret.  

Sverigelagret har även tillhandahållit en ordertjänst och stöd dit organisationen kan 

vända sig för att få hjälp med beställningar. Syftet var att göra inköp med skalfördelar 

till grossistpriser och samordna frakter till beställaren med varor från olika leverantö-

rer, vilket motsvarar ungefär en grossist med sortiments- och spridningsfunktion 

(Aronsson, 2003). Sverigelagret hanterade också betalning av fakturorna samt kost-

nadsomföringar i ekonomisystemet så att beställaren slapp hantering av faktura.   

Sverigelagret hade en egen webbshop mellan åren 2003 och 2009, då den integrerades 

i Svevia Inköpsportal. Inköpsportalen är ett system för upphandling, avtalsdatabas, 

beställning och e-handel (avrop).  Samtidigt bytte Sverigelagret namn till e-center.  

E-center fungerar som en leverantör till Svevia och är i samband med detta ansluten i 

e-handeln, precis som de andra anslutna leverantörerna.  E-center tillhandahåller både 

varor de anskaffar från annan leverantör med direktleverans till beställaren och lager-

varor i e-handeln.  Den som i e-handeln beställer av e-centers varor vet inte om de 

levereras från lagret eller från den egentliga leverantören.  
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Mottagning av  
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Eget lager 

Beställning Ordermottagning Leverans 

Beställning     

e-handeln 
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Fig. 1.1 Orderflöde e-center 
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E-center ansvarar också för all administration av e-handeln, vilket innebär att läsa in 

prislistor med artikelinformation från alla leverantörer, underhålla menyträdet med 

kategoriserade produkter, se till att allt fungerar samt support till användarna.  

Lagret har under de senaste åren minskat och ersatts av ordertjänsten eller av att va-

rorna ingår i koncernavtal. E-center har inte varit lönsam trots att man under åren till-

lämpat flera olika sätt att finansiera verksamheten på. Beslut har därför tagits om att 

reducera lagret och om möjligt avsluta lagerverksamheten helt.  Detta innebär att de ca 

2500 varor från ett 90-tal leverantörer som e-center hanterar både på lager och genom 

ordertjänsten ska ersättas med andra lämpliga försörjningssätt, i första hand via e-

handeln.  

I och med detta får man en bättre samordning av inköpskategoriarbetet och central 

kontroll över varorna i e-handeln vilket leder till bättre förutsättningar för att analysera 

och effektivisera varuflödet och e-handelsprocessen.   

Förutom e-centers bristande lönsamhet finns ett annat problem; e-handeln används 

inte i den utsträckning som den borde utan inköp görs på andra sätt. Orsakerna till 

detta en kombination av flera saker, såsom brister i systemet, sortimentet delvis inte 

rätt för e-handel och att det inte finns ett krav på att köpa via e-handeln. 

1.2 Syfte  

Syftet med examensarbetet är att ersätta försörjningen av varor som ingått i e-centers 

ansvar med andra försörjningssätt, främst fortsatt via e-handeln, samt att identifiera 

kritiska varor där fortsatt lagerhållning är motiverat och därefter undersöka om en 

tredje part kan användas för lagerhållning.  

Arbetet syftar också till att identifiera och analysera orsakerna till det låga användan-

det av e-handeln och därefter analysera resultatet med utgångspunkt i det generella 

syftet med e-handel samt teorier om leverantörsstrategier och Supply Chain Manage-

ment. 

Frågeställningar som önskas besvaras: 

- Vilka artiklar finns behov för att lagerhållas? 

- Kan lagerhållning ske med en tredje part? 

- Vilka brister finns i e-handelsprocessen och -systemet? 

- Vilka leverantörer och artiklar är lämpliga för e-handeln? 

- Hur är nuläget och trenderna för e-handel i branschen? 

1.3 Mål 

Målet är att tydliggöra förutsättningarna för att Svevias e-handel ska kunna uppnå den 

effektivitet som e-handel syftar till med minskade kostnader och administration för 

avrop.  
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1.4 Omfattning och avgränsningar 

Fokus då e-centers verksamhet ska ersättas är att uppnå en förenklad hantering och 

därmed lägre totalkostnad. Kostnaden för enskild artikel kan därför öka men det är av 

underordnad betydelse.  

Arbetet utgår från befintligt e-handelssystem och en standardiserad e-handelsprocess, 

varuförsörjningsprocessen, framtagen av BEAst AB, Byggbranschens elektroniska 

affärsstandard1. E-handelssystemet används för den första delen av processen, från 

tecknande av avtal fram till leverans av varorna och därmed är det detta som arbetet 

omfattar. Problem som identifieras är kopplade till processen och därmed e-

handelssystemets bakomliggande funktioner för att e-handeln ska fungera med tillhö-

rande inköpsrelaterade frågor, medan konsekvenserna för användaren och leverantö-

rers lämplighet för e-handel analyseras.  

 

Med anledning av ovanstående görs följande avgränsningar:  

 Ansvaret för att teckna eller omförhandla avtal och att undersöka övertagande 

av lager ingår inte i projektet utan fördelas ut på kategoriansvarig inköpare.   

 

 Den senare delen av varuförsörjningsprocessen som berör betalning och fak-

tura utförs i andra system kommer inte att ingå i arbetet.  

 

 En jämförelse av funktioner med andra e-handelssystem kommer inte att gö-

ras. 

 

 En undersökning av hur användaren uppfattar e-handeln eller sortimentet 

kommer inte att göras.  

 

 Tekniska detaljer i system och standarden med liten påverkan på användandet 

kommer inte att undersökas.  

 

1.5 Metodval 

1.5.1 Undersökningens inriktning 

För att precisera uppgiften gjordes en explorativ undersökning av tillämpliga teore-

tiska referensramar och teorier för de olika områdena som arbetet berör. 

En beskrivande undersökning av e-centers verksamhet utfördes, där data och inform-

ation samlades in, bearbetades och sammanställdes i enlighet med de för uppgiften 

anpassade teoretiska referensramarna.  

För e-handel inom Svevia gjordes en förklarande undersökning där problem och or-

sakssamband kring den låga användandet av e-handeln utreddes. Med detta som un-

                                                 

1 BEAst AB är ett företag som genom ett nätverk med medlemmar utvecklar e-affärer inom byggbran-

schen och tar fram standarder.  



Sida 4 av 68 

derlag gjordes en mindre förutsägande undersökning av nuläge och den framtida ut-

vecklingen och trender för e-handel inom branschen.  Empirin analyseras därefter med 

utgångspunkt i syftet med e-handel och de teorier som valts för uppgiften. (Lekvall et 

al, 2001)  

1.5.2 Undersökningsansats 

Examensarbetet är en fallstudie med kvalitativ ansats. Undersökningens dataunderlag 

är främst sekundärdata. Viss primärdata har insamlats vid intervjuer och genomfö-

rande. (Lekvall et al, 2001) 

Teoretiska referensramar och teorier undersöktes genom litteraturstudier och in-

samling av information från branschorganisationerna BEAst och NEA, Nätverket för 

elektroniska affärer.  

Erforderlig data samlades in från Svevias system för lager (Kobra II Fordonsdata ) och 

e-handel (Svevia Inköpsportal).  

E-handeln undersöktes med utgångspunkt i en standardiserad process för e-handel 

som tagits fram av BEAst. Då nya leverantörer som ersätter e-center anslöts till e-

handeln samlades information in från leverantörer, systemleverantör samt personal om 

de problem och frågor som uppstår. 

Nuläget och utvecklingen i branschen undersöktes genom att besöka två seminarier, 

genomföra en intervju, söka på internet och studera tidskrifter. Seminarierna var 

NEA:s årliga sammanfattning av området e-affärer och BEAst:s årliga konferens om 

e-affärer i Byggsektorn.  Vid båda seminarierna presenterade ett flertal företag sina 

erfarenheter av e-affärer. Intervjun gjordes inom ramarna för BEAst med Ulf Larsson, 

projektledare från NCC som är ett konkurrerande företag till Svevia.  

1.5.3 Styrkor och svagheter med metoderna 

Validiteten och reliabiliteten är hög avseende den beskrivande och förklarande under-

sökningen av verksamheten. Undersökningen utgår ifrån befintliga system och resulta-

tet anses främst vara tillämpbart för Svevia och inte generellt. Eftersom undersökning-

en av e-handeln utgår från en standardiserad process medför det att underlaget kan 

användas om man vill undersöka möjligheter att använda ett annat e-handelssystem. 

För undersökningen av hur andra företag arbetar och den framtida utvecklingen är 

validiteten lägre, eftersom inte tillräckligt mycket data har samlats in. Det är svårt att 

på kort tid ta del av de senaste kunskaperna inom områdena och informationen är 

också svårtillgänglig eftersom den finns inom företag eller hos konsulter.  

Det är en svaghet att arbetet med att differentiera och klassificera leverantörer och 

artiklar, med avseende på e-handeln, inte omfattar hela Svevias leverantörsbas eller 

varubehov, eller i alla fall baseras på helheten inom ett materialflödessegment eller 

inköpskategori. Dock skulle detta innebära ett stort arbete som är svårhanterat utan ett 

bra IT-stöd, därmed är det ändå bra att arbetet är avgränsat och kan utgöra exempel för 

framtida arbete. 

Ur Svevias perspektiv är det en fördel att grundlig information samlas in som underlag 

för beslut om inriktningen för e-handeln. 
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2 Nulägesbeskrivning  

2.1 Svevia 

Svevia finns över hela Sverige och är en ledande driftentreprenör och det fjärde största 

väg- och anläggningsföretaget i landet med 2 800 medarbetare. Kärnverksamheten är 

bygga samt sköta drift, service och underhåll av Sveriges vägar och annan infrastruk-

tur. Uppdragen omfattar allt ifrån vägar, gator, broar till järnvägar, hamnar och fjärr-

värme. Svevia hyr även ut och underhåller maskiner, fordon och byggbodar 

främst internt, men även externt. Svevia hette tidigare Vägverket Produktion och var 

en konkurrensutsatt enhet tillhörande Vägverket. Sedan den 1 januari 2009 är Svevia 

ett statligt helägt bolag. Svevias är uppdelat i fyra divisioner; Anläggning, Beläggning, 

Drift samt Maskin och fastighet. 

Svevias vision är att bli nummer ett i Norden när det gäller att bygga och sköta om 

vägar och infrastruktur. 

2.2 Inköpsorganisationen 

Inom Svevia är inköpsarbetet uppdelat i sju inköpskategorier. Det taktiska och strate-

giska inköpsarbetet utförs av de kategoriansvariga inköparna, som tillhör koncernstab 

inköp. De ska samordna och planera arbetet inom respektive inköpskategori och sä-

kerställa att aktiviteter och upphandlingar utförs enligt plan och enligt Svevias in-

köpsprocess. 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1 Koncernstab inköp och inköpskategorier 

De kategoriansvariga tecknar koncernavtal och har ansvar för att följa upp avtal och 

utveckla samarbetet med leverantörer, följa prisutvecklingen och skapa nödvändig 

pristransparens, mäta inköpseffektivitet och arbeta med besparingsmål. De ska också 

kontinuerligt söka efter nya leverantörer internationellt, inklusive att arbeta för effek-

tiva och kompletta försörjningskedjor och arbetsplatslogistik.  

Inköpskategorier: 

Anläggningsmaterial  

Trafikutrustning 

Bulk (salt och drivmedel) 

Ballast och beläggning 

Maskiner 

Åkeri- och maskintjänster 
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Varje division har en inköpschef som samordnar inköpsarbetet och ett antal projektin-

köpare. Projektinköparna utför den operationella delen av inköpsarbetet i projekten. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter består av att arbeta med prioriterade projektupphand-

lingar.  

2.3 Inköp och e-handeln i siffror  

Svevias omsättning och inköpskostnader för material, produkter och förbrukning visas 

nedan. Av omsättningen går ca 50 % via koncernavtal och 50 % via projektavtal. 

Material som underentreprenörer tillhandahåller är inte medräknat. 

 

Tabell 2.2 Omsättning och inköpskostnader år 2012 i Svevia 
    

Omsättning Svevia  7 158 mkr   
Totala inköpskostnader  5 887 mkr   
Inköpskostnadens andel av omsättningen 82 %   
Inköpskostnad material, produkter, förbrukning 1 473 mkr 25 % 

 
av total inköpskostnad 

varav material, produkter 1 422 mkr 24 %  
varav för förbrukning (omkostnad)      51 mkr   1 %  

    

 

Under 2011 ökade antalet e-handelsanslutna leverantörer från 3 till 7 stycken. Omsätt-

ningen via e-handeln är ca 30 miljoner kronor per år och e-center står för ca 25 miljo-

ner av dessa.  

I november 2012 var antalet artiklar i e-handeln  52 222 stycken. Av dessa stod e-

center för 2 224 stycken. De två största leverantörerna, sett utifrån antalet artiklar, 

hade tillsammans 48 349 stycken artiklar. Resterande 4 649 artiklarna stod de övriga 

fyra leverantörerna för.  

2.4 Mål och utmaningar för inköp i Svevia  

2.4.1 Strategiskt inköpsarbete 

Svevias koncernavtal för material och förbrukning har främst inneburit att Svevia har 

haft ” single sourcing” , dvs ramavtal med en leverantör inom inköpskategorin. Avta-

len har i vissa fall skapats med en avtalsribba som innebär att ett projekt som kommer 

upp i en viss summa inom inköpskategorin har rätt att konkurrensutsätta avtalet.  För 

att öka avtalstroheten och därmed förhandlingsstyrkan, arbetar man nu med att för 

vissa avtal kräva 100 % avtalstrohet och spärra andra leverantörer för fakturering. 

Inom vissa delar av kategorierna testar man att teckna avtal inom samma område med 

fler leverantörer, s.k. ”dual/ multiple sourcing” för att öka konkurrensen och få bättre 

priser. 
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2.4.2 Uppföljning och IT-stöd 
Svevias har en utmaning som innebär att få bättre ordning och reda samt bättre plane-

ring och uppföljning av framförallt anläggningsprojekten.  

 

”Ett affärssystem, ERP, Enterprise Resource Planning, är ett programpaket med 

integrerade IT-system, för att ta hand om ett företags informationshantering och 

tillgodose ett företags behov av styrning och administration.  Affärssystem är 

uppbyggda i moduler som kan ha stöd för redovisning, order- och lagerbehand-

ling, reskontror, produktionsplanering, projektplanering, resursplanering, inköp, 

tidredovisning och personaladministration, och är vanligen kopplade till en ge-

mensam databas. Affärssystem kompletteras ofta med kringsystem för lättare 

åtkomst till data, till exempel budget- rapporterings- och analyssystem .” 

(Wikipedia, 2013) 

 

Svevia har inget affärssystem enligt definitionen ovan, olika funktioner har sina sy-

stem där viss data skickas mellan systemen. Under 2012 och 2013 pågår ett arbete 

som innebär uppgradering till en mer modern och enhetlig systemmiljö för befintlig 

funktionalitet i ekonomirelaterade nyckelapplikationer. Arbetet lägger grunden för 

fortsatt utveckling där de stora nyttoeffekterna återfinns. Det skapar förutsättningar för 

att kunna gå vidare till nästa steg som innebär effektiviseringar avseende förbättrade 

processer med ett effektivt anpassat systemstöd. För projektuppföljning, som är en 

mycket viktig del, har ett beslut tagits att införa ett nytt mer användarvänligt system.  

 

Ett sätt för ökad ordning och reda är att utföra inköpsorder (beställning) i ett affärssy-

stem. Detta möjliggör minskad administration av fakturahantering genom att använda 

automatisk matchning av inköpsorder och faktura. Det kan också leda till enklare upp-

följning av projektens ekonomi eftersom man har en ökad kontroll över kommande 

kostnader. 

 

Inköpssystemet Inköpsportalen innehåller moduler för upphandling, avtalshantering 

och avtalsdatabas, beställning och e-handel.  Beställningsfunktionen är i nuläget ett 

sätt att skapa ett beställningsdokument som skickas med e-post till leverantören, och 

inte en funktion för inköpsorder. I e-handeln görs avrop som skickas elektroniskt mel-

lan Svevias och leverantörens system. I e-handeln finns ett menyträd, en katalog, där 

produkterna kategoriseras för att kunna utföra strukturerade sökningar. 

Svevia använder elektronisk fakturahantering och betalning vilket innebär dels att 

pappersfakturor scannas in och visas och hanteras elektroniskt i ett faktureringssystem 

och dels att några av Svevias största leverantörer skickar e-faktura till Svevia. E-

fakturering sker också via en portal som heter eBuild som tillhandahålls av BEAst. 
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3 Teoretiska referensramar 
Som grund för examensarbetet används de teoretiska referensramar som finns i detta 

avsnitt. I första kapitlet nedan tydliggörs hur de ska användas för att lösa uppgiften 

eller vid analysen.   

3.1 Examensarbetets referensram 

Differentiering och klassificering av leverantörer används för att prioritera arbetet med 

att ersätta e-center samt för att identifiera kritiska leverantörer/artiklar. Kravet på leve-

ransservice är det som styr behov av lager och därför är det en parameter som används 

för att identifiera kritiska artiklar som behöver lagerhållas. Vidare finns det olika typer 

av lager som hör ihop med olika motiv till lagerhållning, vilket kommer användas i 

analysen av lagerbehovet. En mellanhands funktion beskrivs eftersom ett lager är en 

form av mellanhand, vilket e-handeln också kan ses som, och därför påverkar det be-

hovet av att verkligen ha ett fysiskt lager eller ordertjänst. Tredjepartslogistik beskrivs 

för ökad förståelse.  

Grundläggande information om e-handel beskrivs för förståelsens skull och e-handeln 

undersöks med utgångspunkt från en branschgemensam standardiserad e-

handelsprocess. 

E-handel kräver att företag är integrerade, precis som grundtanken i SCM, Supply 

Chain Management. Därför tas grundläggande teori om SCM upp för att analysera och 

jämföra med e-handeln och dess syfte. Det finns också olika leverantörsstrategier som 

talar om i vilken grad man bör integrera sig med en leverantör baserat på vilken typ av 

varor de tillhandahåller och vilken betydelse har dessa för köparen, vilket påverkar om 

e-handel är lämpligt eller inte.  

3.1.1 Logistik, Supply Chain och IT 

Logistiken har utvecklats från att innebära konkreta fysiska aktiviteter såsom transpor-

ter, lagring och hantering, till att utnyttjas som konkurrensmedel.  Några exempel på 

detta: 

 IT-utvecklingen har gjort det möjligt att realisera logistikteorier och hantera 

komplicerade globala logistiknätverk. Exempelvis vikten av att i alla led i 

materialflödet arbeta med tidig information från marknaden, för att kunna 

driva logistiken med så låga kostnader till så hög service som möjligt, s.k. 

kundorderstyrd produktion. 

 

 Kapitalets inverkan på lönsamheten har gjort att logistiken kan utnyttjas som 

konkurrensmedel för att hålla nere kostnader.  

(Aronsson, 2003) 

Supply Chain Management, SCM, är ett processorienterat sätt att se på försörjnings-

kedjan mellan fler aktörer, dvs man vidgar vyerna mot de externa processerna. SCM-

filosofin innebär: 
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 Systemtänkande, helhetstänkande i supply chain och godsflödet från leverantör 

till slutkund 

 Strategiskt tänkande och samarbete där man integrerar interna och externa ka-

paciteter till en helhet  

 Kundfokus, skapar unika och individuella värdeskapande lösningar för kunden 

som leder till kundnöjdhet.  

Mentzer et al. ser Supply Chain Orientation som ett förstadium till SCM, vilket inne-

bär att man först måste anamma SCM-filosofin inom företaget och därefter är det möj-

ligt att utveckla SCM i kedjan. 

Vid utformning av SCM fokuserar man på de delar eller flöden som är viktigast. Man 

kombinerar funktionell specialisering och processorientering och utformar organisat-

ionen eller samarbeten externt därefter. Det är kombinationen som är unik och som 

kan användas som konkurrenskraft. IT är en möjliggörare då tillgänglighet av inform-

ation är viktig. (Mentzer, 2001) 

Stegen från funktions- till processtänkande går från ett utgångsläge där företaget är 

indelat i funktioner med egna informations- och styrsystem till en fullt integrerad 

kedja med direkt koppling mellan slutkund och tillverkare.  

Nivå 1  –  funktioner med egna informationssystem, reaktivt beteende. 

Nivå 2  –  funktionell integration, aktiviteter inom huvudfunktioner integreras. 

Nivå 3  –  intern integration, alla funktioner är integrerade och arbetar utifrån en 

helhetssyn med gemensamma informationssystem. 

Nivå 4  –  extern integration, integration av företaget med leverantörer och kunder. 

Relevant information delas, ofta med kopplingar mellan informationssy-

stem. 

(Aronsson, 2003) 

De tre största möjliggörarna för SCM är frekvent information, vilja att dela informat-

ion och att använda tvärfunktionella grupper inom organisationen. De tre största hind-

ren för SCM är IT-system, att man saknar gemensamma riktlinjer i alliansen och in-

konsekventa operationella mål. Trots att IT är ett hinder är det också en av de största 

möjliggörarna.  

Det går att identifiera ett antal faktorer som påverkar ett företags förmåga att utnyttja 

möjligheterna med IT och därmed effektivitet och konkurrenskraft och en av dessa 

faktorer är mobilitet. Mobilitet där man kommer åt interna system kan korta ledtider, 

förenkla arbetet på fältet, öka kundservice och minska pappersflödet. Med IT som stöd 

kan logistiken utveckla sin grundläggande funktion att skapa effektiva varuflöden. 

Begrepp som e-logistik och SCM bygger på idén att knyta samman en hel kedja för att 

tillsammans bli effektivare. Sådana nätverkstankar har funnits länge, men med dagens 

enklare tekniska lösningar så är de möjliga att genomföra på ett helt annat sätt.  Stan-

darder är ett strategiskt viktigt område. Det ger kostnadsfördelar att följa standarder. 

(Fredholm, 2013). Se mer i Bilaga 1 - IT och effektivitet. 
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3.1.2 Leveransservice  

Målet med logistik är att uppnå kostnadseffektiv leveransservice. Leveransservice är 

den del av kundservicen som har med leveransen att göra. Detta tydliggörs genom att 

dela upp leveransservicen i ett antal leveransserviceelement. 

 Ledtid/leveranstid – tid från order till leverans. 

 Leveranspålitlighet – tillförlitlighet i ledtiden. Detta kan vara viktigare än kort 

leveranstid, bl.a. för att reducera lager. 

 Leveranssäkerhet – rätt vara i rätt mängd med rätt kvalitet. Bristande rutiner i 

orderhantering och dokumentation kan leda till problem. 

 Information – informationsutbytet är viktigt för att parterna ska kunna planera.  

 Kundanpassning – till kundernas specifika behov. 

 Flexibilitet – gentemot ändrade förutsättningar. 

 Lagertillgänglighet – andel orderrader som kan levereras direkt vid kundens 

önskemål.  

(Aronsson, 2003) 

3.1.3 Motiv till att ha mellanhänder och lager  

En mellanhands viktigaste funktioner är att tillhandahålla en stor mängd produkter 

från olika leverantörer, en sortimentsfunktion, samt att sprida produkterna till ett stort 

antal kunder, en spridningsfunktion. Värde skapas för kunden som slipper vända sig 

till fler leverantörer och för leverantörerna som når ett stort antal kunder. Antalet relat-

ioner eller kontakter mellan leverantör och kund minskar markant med en mellanhand 

vilket gör att man sparar tid och pengar.  

Det är lämpligt att ha mellanhänder när kunderna är spridda över ett stort geografiskt 

område och då kunderna köper i små volymer och sortimentsfunktionen är viktig för 

dem. Mellanhänder innebär oftast att man även lagrar varor. En grossist skulle kunna 

agerar som mellanhand utan att ha ett fysiskt lager utan istället direktleverera till kund 

eller med leverans till grossisten enbart för sampackning av varor från olika leverantö-

rer.  

Ett lager har en frikopplande funktion som gör att olika flödesavsnitt kan styras var för 

sig för att uppnå hög service till låg kostnad, vilket är de två huvudsakliga anledning-

arna till att man har lager. Ytterligare anledning till lager är att det finns ett ledtidsgap 

då tiden att tillverka och distribuera produkterna är längre än vad kunderna kan vänta.  

Lager på grund av kostnadsskäl handlar främst om att kunna få stordriftsfördelar ge-

nom att köpa, frakta och producera stora volymer åt gången. Alla kostnader måste 

vägas mot varandra i ett totalkostnadstänkande för att kunna bestämma en ekonomiskt 

lämplig orderkvantitet. Det finns två typer av lager som man har på grund av kost-

nadsskäl, omsättningslager och spekulationslager. Omsättningslager motsvarar det 

antal som levereras in vid ett tillfälle och omsätts under en viss tid. Spekulationslager 

innebär att man köper in en större volym tillfälligt exempelvis på grund av befarade 

prishöjningar.  

 



Sida 12 av 68 

 

Figur 3.1 Motiv till olika typer av lager  (Aronsson, 2003)  

 

Lager på grund av serviceskäl innebär att man har ett säkerhetslager för att gardera sig 

mot osäkerhet i efterfrågan, inleveranser och produktion. Storleken på lagret beror på 

hur stor osäkerheten är och hur hög leveransservice man vill uppnå. Man också bygga 

upp ett extra stort säkerhetslager vid en förväntad konjunkturuppgång ett s.k. konjunk-

turlager eller inför en marknadsaktivitet ett s.k. marknadslager. Ett konjunkturlager 

kan också vara oönskat då det istället uppstår på grund av en konjunkturnedgång .  

Av både service och kostnadsskäl finns också en typ av lager som kallas säsongslager. 

För att jämna ut produktionskapaciteten byggs ett lager under en längre tid för att 

möta den ökade efterfrågan för säsongen.  

Ett koordinationslager uppstår då flera artiklar ska monteras eller på annat sätt samle-

vereras, på grund av att det är mycket svårt att styra dessa artiklar på ett synkroniserat 

sätt så att de blir tillgängliga samtidigt. Artiklar som befinner sig inne i en produkt-

ionsprocess lagras också, och binder kapital, vilket brukar kallas Produkter I Ar-

bete/PIA eller processlager.  

Ett inkuranslager består av varor som är förstörda, föråldrade eller på annat sätt är 

osäljbara eller måste säjas till ett lågt pris. Detta vill man göra sig av med snarast möj-

ligt. (Aronsson, 2003) 

3.1.4 Tredjepartslogistik  

Tredjepartslogistik, TPL, innebär att transporter samt ytterligare aktiviteter, t.ex. la-

gerhållning, läggs ut på en extern leverantör. Fördelarna är att man kan utnyttja stor-

driftsfördelarna hos den tredje parten som samordnar distributionen med fler företag, 

samt att moderna logistiklösningar kräver en hög logistikkompetens som man då 

också köper.  
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Motiven för att köpa TPLtjänster är att man vill kunna fokusera på sin kärnverksamhet 

men ändå förändra sin logistikstruktur snabbt, man reducerar sitt eget behov av inve-

steringar, sänker kostnaderna totalt sett samtidigt som servicen förbättras. 

TPL är mindre intressant för företag som har stora volymer eller då logistiken är en 

viktig del i kärnverksamheten. (Aronsson, 2003) 

3.1.5 Differentiering med hjälp av ABC-analys 

En ABC-analys grundar sig på att några element i en grupp är mer betydelsefulla än 

andra. ABC-analys är ett hjälpmedel för att kunna skilja viktiga grupper ar produkter, 

material, leverantörer eller kunder från mindre viktiga. Bedömningen av hur viktiga 

varorna är kan handla om varor som betyder mest för att uppfylla kundens förvänt-

ningar. I och med detta kan mer avancerade styrprinciper och styrverktyg användas 

för de viktiga produkterna, medan kostnadsreduktion blir centralt för de mindre vik-

tiga. Differentiering är alltså ett nyckelord för ökad effektivitet.” 

(Björnland et al, 2003)  

Differentiering handlar om att sortera upp och klassificera artiklarna i olika grupper 

eller klasser för att styra varje grupp på bästa sätt. Differentiering kan också handla 

om prioritering(...). Ofta strävar man efter att hitta lösningar så att styrningen sköter 

sig själv. Man måste då på ett lämpligt sätt dela in artikelsortimentet så att man får ett 

så begränsat antal mycket viktiga artiklar att resurserna räcker till för att styra dem 

noggrant. Det stora flertalet artiklar ska däremot styras så lite som möjligt. 

(Aronsson et al, 2003) 

80/20-regeln är ett fenomen som innebär att ett fåtal leverantörer står för en stor del av 

leveranserna, ett fåtal produkter står för en stor del av omsättningen och ett fåtal kun-

der står för en stor del av omsättningen.  

Vid en ABC-klassificering utgår man vanligen från de olika artiklarnas (eller 

kundernas, leverantörernas osv) volymvärde, d.v.s. den mängd (volym) som 

förbrukas under ett år multiplicerat med värdet. Volymvärdet kan t ex baseras på 

det totala inköpsvärdet (användbart vid klassificering av leverantörer), kapital-

bindningen i lager (lämpligt vid lagerstyrning) eller det totala täckningsbidraget 

eller vinsten (lämpar sig vid differentierad service till olika kunder).  

(Björnland et al, 2003) 

Stegen i en ABC-klassificering är desamma oavsett vilket volymvärde som används: 

 Välj klassificeringskriterium (volymvärde) som ska användas och beräkna 

detta. 

 Rangordna artiklarna efter fallande volymvärde efter valt kriterium 

 Beräkna artiklarnas procentuella andel av volymvärdet 

 Beräkna varje artikels procentuella andel av det totala antalet artiklar 

Klassificering med volymvärde som grund säger ingenting om lönsamheten eller vil-

ken betydelse artikeln har för kunden, och artiklar som kompletterar varandra kan 

riskera att hamna i olika klasser. Differentiering av leveransservice kan göras utifrån 

ABC-analyser av kunderna då man t.ex. minskar leveranstiden och ökar lagertillgäng-

ligheten för A-kunder.” (Björnland et al, 2003) 
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Nackdelen med att endast rangordna mot ett kriterium, volymvärde, är att det kan fin-

nas anledningar till att en artikel som är klassad som en C-artikel egentligen borde 

styras som en A-artikel. Ett exempel är beroende artiklar, t ex en A-artikel (klassad 

efter omsättning eller täckningsbidrag) som alltid säljs tillsammans med en C-artikel, 

där servicenivån därför egentligen bör vara lika hög för båda.  En ABC-klassificering 

som baseras på flera utvärderingskriterier ger i många fall en bättre styrning än den 

vanliga ABC-klassificeringen.  

Vid analysen kan hänsyn tas till eventuella kritiska faktorer i verksamheten och hur 

det påverkar klassificeringen av artiklar. Utöver volymvärdet vägs ytterligare någon 

kritisk faktor in i analysen. Arbetsgången liknar den ordinarie, men för varje klass av 

artiklar delas artiklarna in med avseende på dess kritiskhet för verksamheten. 

 (Aronsson et al, 2003) 

3.1.6 Klassificeringsmatris och leverantörsstrategier  

Som underlag för att utarbeta en leverantörsstrategi kan man använda Kraljics matris 

för att klassificera inköpt material och komponenter. De två variablerna som är ut-

gångspunkten för klassificeringen är inköpets betydelse och leverantörsmarknadens 

komplexitet. Baserat på detta kan fyra olika inköpsgrupper identifieras. 

 Icke kritiska artiklar, liten ekonomisk betydelse och låg risk/komplexitet 

 Tungviktsartiklar, stor ekonomisk betydelse och låg risk/komplexitet 

 Flaskhalsartiklar, liten ekonomisk betydelse och hög risk/komplexitet 

 Strategiska artiklar, stor ekonomisk betydelse och hög risk/komplexitet 

 

Figur 3.2  Kraljics matris 
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Med detta som utgångspunkt kan man klassificera inköpt material och komponenter 

och därigenom sina leverantörer i en av grupperna med avsikten att differentiera han-

teringen av de olika leverantörerna.  

Problem som kan uppkomma med klassificeringen är efter att man klassificerat pro-

dukterna kan en leverantör kan hamna i flera olika kvadranter av matrisen om de leve-

rerar ett stort spektrum av varor. Också kan standardvaror och specialanpassade pro-

dukter förekomma i alla fyra kvadranterna vilket komplicerar klassificeringen ef-

tersom det då kan krävas olika hantering av varor i en kvadrant. I sådana situationer 

kan man använda klassificeringsmodellen med varsamhet och analysera situationen 

ytterligare samt ta hänsyn till det förhållande man har till leverantörerna.  

(Björnland et al, 2003) 

Basstrategin för icke-kritiska produkter är minimering av transaktionskostnaden ge-

nom.  

 Systemtänkande. Jobba med att reducera administrations och logistikkostnader 

för beställning, bekräftelse, fakturering, hantering, kvalitetskontroll och la-

ger/förråd.  

 Reducera antalet leverantörer. Ge ökat leveransinnehåll och omfattning. 

 Sträva efter standardisering. Använd beprövat eller leverantörens stan-

dard/tillvägagångssätt. 

 Reducera transaktionskostnaderna 

 Nyttja ramavtal 

Basstrategin för tungviktsartiklar (hävstångsprodukter) är prisfokus genom minime-

ring av varianter, samordnade inköp och få leverantörer.  

 Sortimentsrensning skapar större volymer och färre varianter 

 Köpsamordning med andra enheter för maximal köp-/förhandlingsstyrka 

 Reducera antalet leverantörer, dock minimum två 

 Arbeta med att söka en mix av kontrakt/spot 

 Arbeta med totalkostnadstänkande genom t.ex. information och varuflöden 

 Följ noggrant pris- och indexutvecklingen 

 Byt volymer och leverantör för att maximera konkurrensen 

Basstrategin för strategiska produkter är totalkostnadsfokus och samarbete enligt föl-

jande: 

 Stabila och långsiktiga relationer 

 Ömsesidigt förtroende och win-win 

 Samarbete och ofta gemensam produktutveckling 

 Leverantörer tidigt med i produkt-/marknadsutveckling för att dela på kostna-

der och kompetens 

 Certifiera leverantören, sätt gemensamma mål 

 Gemensamma projekt, frekvent och öppet informationsutbyte 

 Högsta ledningens engagemang, benchmarking 

 Överväg köpa/tillverka, ofta ”single sourcing” 

Basstrategin för flaskhalsartiklar är leveranssäkerhet: 
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 Bygg upp säkerhetslager och back-up planer 

 Gör bristkostnads- och riskanalyser av sortimentet men även köpa-/tillverka 

analyser  

 Om möjligt att integrera vertikalt genom att köpa leverantörer, konstruktioner 

eller patent 

 Försök göra långsiktiga analyser om den kommande marknads- och kapaci-

tetsutvecklingen för att undvika brist 

 (Silf Competence, 2008 ) (Björnland et al, 2003) 

3.1.7 E-handel och e-affärer  

Elektroniska affärer, e-affärer, är ett samlingsnamn för en rad olika koncept och möj-

ligheter som syftar till att förenkla affärsprocesser genom att använda moderna sy-

stem- och kommunikationslösningar. E-affärer inkluderar elektronisk handel, webb-

tjänster och elektronisk fakturering.  

Det kan ske mellan affärsverksamheter och kallas då Business To Business, B2B, där 

en affärsverksamhet både kan vara ett företag och en offentlig verksamhet som skö-

ter sina affärer elektroniskt. Det kan också ske mellan företag och konsumenter, vilket 

kallas Business To Consumer, B2C, eller mellan privatpersoner, vilket kallas Consu-

mer To Consumer, C2C. 

Det finns en rad fördelar som kan uppnås med e-affärer, här är några vanliga exempel: 

 De olika delarna i en affärsprocess som att hitta, jämföra och köpa varor 

och tjänster blir enklare och snabbare. 

 Självbetjäningstjänster på nätet kan höja servicenivå och kundnytta, även för 

befintliga kunder. 

 Många av aktiviteterna i en process automatiseras vilket ger kortare ledti-

der och mindre administration. 

 När information kan återanvändas och skickas direkt mellan olika system blir 

det färre fel. 

 En säljare ges nya och bättre möjligheter att marknadsföra och expo-

nera sitt utbud. 

 En köpare ges bättre möjligheter att identifiera potentiella leverantörer och att 

genomföra effektivare upphandlingar. 

 Köparen får större möjlighet att utnyttja befintliga avtal och därmed sänka 

sina inköpskostnader. 

Den i särklass mest omfattande formen av e-affärer är den mellan företag. Eftersom 

personalen på ett företag arbetar utifrån ett affärssystem fyller e-affärer en viktig 

funktion för att koppla samman olika verksamheter och affärssystem med varandra, 

både vad gäller processer och teknik. Parallellt ska systemen också integreras med 

tjänster och funktioner på nätet vilket kan ske på många olika sätt.  

När ett företag kopplar samman sitt system med ett annat företags system kallas det 

EDI, Electronic Data Interchange. EDI innebär att man utväxlar affärstransaktioner 

genom att använda standardiserade elektroniska meddelanden som bygger på standar-
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der såsom Edifact eller XML. Det finns många branschlösningar för standarder, som 

t.ex. Odette, GS1 och SFTI. Konceptet kallas ibland också integration, extern system-

integration, EAI och A2A.  

Samma teknik och standarder som används mellan köpare och säljare går att använda 

vid intern systemintegration, d.v.s. för att koppla samman olika system inom samma 

företag. 

En teknik som sakta får allt större spridning är WebServices. Det bygger på XML och 

anrop mellan olika system för att utväxla information i realtid. 

Webb-EDI som innebär att ett mindre företag erbjuds ett webbgränssnitt för att hämta 

och lämna affärstransaktionen. För ett större företag blir det automatik genom att 

webbplatsen kan integreras med det egna affärssystemet med EDI-teknik. 

(NEA, 2013) 

3.1.7.1 Standarder för e-handel inom byggbranschen 

BEAst är en organisation som tar fram gemensamma standarder för byggbranschen 

inom området e-affärer i samarbete med nordiska och internationella organisationer. 

Verksamheten är ett nätverk för samordning och erfarenhetsutbyte mellan medlem-

marna och är mötesplatsen för allt som rör e-handel B2B, EDI, webblösningar och e-

kommunikation i branschen. Syftet med BEAst är att stötta bygg‐ och fastighets-

branschens övergång till elektroniska affärer och integration av processer. Framför allt 

fokuseras arbetet på processerna för upphandling, inköp, logistik och fakturering.  

Standarden Nordic e-Building, NeB, består av två delar. I en standardiserad process-

beskrivning finns det verksamhetsmässiga gränssnittet och i meddelandebeskrivning-

arna finns komplett beskrivning av innehåll och format som används mellan IT-

systemen.  
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4 Empiri 

4.1 Ersättning av e-centers lager och ordertjänst  

Behov av ett fysiskt lager styrs ofta av behovet av en viss leveransservice, främst kort 

leveranstid. Vad som kan levereras direkt från leverantör till mottagare istället för att 

lagerhållas är beroende av om detta ger en tillräckligt hög leveransservice.  

I detta fall är möjligheten till e-handelsanslutning av en leverantör en viktig parameter 

för bibehållen leveransservice, både för lagervaror och för de varor som levererats 

direkt från leverantör till mottagare då e-center agerat samordnande/utfört en order-

tjänst.  

För att genomföra arbetet med att ersätta e-centers verksamhet måste leveransservicen 

undersökas, både vilka behov som finns hos Svevia för aktuella artiklar och leverantö-

rernas förmåga att leva upp till kraven. Arbetet måste också prioriteras efter graden av 

påverkan på verksamheten.  

För att undersöka kraven på leveransservicen och för att prioritera arbetet utförs en 

differentiering av leverantörer och artiklar. En klassificering av leverantörer baserat på 

det årliga totala inköpsvärdet, volymvärdet, kombineras med en klassificering av leve-

rantörer/artiklar med flera kriterier.   

Nedan beskrivs arbetsgången och stegen i genomförandet/differentieringen.  

4.1.1 Datainsamling  

Kobra är ett system som Svevia Maskin och fastighet använder för uthyrning av ma-

skiner/fordon och innehåller bland annat modulerna Verkstad, Fordonsförsäljning, 

Ekonomi och Lager. Lagermodulen är främst skapad för att hantera inköp av reservde-

lar och är då integrerad med de andra modulerna. Vid en sådan integration hämtas 

data från de övriga modulerna för att beräkna vilka reservdelar som behöver köpas in, 

beställningspunkter och inköpskvantiteter samt lagervärden och servicenivåer. 

(Fordonsdata Nordic AB, 2013).  

Lagermodulen har använts fristående av e-center och har enbart en koppling till In-

köpsportalens e-handel dit artiklar och priser skickas över en gång per dygn.  E-center 

har inte arbetat med lagerstyrning med hjälp av systemet utan har skött det efter bästa 

förmåga genom att hålla koll på lager och förbrukning manuellt. Lagerstyrningsmo-

deller används för att göra avvägningar av alla relaterade kostnader för lagerhållning 

av en vara, för att kunna bestämma ekonomiska orderkvantiteter vid inköp eller stor-

leken på ett säkerhetslager. (Björnland et al, 2003). Eftersom det också saknas inform-

ation om hur data och beräkningar satts upp från början för lagerstyrningen har det 

inte kunnat användas i detta projekt. Grundinformationen som finns i Kobra finns att 

tillgå genom olika rapporter. De parametrar som kunde varieras i en rapport var i hu-

vudsak leverantör eller artikel och resten var fasta, förutbestämda.  

Ovanstående resulterade i att det var ganska svårt att få tillgång till den information 

som önskades både för att undersöka verksamheten och för att följa upp arbetets fort-

skridande. För att få den grundläggande informationen som krävdes för att lösa upp-
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giften användes de vanligaste rapporterna och innehållande information sammanställ-

des för att få en överblick. I tabellen nedan visas vilken relevant information som 

finns i rapporterna A414 Bokslut (Lagervärde) och A430 Lagerrapport  (Kobra II 

Fordonsdata, 2012 ). Tabellen visar också vilken relevant information som finns i In-

köpsportalen.  

 

Tabell 4.1 Information i system/rapporter 

 

 Kobra 
 

Inköpsportalen 
 

Information: 
 

 A430 Lager-
rapport 

A414 Lager-
värdesrapport  

Rapport 
aktiva 
artiklar 

Utfalls-
rapport  

Antal artiklar  i systemet 3763 966 2185 2185 

Artikelnummer   x x x   

Leverantörsnummer   x x     

Leverantörsnamn     x     

Lagersaldo  antal artiklar x (x)     

Lagervärde FIFO  SEK per artikel   x     

Inköpspriser FIFO  (=lagervärde)   x     

Försäljning fg år  antal artikel x       

Försäljning i år  antal artikel x       

Försäljning fg år  SEK per leverantör 
 

    x 

Försäljning i år  SEK per leverantör 
 

    x 

Försäljningspris  internt SEK     x   

Försäljningspris  med moms x       

Marginal  
FIFO lagervärde jmf 
prislista e-handel x       

Lagerplats 
Fysisk plats alt info ej 
lagerhålls x x   

 

A430 är den rapport som innehåller alla artiklar och mest information och användes 

därför som utgångspunkt . En rapport i Excelformat daterad 2012-11-21 användes. 

Information som saknades flyttades över från rapport A414 med hjälp av Excelfunkt-

ioner med artikelnumret som nyckel eftersom det förekommer i de andra rapporterna. 

I detta dokument gjordes sedan beräkningar och sortering/filtrering för att se önskat 

urval av artiklarna. 

I A430 finns inte leverantörsnamnet men det kunde flyttas över från rapport A414. 

Information om inköpspris och försäljning behövdes för att göra differentieringen ba-

serad på volymvärde. Inköpspriset finns inte i A430 men marginal och försäljningspris 

inklusive moms. Marginalen är den procentuella skillnaden mellan försäljningspris 

och inköpspris.   

Inköpspriset som marginalen baseras på lagervärdet enligt FIFO för de tre senaste 

inköpen (A414) och därmed ett genomsnittligt inköpspris. Inköpspriset beräknades 

först och därefter volymvärdet per artikel. 
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Avskrivna eller utgående artiklar har 100 % marginal eftersom förlusten har redovi-

sats för dem (inkurans). Inköpspriset gick då inte att räkna ut. Istället användes för-

säljningspriset, som är inklusive moms vilket först fick justeras. Varorna kunde då 

räknas med i differentieringen. Syftet med detta var att synliggöra alla varor som ska 

bort från lagret och ungefärligt värde vid en försäljning av dem. I stället för att an-

vända försäljningspriset hade man kunnat dra bort en uppskattad marginal. Eftersom 

det handlade om relativt få artiklar och dessa artiklar har plats på lagret vilket medför 

en kostnad trots att de är avskrivna, valdes att använda försäljningspriset.  

I rapport A414 finns inköpspris för de lagervaror som är aktiva, vilket innebär att ut-

gående eller avskrivna artiklar inte visas och inte heller artiklar som inte lagerhålls.   

E-handeln, som är en modul i Inköpsportalen, hade en rapport som visar omsättningen 

per leverantör i e-handeln under en vald tidsperiod. E-center är leverantör för alla de 

artiklar som tillhandahålls men eftersom artikelnumret gick att koppla ihop med en 

leverantör i Kobra kunde man få ut information om omsättning per leverantör till e-

center. Denna information finns i Kobra också, men skillnaden är att alla beställningar 

till e-center inte går via e-handeln utan kan vara via telefon eller hämtorder samt en 

del externa kunder.  

4.1.1.1 Dokument för utförande och uppföljning av arbetet 

Eftersom det krävdes justeringar av data i rapporterna för att få tag på den information 

som önskades var det inte lönt att vid fler tillfällen ta ut rapporterna och göra om allt 

arbete för att se hur arbetet fortskred. Istället fick ett dokument skapas med den in-

formation som behövdes under genomförandet och för att anteckna status i arbetet. 

Information som behövde följas upp, såsom lagervärde, var därför inte aktuell i do-

kumentet. Vid behov undersöktes det vid sidan av. Vid beräkningen av volymvärde 

var det däremot bra att inte ta ut en ny rapport eftersom försäljningen då skulle ske 

mellan tillfällena.   

En tabell över leverantörerna sorterade i ordningen efter differentieringen av volym-

värde skapades. Ytterligare kolumner lades till med information om: 

 avtalsområde 

 ansvar för avtal 

 inköpskategori 

 status åtgärd i klartext 

 märkning av leverantör 

 kommentar om det finns kritiskt artikel 

 ev. leverantör som ersätter 

 ansvar åtgärd 

 åtgärd utförd 

I tabellen angavs en märkning av leverantören som angav övergripande statusen med 

arbetet, U – utred, F – fortsätt, E – ersätt eller X - ta bort. U kunde innebära att en av 

leverantörens artikel var kritisk eller att val av leverantör, avtalsvillkor eller e-handel 

utreddes.  
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Lagervärdet följdes upp vid sidan av enligt ordinarie arbete i slutet av varje månad 

med rapport A414. Tabellen kompletterades också med kolumner om information om 

lagervärde vid olika tidpunkter samt övergripande lagerrelaterade åtgärder, för att 

samla all information på ett ställe.  

Den justerade rapporten A430 med all information och det beräknade volymvärdet 

lades in i en flik i dokumentet . För att sortera ut information kunde den filtreras. Rap-

porten filtrerades efter varje leverantör, kopierades och lades in e en flik för varje le-

verantör. Leverantörsnamnet i tabellen med övergripande information länkades till 

fliken med leverantörens artiklar och statistik. Då kunde man snabbt komma åt in-

formation och noteringar kunde göras på artikelnivå vid behov.  

4.1.2 Differentiering av leverantörer och artiklar 

4.1.2.1 Klassificering baserat på volymvärdet 

I första steget undersöks volymvärdet för leverantörerna. Volymvärdet för en leveran-

tör är summan av alla artiklars försäljning i antal multiplicerat med dess inköpspris. 

Leverantörerna sorteras efter fallande volymvärde.  

Vidare arbete prioriteras utefter de leverantörer som har högst volymvärde.  Enligt 

teorin (Björnland et al, 2003) står 20 % av det totala antalet leverantörer för 80 % av 

volymvärdet enligt 80/20-principen.  

 

Tabell 4.2 Antal leverantörer enligt 80/20-principen 

Antal leverantörer totalt: 
 

98 st. 

20 st. av det totala antalet leverantörer motsvarar: 20 % 
Ackumulerat volymvärde: 
 

86 % 
 
 

14 st. leverantörer motsv. ack. volymvärde:  80 % 
Andel av antalet leverantörer totalt: 
 

14 % 

 

Leverantörerna får ett nummer i stigande ordning efter resultatet av differentieringen. 

Nedan visas resultatet för de leverantörer som står för 80 % av volymvärdet. Alla 98 

leverantörer finns i Bilaga 2 – Differentiering av leverantörer.  
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Tabell 4.3  Leverantörer sorterade fallande efter summa volymvärde för år 2010- 

2012 

 
Lev. 
nr 

 
Avtalsområde 

2012 
Vol.värde  

(-okt ) 
Tkr 

2011 
Vol. 

värde  
Tkr 

2010 
Vol. 

värde 
Tkr 

∑  
Vol. 

värde 

Vol. 
värde  

% av tot. 

Ack. 
vol.värde  

 % 

1 Hyvel- och snöplogskär 9 356 4 289 6 978 20 623 27,3 (27,3) 

 
Dubb/plogskär ingår ovan 2 757 4 219 6 976 9,2 37 

2 Oljor/fetter/glykol 1 428 2 228 2 542 6 198 8,2 45 

3 Profilprodukter  1 003 1 590 2 721 5 314 7,0 52 

4 Handskar/Skyddsskor 1 003 1 495 1 607 4 105 5,4 57 

5 Plogskär (Jomaskär) 346 842 2 797 3 985 5,3 62 

6 Kantstolpar 712 1358 1 104 3 174 4,2 67 

7 Plogdetaljer 164 630 1 097 1 891 2,5 69 

8 Snöstör 187 446 949 1 582 2,1 71 

9 Ploghjul 62 256 1219 1 537 2,0 73 

10 Kontorsvaror 538 601 139 1 278 1,7 75 

11 Säckar 351 373 380 1 104 1,5 76 

12 Kantstolpar 274 331 354 959 1,3 78 

13 Personlig skydd/skor 222 379 321 922 1,2 79 

14 Sorbenter mm 224 369 287 880 1,2 80 
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Anledningen till att inte istället klassificera artiklar efter volymvärde är följande: 

 Möjlighet till e-handelsanslutning utreds per leverantör. Valet av leverantör 

kan vara avgörande för om leverantören kan anslutas i e-handeln eller inte.  

 

 Det skulle bli för omfattande och opraktiskt att klassificera alla artiklarna sepa-

rat, eftersom artiklarna inte är indelade i varugrupper vilket leder till att det är 

svårt att tyda vad varje artikel är genom artikelnamnet. För att underlätta arbe-

tet används därför leverantören som en gruppering. Som komplement beskrivs 

leverantörens sortiment övergripande med ett tillfälligt namn, ett s.k. ”avtals-

område”.  Avtalsområdet identifieras också till vilken inköpskategori den till-

hör och därmed också var ansvaret för avtal hamnar framöver.  

 

För att undersöka och fånga upp eventuella stora avvikelser i resultatet görs en klassi-

ficering av artiklarna baserat på volymvärde enligt 80/20-principen. Enligt 80/20 prin-

cipen är det mest intressant att undersöka de artiklar som till antalet utgör 20 % av det 

totala antalet och även jämföra det med resultatet i klassificeringen av leverantörerna 

 

Artiklarna sorterades efter fallande volymvärde. Därefter räknas den procentuella an-

delen ut för artikeln av det totala volymvärdet för alla artiklar. Ackumulerat volym-

värde visar summan av den procentuella andelen av omsättningen.  

Antalet artiklar som motsvarar 20 % av det totala antalet uppgår till 753 st. Även detta 

är för omfattande att undersöka och jämföra med resultatet av klassificeringen av leve-

rantörerna.  

 

Tabell 4.5 Antal artiklar och volymvärde enligt 80/20-principen. 

 
Antal artiklar totalt: 
 

3763 st. 

753 st. av det totala antalet artiklar motsvarar: 20 % 
Ackumulerat volymvärde: 
 

92, 4 % 
 

344 st. artiklar motsvarar ack. volymvärde:   80 % 
Andel av antalet artiklar totalt:  
 

9 % 

 

Istället undersöks de artiklar som motsvarar 20 % av det ackumulerade volymvärdet.  

I tabellen nedan visas de artiklar som står för 20 % av volymvärdet samt tillhörande 

leverantörer och avtalsområde. Antalet artiklar är 9 st. vilket motsvarar 0,012 % av det 

totala antalet artiklarna. I Bilaga 3 – Klassificering leverantörer flera kriterier finns 

tabellen.  
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Tabell 4.6  Artiklar sorterade efter fallande summa volymvärde (2011 och 2012).   

  

 
2012 

 
2011   2011 &  2012 

  

 
  

 
  

 
Vol.värde   

Lev Avtalsområde Artikel Vol.värde  
 % av 

tot. Vol.värde  
 % av 

tot.  % av tot. Ack. % 

1 Hyvel- och snöplogskär DUBB TRUBBIG, KR 674 757 5,5 976 179 4,0 4,5 4,5 

6 Kantstolpar EU-STOLPE 2 M 2-S 535 511 4,3 870 446 3,6 3,8 8,3 

1 Hyvel- och snöplogskär HÅRDMETALLSKÄR  192 006 1,6 759 676 3,1 2,6 10,9 

1 Hyvel- och snöplogskär ISRIVARE  62 860 0,5 737 253 3,0 2,2 13,0 

5 Plogskär JOMASKÄR 200 403 1,6 517 964 2,1 2,0 15,0 

1 Hyvel- och snöplogskär PLOGSKÄR  117 084 1,0 377 862 1,5 1,3 16,3 

12 Kantstolpar KANTSTOLPE 2-SID 202 495 1,6 279 811 1,1 1,3 17,6 

1 Hyvel- och snöplogskär PLOGSKÄR  131 555 1,1 332 998 1,4 1,3 18,9 

1 Hyvel- och snöplogskär DUBB SPETSIG, K 134 449 1,1 296 909 1,2 1,2 20,1 

 

Vid klassificeringen användes data för 2010-november 2012 för leverantörerna och 

data för 2011-2012 för artiklarna. Volymvärdet som användes är summan av volym-

värdena för år 2011 och 2012 för artiklarna och för 2010, 2011 och 2012 för leveran-

törerna. Försäljningen för 2010 inte finns med i rapporterna som användes men för 

leverantörerna fanns uppgifterna sedan tidigare. Vissa varors förbrukning varierar med 

årstiden och 2011 hade vissa förändringar börjat göras och därför kunde det vara bra 

att ha med 2010 vid differentieringen av leverantörerna, vilken var den huvudsakliga. 

I detta fall har det ingen betydelse för kvaliteten på resultatet. 

Inget avvikande mot resultatet i differentieringen av leverantörerna hittades. Det som 

framgår är att många av artiklarna som står för det högsta volymvärdet tillhör samma 

typ av avtalsområde, men från olika leverantörer. Summan av volymvärdet för avtals-

området är nästan 42 % av det totala volymvärdet. Leverantörerna klassas därför som 

”viktiga”.  

Artiklarna från en leverantör kan ha olika betydelse för företaget avseende leverans-

service och andra kritiska faktorer, vilket inte vägs in i denna prioritering. Resultatet 

av differentieringen visar i vilken ordning leverantörerna ska prioriteras att utredas 

vidare.  

4.1.2.2 Klassificering med flera kriterier 

För att undersöka behovet av leveransservice och artiklarnas betydelse för företaget 

och därmed kunna ta ställning till lämplig åtgärd, görs en genomgång av varje leve-

rantörs artiklar.  

Leverantörer med högt volymvärde enligt differentieringen prioriteras och vid behov 

prioriteras artiklar/varugrupper med högt volymvärde samt de som är märkta som vik-

tiga, ”V”. 

För varje leverantör undersöks artiklarna enligt beskrivningen nedan. Stegen ingår i 

varierande utsträckning för varje leverantör och ordningen kan kastas om och vissa 

moment utföras samtidigt.  
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Bedömning av artiklar och behov av leveransservice 

En bedömning av artiklar som kan vara kritiska eller viktiga enligt följande kriterier 

utförs: 

 Leveransservice ”L” 

 Beroende artiklar (Aronsson, 2003) ”B” 

 Komplicerad/kundanpassad tillverkning ”K” 

Behovet av leveransservice bedöms framförallt avseende leveranstid samt normal 

förbrukning och beställningskvantitet på en arbetsplats, utefter försäljningsstatistik 

och erfarenheter (Baecklund, e-center, 2012). Exempelvis säljer vissa leverantörer 

bara i stora kvantiteter till grossister vilket gör att det kanske inte är möjligt att få di-

rektleveranser med mindre kvantiteter. 

Beroende artiklar är sådana som riskerar att inte synas i en klassificering baserat på 

volymvärde men är nödvändiga eftersom de passar till en annan artikel.  

Om det krävs viss utrustning för att producera, om det finns få antal leverantörer på 

marknaden eller om kundanpassning är gjord för en artikel medför det att lager ofta 

behövs.  

Artiklar med mycket lågt volymvärde och som inte bedöms vara kritiska eller bero-

ende identifieras och tas bort ur sortimentet/systemet.  

Utredning av leverantör/marknaden och e-handel  

De leverantörer som står för högst volymvärde och de leverantörer inom varugrupper 

som klassas som viktiga utreddes direkt om e-handelsanslutning är möjlig för att fort-

sätta med leverantörerna.  

Därefter undersöktes om leverantörernas artiklar är ersättningsbara med artiklar hos 

befintlig koncernavtalsleverantör som är ansluten i e-handeln.  De kategoriansvariga 

inköparna tillfrågades om det är lämpligt ur ett strategiskt perspektiv och en under-

sökning av sortimentet avtalsvillkor, d.v.s. pris och bibehållen leveransservice utför-

des av dem. 

På detta sätt minskas antalet leverantörer och därmed administrationen kring e-

handeln. Ytterligare fördel kan vara att man samlar volymer hos befintliga leverantö-

rer och får bättre förhandlingsläge.  

För de varor som inte gick att köpa av en annan befintlig leverantör utreddes om e-

handelsanslutning av nuvarande leverantör var möjlig med tillräcklig leveransservice.   

Artiklar inom liknande avtalsområden kunde urskiljas och möjliggjorde även att 

teckna nya avtal med lämpliga leverantörer inom området. Dessa avtal tecknades av 

de avtalsansvariga och möjlighet till e-handel var en förutsättning. Detta medförde 

också en minskning av antalet leverantörer i e-handeln och därmed administrationen. 

Minskad arbetsbelastning och administration för e-handelspersonalen på längre sikt 

och kostnader att ersätta/byta nuvarande leverantör vägdes in i bedömningen då det 

var aktuellt. 
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Om e-handel inte skulle vara möjlig men varorna behövs i verksamheten tillhanda-

hålls varorna istället via avtalsdatabasen. 

Utredning av behov av lager  

Vid differentieringen av leverantörer och artiklar valdes att inte skilja på lagervaror 

och varor som levereras direkt.  Anledningen till detta var att förutsättningen var att 

minska antalet leverantörer och ansluta dem i e-handeln, oavsett om det var en lager-

vara eller inte.  För lagervarorna utreddes behovet av leveransservice därmed behovet 

av lager i nuläget.  

4.1.2.3 Övertagande och utfasning av lager 

Befintligt lager behövde antingen tas över av den leverantör (eller tredjepart) som ska 

ha hand om artiklarna framöver eller säljas ut via e-center.   

De leverantörer som ska fortsätta leverera till Svevia blev i samband med diskussion 

om avtal och e-handel tillfrågade att ta över befintligt lager.  

Lagret kan tas över genom att: 

 Leverantören köper tillbaka artiklarna 

Leverantören köper tillbaka varorna från e-center, säljer och levererar dem 

som sina övriga varor, avroparen betalar normalt pris. 

 

 Leverantören inte köper tillbaka artiklarna 

 E-center ersätts för inköpskostnaden genom att avroparen betalar normalt pris 

till leverantören och e-center får sedan en kreditfaktura av leverantören.  

 E-center ersätts inte för inköpskostnaden, leverantören levererar ut varorna 

och tar en hanteringskostnad för detta som avroparen betalar tillsammans 

med frakt för varan. (Endast undantagsfall)  

När i tiden leverantören skulle ta över lagret planerades utefter när e-

handelsanslutning kunde vara klar.  Lagret skulle börja minskas under tiden innan e-

handelsanslutning var klar. Om leverantören inte skulle ta över lagret skulle hela lag-

ret för leverantörens artiklar säljas ut. 

För att sälja ut lagret planerades att genom differentiering av varorna sätta olika priser 

för vilken åtgärd som skulle göras. Exempelvis en artikel som skulle avslutas och inte 

skulle ingå i sortimentet framöver skulle säljas till lågt pris. En lista med artiklar sorte-

rade efter fallande lagervärde och även lagervärde per leverantör undersöktes.  
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4.2 E-handel 

Syftet med e-affärer är att integrera och förenkla affärsprocesser. Nyttan blir att 

många steg i processen effektiviseras med automatisering och därmed sparad tid som 

resultat. Samtidigt leder e-affärer till ökad kvalitet genom att det mycket sällan blir fel 

när de manuella rutinerna minskas. (NEA, 2013) 

Med e-handel förändras arbetssätt och processer för att nå vinsterna med inköpsstyr-

ning och på så sätt skapa en effektiv inköps- och fakturahanteringsprocess.  Det ger 

förutsättningar för ökad köptrohet mot ingångna ramavtal och därmed en styrning av 

inköpen mot rätt leverantör och rätt priser. (SFTI, 2013) 

När ett företag vill starta med e-affärer bör alla ingående delarna i verksamheten gås 

igenom för att klarlägga förutsättningarna. (NEA, 2013). 

För att undersöka och förtydliga Svevias befintliga e-handel används den standardise-

rade processen för e-handel inom Byggbranschen, NeB Nordic e-Building, som ut-

gångspunkt. 

För att ta reda på orsakssambanden till att e-handeln inte fungerar utreds och analyse-

ras varje delprocess med avseende på:  

 E-handelssystemets funktioner  

 Arbetssätt och ansvar internt på Svevia 

 Arbetssätt och ansvar mellan de inblandade parterna 

Med utredningen som bakgrund intervjuades Ulf Larsson, projektledare på NCC, för 

att undersöka hur de arbetar inom ramen för BEAst.  

En detaljerad beskrivning av hela Svevias e-handelsprocess med utgångspunkt av 

BEAst varuförsörjningsprocess samt de identifierade problemen finns i Bilaga 4 – 

Svevias e-handel BEAst. Nedan beskrivs e-handeln och en sammanfattning av de 

identifierade problemen.  

4.2.1 Översikt varuförsörjningsprocessen 

E-handeln avser den delprocess inom produktionsprocessen som kallas varuförsörj-

ningsprocessen. Varuförsörjningsprocessen inkluderar alla de aktiviteter som sker från 

att ett avtal skrivits och kallas ibland också för ”Avrop-till-faktura-processen”. I 

Svevias e-handel ingår idag inte fakturahantering. 

Inom ramarna för varuförsörjningsprocessen finns sex delprocesser: 

1) Planerings- och grundinformation om parter, artiklar, förpackningar och priser  

2) Projektinformation  

3) Orderhantering som inkluderar avropsorder och ändrings- och bekräftelsehan-

tering  

4) Leveranshantering som inkluderar avisering, mottagning och uppföljning  

5) Fakturahantering som inkluderar godkännande, fakturering och betalning  

6) Hantering vid telefon- och hämtorder  

I praktiken är det följande parter som är inblandade: 
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 Leverantör; avtalsansvarig, e-handelsansvarig samt ordermottagningen 

 Avtalsansvarig hos Svevia 

 Avropande beställare  

 E-handelsadministratör (e-center) 

 Systemleverantör 

Delprocesserna inkluderar ett antal informationsflöden. Innehållet i varje sådant in-

formationsflöde finns definierat i form av ett affärsmeddelande, ett elektroniskt med-

delande som skickas mellan systemen vid e-handel.  

 

Fig. 4.7. Informationsflöden/affärsmeddelanden 

 

4.2.1.1 Elektronisk eller manuell e-handel 

Det finns två sätt för en leverantör att vara ansluten i Svevias e-handel; med ett manu-

ellt- eller elektroniskt flöde.  

Vid ett manuellt flöde skickas avropsordern till leverantören i ett automatiskt genere-

rat e-postmeddelande. E-postmeddelandet innehåller en länk till Svevias leverantörs-

portal där leverantören loggar in och bekräftar ordern, för att sedan registrera den ma-

nuellt i sitt order-/affärssystem. Manuellt flöde kallas också för enkel e-handel. 

Elektroniskt flöde kräver att Svevias och leverantörens system är integrerade och 

därmed går avropen direkt in i leverantörens order-/affärssystem. Avroparen i e-

handeln märker ingen skillnad om det är ett elektroniskt eller manuellt flöde. 

För att få in en leverantörs artiklar i e-handeln skapar leverantören en prislista, även 

kallad prisfil eller katalog, med artikelinformation. Innehållet och utformningen av 

prislistan följer BEAst:s standard.  

4.2.1.2 Artikelinformation, menyträd och sökbarhet i e-handeln 

För att man som användare ska kunna få en överblick över artiklar i e-handeln och för 

att kunna söka strukturerat i olika varugrupper används ett menyträd som artiklarna 

sorteras in i. 
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Den information som prisfilen innehåller, såsom artikelnamn, beskrivningar, bilder 

och priser, visas på artiklarna i e-handeln och är också sökbar.  Bilder läses inte in i e-

handeln utan finns som en länk. Systemet laddar ner den från leverantörens hemsida 

för visning på artikeln i e-handeln, varje gång man väljer artikeln.  

 

Artikelnummer används för att identifiera artiklar. Artikelnummerstandarden GTIN 

används inte i Svevias e-handel utan det är leverantörens artikelnummer som används. 

Möjligheter finns att använda fler kompletterande artikelnummer, t.ex. egna eller 

branschframtagna.  

 

 

 
 

Bild 4.8 – Menyträdet och exempel på artikelinformation 

 

Kompletterande artiklar, t.ex. tillbehör till en viss produkt, kan kopplas samman ge-

nom referenser, t.ex. genom artikelnummer eller länkar. För vissa produkter, såsom 

mobiltelefoner, är det viktigt att kunna hitta tillbehör som passar till.   

 

Enligt standarden ska katalogen vara strukturerad i varugrupper ”för att underlätta 

möjligheterna till effektiv sökning i köparens system”. Den internationella standarden 

UNSPSC eller den svenska bygghandelns BK04 rekommenderas för detta.  UNSPSC-

koder för artiklar används av Svevia men grupperingen stämmer inte överens med 

Svevias verksamhet och har därför inte använts som katalogstruktur.  Däremot finns 

en matchning mellan menyträdet och UNSPSC-koder med syfte att artiklarna ska 

hamna rätt i menyträdet per automatik vid inläsning av prisfil. 
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Det finns ett alternativ till att låta leverantören överföra sina artiklar via en prisfil som 

kallas Punchout eller ”avrop mot ramavtal med varukorg” (SFTI, 2013). Punchout 

innebär att man från e-handeln slussas ut till leverantörens egen webbshop utan att 

behöva logga in, ser ett avtalat sortiment ”varukorgen”, väljer varor och kommer se-

dan tillbaka till sitt eget system där en beställning skapas som skickas till leverantören. 

Det finns inget avsnitt för detta i BEAst standard men orderprocessen är ändå den-

samma.  Ingen leverantör var ansluten med Punchout innan projektet startade. 

Identifierade problem 

 Bristfällig sökfunktion. 

 

 Brister i matchning mellan UNSPSC och menyträd.  

 

 Bilder slutar visas när leverantörer uppdaterar sina webbsidor eftersom bilder 

hämtas därifrån. 

 

 Att sätta referenser och länkar mellan artiklar kräver manuellt arbete och är 

tidskrävande. E-handelsadministratören vet inte vad som passar till vad.   

 

4.2.2 Delprocess 1 - Kataloginformation  

4.2.2.1 Ny prisfil/leverantör 

Svevias avtalsansvarig är ansvarig för sortimentet. Leverantören skickar en prisfil i 

Excel till avtalsansvarig, som undersöker att priser och att det övergripande sortimen-

tet är riktigt. E-handelsadministratören läser sedan in prisfilen. När en helt ny prisfil 

läses in använder systemet UNSPSC-koden på artiklarna för att matcha in dem mot e-

handelns menyträd.  E-handelsadministratören har ansvaret att därefter administrera 

artiklarna inne i e-handeln.  

Identifierade problem 
 

 Det tar lång tid att ansluta en leverantör. 

 

 Brister i artikelinformationen. 

 

 Brister i katalogstruktur och kodning av artiklar i prisfilen.  

 

 Det är inte fastställt och standardiserat vilken information som ska finnas om 

en artikel eller varugrupp. 

 

 Varken arbetssätt eller systemstöd är anpassade för att automatiserad hantering 

av större mängder artiklar vilket medför mycket manuellt arbete. 
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 Inte tillräckligt tydligt vem som har ansvaret för prisfilen och kunskapen om e-

handeln är för låg hos de avtalsansvariga för att kunna ställa rätt krav mot leve-

rantören. 

 

4.2.2.2 Uppdateringar - ändrad prislista och ersättningsprislista 

När priser eller sortimentet justeras läser man in en ny uppdaterad prisfil. Om en arti-

kel redan finns i e-handeln sedan tidigare kommer artikeln matchas in i menyträdet 

baserat på artikelnummer och inte enligt UNSPSC som vid första inläsning. D.v.s. om 

en manuell matchning gjorts efter inläsningen av föregående prisfil är matchningen 

kvar.  

Identifierade problem 

 Manuella justeringar som gjorts i e-handeln av artikelinformationen försvin-

ner.  

 

4.2.3 Delprocess 3 - Orderhantering 

4.2.3.1 Avropsorder och -bekräftelse 

Avroparen skapar en avropsorder i e-handeln genom att välja varor och gå till ”kas-

san”.  Avropsordern skickas från köparen till leverantören, men skulle också kunna 

skickas till ett till ett ombud som en tredjepartslogistiker. Utifrån informationen i av-

ropsordern kan leverantören skapa en leverans. När leverantören tagit emot och ordern 

skickas en orderbekräftelse tillbaka till köparen.  

Identifierade problem 

 Svevia har ingen gemensam syn på hur avropsbekräftelsen ska fungera avse-

ende bekräftat leveransdatum,  avvikelser i kvantiteter eller annullering av or-

der. Leverantörerna gör på olika sätt.   

 

 De flesta förändringar kräver en manuell kontakt och tillgång till kontaktupp-

gifter.  

 

 Avroparen får ingen varning om att ordern inte är bekräftad av leverantören.  

 

 Bekräftelse av leveransdatum kan bara göras för hela ordern och inte per or-

derrad. 

 

 Delleveranser kan förekomma utan att avroparen vet om det. 

 

 Det bekräftade leveransdatumet som anges i avropsbekräftelsen är det datum 

som godset beräknas skickas från leverantören. I systemet kan leverantören 

inte sätta det bekräftade leveransdatumet tidigare än det önskade leveransda-

tumet.  
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 Leveransinstruktioner finns inte plats för att fylla i.  

 

 Vissa leverantörer uppdaterar status på ordern och andra inte, Svevia har inte 

ställt krav på det.  

4.2.4 Delprocess 4 - Leveranshantering 

4.2.4.1 Leveransavisering 

Leverantören, eller dennes ombud, skapar en leveransavisering med leveransuppgifter. 

I Svevias Leverantörsportal heter funktionen ”Leveransbesked”. Leverantören kan 

välja att leverera hela eller delar av leveransen.   

Identifierade problem 

 Leverantören kan göra delleveranser genom att göra fler leveransbesked för en 

bekräftad order. Leveransaviseringen som avroparen ser i e-handeln innehåller 

inte information om de kommande eventuella delleveranser som planeras, om 

leverantören inte leveransaviserar i förväg. 
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4.3 Omvärldens nuläge och framtida utveckling  

4.3.1 Intervju 

Ulf Larsson som är projektledare på NCC, ett konkurrerande byggföretag, intervjua-

des om deras e-handel med utgångspunkt i varuförsörjningsprocessen.  

Sammanfattningsvis skiljer sig NCC:s e-handel mot Svevias på följande punkter. 

 Standardiserat arbetssätt och meddelanden för de största leverantörerna. 

 

 De har mål för e-handelsanvändandet och uppföljning sker på projektnivå. 

Användandet av e-handeln kopplas till platschefens lön, tantiem. 

 

 Katalogen skapas enbart utifrån leverantörernas katalog. Man väljer en leve-

rantör och då visas ett menyträd leverantörens varor. 

 

 I systemet utgår man från ett och samma ställe när man söker artiklar, avtal el-

ler leverantörer och man utgår från en intern artikelkatalog. 

 

 Systemet har en kraftfull sökmotor med möjligheter till avancerad filtrering av 

sökresultat. De tar in statistik på hur användare söker i systemet. 

 

 Sökning utgår från artikelnamn men även ”sökord”. Sökorden kopplar också 

ihop olika grupper av varor.  

Fullständiga anteckningar från intervjun finns i Bilaga 6 – NCC e-handel. 
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4.3.2 Trender 

NEA:s årliga event sammanfattar vad som hänt inom området e-affärer. I år presente-

rades kundtillämpningar inom molnlösningar, mobila lösningar och hur lösningar för 

B2B och B2C förenas. Under mötet diskuterades vikten av korrekt grundinformation 

för artiklar för att få till det automatiska flödet, vilket främst gällde t.ex. livsmedels-

branschen som också arbetar med att standardisera artikelinformationen. Skillnader 

och likheter mellan e-handel B2B och B2C är att vid B2C är det bilder och marknads-

närvaro på nätet som är det avgörande, medan för B2B är det grunddata för korrekta 

beställningar för att få en effektiv logistik. Programmet och deltagande företag från 

seminariet finns i  Bilaga 5 – NEA.  

En stor förändring de senaste åren är att förväntningarna på en B2B-lösning har ökat 

avsevärt. De som står för inköp i sin professionella roll har tagit med sig sitt beteende 

och sina förväntningar från sitt privatliv där de köper från olika B2C-siter. Det är e-

handlare som är duktiga på att leverera en bra köpupplevelse till sina kunder. De har 

satsat mycket på att användarupplevelse ska vara enkel, ge köplust och ge ett starkt 

intryck av varumärket. En tydlig trend är därför att skillnaden mellan B2B och B2C 

suddas ut och att lösningarna blir mer och mer lika i sina funktioner och i sin upp-

byggnad. (Wipcore, 2012) 

En undersökning om trender för B2B visar att mobilitet är en trend som har ökat kraf-

tigt och ligger på tredje plats som viktigaste kontaktpunkten mellan företag efter 

webbhandel och direktförsäljning. Mobilitet ligger också på fjärde plats för vad före-

tag kommer att investera i, efter sökmotoroptimering och olika sätt att utveckla pro-

dukter. (Oracle Corp. , 2012) 

4.3.1  BEAst seminariet 

Byggbranschen måste följa utvecklingen i andra branscher och gå från händelsestyrd 

till en planerad verksamhet.  Framgångsrik logistik bygger på skalfördelar, integration 

mellan aktörer och delaktighet. För att lyckas som företag krävs att man integrerar 

logistik och inköpsarbetet och ser till helheten. Leveranser ska styras utifrån behovet i 

en projekttidplan.  

Man hör då och då argumentet att byggbranschen är så speciell att det inte går 

att göra jämförelser med andra branscher. ”Varje hus är unikt”, ”vi har ingen fa-

brik” osv. 

Men... 

... även till unika hus behöver godset komma i rätt tid och vara lastat och märkt 

på rätt sätt, tidplanen är viktig för resursplanering och varje onödig förflyttning 

av material kostar pengar! 

(Björck, 2013) 

Byggbranschen är en sektor med stora potentialer. 15 % av arbetstiden för en byggar-

betare går åt att ta emot material, tid som skulle kunna användas för att arbeta med 

annat. Förbättringspotentialen för logistikflöden ligger på 5-20 %. Den stora potentia-

len finns i att reducera icke värdeskapande arbete med fokus på det som är värdeskap-
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ande för kunden.  (Lidbom, 2013). Detta leder också till lägre kapitalkostnader och 

bättre kassaflöde. 

För att detta ska vara möjligt behövs ett bra IT-stöd för projekt- och leveransplanering. 

Detta ställer krav på standardisering och samordning i byggbranschen, med gemen-

samma lösningar för mindre aktörer, utan att konkurrensbilden ändras. Standarder 

krävs för att få skalfördelar, integration och delaktighet ”många till många”.  

Medlemmarna i BEAst är överens om att samarbete i branschen är vad som krävs för 

att lyckas. Byggföretagen vill i framtiden vara en attraktiv bransch för ungdomar. Ut-

vecklingen går mot att använda moderna IT-hjälpmedel och att kunna utföra arbets-

moment direkt i mobiltelefonen. Generellt har man i byggbranschen varit kritisk till 

möjligheten att tillämpa moderna synsätt och IT, men nu är attityden snarare ”vi kan 

inte stoppa det här, vi är dumma om vi inte hänger på” (Björck, 2013).  

Behovet av standardisering har uppmärksammats i en undersökning som gjorts i ett av 

BEAst:s projekt. Det framkom att många upplever att det är problem med att olika 

företag har olika krav på kommunikation samt olika tillämpningar och versioner av 

standarder, vilket leder till att det tar tid att ansluta en ny part.  

Företagen som presenterade påpekade vikten av ett integrerat inköps- och logistikar-

bete från början till slut, med automatiska processer och minskad administration. Peab 

har ett elektroniskt flöde från arkitektens ritning till en automatisk fakturering. Vid 

leveransen ska IT-stöd finnas för automatiserad avvikelsehantering, kvittens av motta-

gen leverans vilket sedan leder till en automatisk generering av fakturering/betalning. 

Detta innebär att man inte kan ha hur många leverantörer som helst, eftersom standar-

diseringsarbete behöver göras tillsammans med leverantörerna. 

BEAst kommer att ta fram en kalkyl som man kan använda för att kunna beräkna nyt-

tan med e-handel. En liknande för e-faktura finns redan.  

BEAst driver bl.a. två projekt som syftar till att förenkla för e-handel i byggbranschen. 

En förstudie kallad effektivare e-kommunikation har genomförts om hur PEPPOL 

skulle kunna användas för byggbranschen. PEPPOL är infrastruktur för elektronisk 

kommunikation mellan företag, som skulle lösa många av de bekymmer som finns 

med dagens e-handel. Problemen är främst att trots branschstandard så har många fö-

retag egna varianter. Företagens system blir därmed inte kompatibla med varandra 

vilket leder till att det blir krångligt och dyrt att ansluta nya kunder/leverantörer. 

PEPPOL skulle innebära att Svevia integrerar ett inköpsordersystem/affärssystem dit 

och därmed möjliggör e-affärer med alla andra som ansluter sig till PEPPOL. 

Det andra är ett delprojekt i projektet effektivare varuförsörjning som är en förstudie 

om en branschgemensam portal som möjliggör e-affärer med de företag som inte 

själva har system. Svevia har då en integration till portalen.  Istället för att leverantö-

ren ansluter sig till PEPPOL använder de portalen, liknande manuellt flöde i Svevias 

nuvarande e-handel.  

Sammanfattningsvis är BEAst:s medlemmar mycket positiva till utvecklingen som 

sker inom branschen och BEAst. Seminarieprogram och presentationsmaterial från 

seminariet kan man hitta på BEAst:s hemsida (www.beast.se). 

http://www.beast.se/
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4.3.2 Supply Chain i byggbranschen 

I Tidningen Supply Chain Effects har Stefan Björck, Inköpschef Peab och Per Lin-

dahl, logistikkonsult Lime, skrivit om logistik i byggbranschen. Peab är en konkurrent 

till Svevia men också medlem i BEAst. Stefan medverkade också på BEAst:s semi-

narium. Att arbeta med logistikfrågorna, och det standardiseringsarbete som sker inom 

BEAst, ser han som den enda vägen framåt för ökad kvalitet och lönsamhet i bygg-

branschen.  

Supply chain tänkande lyfter byggbranschen 

Byggbranschen har liksom bland annat sjukvårdssektorn haft svårt att anamma ett mo-
dernt supply chain tänkande. Orsakerna är flera; bristande samordning, långt driven 
decentralisering och inte minst brist på standardiserade arbetsprocesser och metoder. 
I detta nummer av Supply Chain Effect uppmärksammar vi särskilt byggbranschens lo-
gistik och varuförsörjning i ett flertal artiklar. Helt klart är att branschen nu börjar ut-
veckla ett flödestänkande av den typ som sedan länge finns i industri och handel. Ef-
fekterna kan avläsas i mer standardiserat beteende, ordning och reda, ökad effektivitet 
och minskade kostnader för byggproduktion och därmed i förlängningen för oss som 
köper eller hyr fastigheter av olika slag. Enligt initierade källor brukar man halvt på 
skämt och halvt på allvar hävda att en byggarbetares produktivitet är 18 procent. Det 
vill säga knappt en femtedel av tiden ägnas åt att bygga, resten åt annat... 

 
Brist på standardisering, samordning och kompetens 
Det faktum att de stora byggföretagen ofta konkurreras ut av mindre lokala eller reg-
ionala byggföretag är ett bevis på att de skalfördelar som normalt återfinns i alla 
branscher inte tillvaratas i tillräcklig grad i byggbranschen. Initierade bedömare menar 
att det är just bristen på standardisering och samordning som är den stora boven, i 
kombination med en allt för låg kompetens inom inköp, logistik och industriellt produkt-
ionstänkande. 
 

(Lindahl et al, 2012) 

Enligt artikeln finns det fyra grundprinciper för logistik: 

 Specialisering, skalfördelar och integration 

 Standarder 

 Uppföljning/mätning av prestation i leveranser 

 Operativ effektivitet 

Sammanfattningsvis skriver författarna att de grundläggande tankarna i Supply Chain 

Management gäller lika mycket i byggbranschen som i andra verksamheter med stora 

fysiska flöden. Men det är mycket mer än bara ”ordning och reda och billigare trans-

porter” eller att individer ska bli bättre på något de redan är bra på. Istället gäller det 

att få delarna att passa ihop bättre, det är nyckeln till den industrialiseringen som 

byggbranschen söker. Att ta ansvar för ett helhetsperspektiv och hitta nya specialist-

roller och en ny ansvarsfördelning mellan gemensamma funktioner och lokala bygg-

arbetsplatser. För branschen är detta något av ett paradigmskifte att komplettera den 

lokala produktionen med mer standard och gemensamma lösningar för materialför-

sörjningen. För Peab har det visat sig att en tydlig logistikstrategi och operativ ut-

veckling ger resultat, men de är nödvändigt att anpassa lösningar till branschens förut-

sättningar och att vara uthållig. Det går inte att kopiera industriföretag rakt av och få 

omedelbara effekter, bilindustrin har arbetat med denna utveckling i decennier och 

byggbranschen har bara sett början. 
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5 Analys 

5.1 Ersättning av e-centers lager och ordertjänst 

Differentieringen syftade till att prioritera utredning av leverantörer med högt volym-

värde och större betydelse för verksamheten för att kunna ta beslut om lämplig åtgärd 

då e-centers verksamhet skulle avslutas, och den syftade också till att identifiera artik-

lar som var viktiga för Svevia och om de behövde lagerhållas.  Åtgärderna var att fort-

sätta med leverantören och e-handel eller att ersätta med annan leverantör som också 

var ansluten i e-handeln. Leverantörer med liten betydelse avslutades.  

Vid differentieringen av leverantörerna baserat på volymvärdet kan man se att det är 

ett mindre antal leverantörer, 14 stycken och 14 %, som stod för 80 % av volymvär-

det. En enda leverantör stod för 37 % av volymvärdet.  

Vid undersökning av volymvärdet för artiklarna framgår det att ett avtalsområde ut-

märker sig. Det är främst två leverantörer, nr 1 och 5, som står för nästan 42 % av det 

totala volymvärdet. Antalet artiklar från de två leverantörerna motsvarar 3 % av det 

totala antalet artiklar. Ett mycket litet antal artiklar står alltså för en stor del av om-

sättningen. Totalt är det 4 stycken leverantörer som ingår i detta avtalsområde och de 

markerades som viktiga i differentieringen av leverantörerna och hade sammanlagt 

volymvärde på 45 % av totala volymvärdet. Dessa artiklar var inte lagerartiklar utan 

direktlevererades från leverantören till beställaren. Därför var det prioriterat att ansluta 

dem i e-handeln.  

Det var många leverantörer som hade mycket lågt volymvärde och den procentuella 

skillnaden mellan dem var inte stor. För att enklare kunna urskilja skillnaderna hade 

man kunnat exkludera de fyra leverantörerna då volymvärdet undersöktes.  I detta fall 

gick det att hantera men om det varit fler artiklar och leverantörer hade det kunnat 

underlätta.  

Det märks tydligt att oavsett vilket sätt man väljer att klassificera leverantörerna blir 

problemet att artiklar hos samma leverantör egentligen har olika betydelse för företa-

get eller i en klassificering, vilket överensstämmer med teorin. Differentiering av leve-

rantörer var dock tillräckligt för denna uppgift eftersom det var e-handelsanslutning 

som var det främsta syftet vilket görs per leverantör. 
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5.1.1 Resultat och åtgärder totalt 

 

Tabell 5.1 Antal leverantörer från början och vid avslut 

Totalt antal leverantörer 98 

Varav befintliga koncernavtalsleverantörer 5 

Varav e-centers ”egna” leverantörer 93 

Antal leverantörer kvar av e-centers leverantörer 22 

Ny leverantör 1 

 

Antalet leverantörer vid projektets slut är 23 stycken, varav en är ny.   

 

 

I de fall en leverantörs artiklar ersattes av två leverantörer räknades det som en halv 

leverantör till respektive leverantör som ersatte. I de flesta fall var det inte hela sorti-

mentet som flyttades till en annan leverantör utan de artiklar som finns behov av enligt 

klassificeringen och försäljning, men det tas inte hänsyn till i siffrorna här. 

Vid genomgången av avtal och sortiment var det många artiklar som blev inaktuella 

och inte behövde ingå i sortimentet längre. Det upptäcktes också att upphandlingar 

sällan gjorts för e-centers avtal utan de har förlängts år efter år. Detta medför att det  

interna behovet och marknadens utbud inte har undersökts och sortimentet inte har 

uppdaterats, förutom att man tog in enstaka artiklar som efterfrågades via ordermot-

tagningen. Leverantörsmarknaden har förändrats och många leverantörer tillhandahål-

ler numera ett större sortiment för att bli ”helhetsleverantörer” inom ett område, såsom 

tex byggförnödenheter. Leverantörerna kan  nyttja skalfördelar till att ha låga priser. 

22

44

5

15

7

5

27

Fig 5.2 Resultat/åtgärder för alla leverantörer 

Kvar
Borttagna
Bef. koncernavtal
Ersatta
Ersatta med koncernavtal

Ersatta med kvarvarande leverantörer

Ersatta med ny leverantör
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Detta medförde att 27 stycken och 27 % av det totala antalet leverantörer kunde ersät-

tas med befintliga avtal motsvarande 9 % av det totala volymvärdet. 

 

Tabell 5.3 Antal leverantörer och volymvärde 

Andel antal borttagna leverantörer:  

Andel av totalt volymvärde: 

45 % 
13 % 

Andel antal ersatta med koncernavtal2:  
Andel av totalt volymvärde: 
 

16 % 
6 % 

Andel antal ersatta med kvarvarande/ny lev3: 
Andel av totalt volymvärde 

 13 % 
3 % 

 

Andelen av antalet leverantörer som togs bort var 45 % och det motsvarade 13 % av 

det totala volymvärdet. Antalet leverantörer som är kvar eller blivit ersatta är 50 % 

men volymvärdet är hela 87 %. 

E-center tillhandahöll både material, produkter och förbrukning med ett volymvärde 

på ca 25 mkr. Inköpskostnaden för material, produkter, förbrukning uppgår till 1 473 

mkr för Svevia, varav för förbrukning/omkostnad är 51 mkr. E-centers volymvärde i 

relation till den totala inköpskostnaden för material, produkter och förbrukning mots-

varar 17 %. Uppdelningen mellan material, produkter och förbrukning är inte helt 

självklar, dels för att det inte finns en uttalad strikt skillnad och dels för att siffrorna 

baseras på vilket baskonto som väljs att bokföra fakturan på.   

Ovanstående visar att differentieringen inte baseras på hela behovet för Svevia inom 

en inköpskategori eller ett materialflödessegment. Volymvärdet för artiklarna hos e-

center i jämförelse med volymvärdet för motsvarande inköpskategori är alltså totalt 

sett är låg vilket medför att artiklar hos e-center antogs ha större betydelse innan ut-

redningen gjordes än vad det visade sig ha. Därför var det inte heller några större pro-

blem att ta bort artiklar och leverantörer.  

  

                                                 

2 Av e-centers 93 leverantörer. 
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5.1.2 Leverantörer i e-handeln 

De flesta kvarvarande leverantörer anslöts eller är på väg att anslutas i e-handeln. Av 

de 23 stycken kvarvarande leverantörerna är det två som inte är med i e-handeln, men 

den ena ska anslutas inom kort. Nedan visas vilken typ av e-handelsanslutning (förkla-

ring i avsnittet om e-handel) som de kvarvarande leverantörerna anslöts med.  

 

 

Prioritering av arbetet med att ersätta e-center gjordes utefter leverantörernas volym-

värde. Från början hade flera leverantörer med lågt volymvärde beslutats om att tas 

bort, ifall inte några kritiska artiklar hade identifierats. En ny funktion i e-handeln 

möjliggjorde dock att artiklar kunde överflyttas till leverantörerna från e-center på ett 

smidigt sätt, vilket resulterade i att artiklar från fem leverantörer kunde finnas kvar i e-

handeln. Det enda kravet var att de skulle kunna ta emot order via e-post, manuellt 

flöde. Produkterna var inte av stor vikt men användaren förväntar sig att hitta dem i e-

handeln eftersom de funnits där tidigare. Att artiklarna finns kvar i e-handeln är bra 

för den totala leveransservicen (sortimentet) i e-handeln och vilket gynnar användan-

det.  

Det manuella flödet visade sig vara mer tillämpbart än förväntat. Leverantörer som 

inte kunnat ta fram en prisfil tidigare och därmed inte varit aktuella för direkt anslut-

ning i e-handeln kunde vara kvar i e-handeln. Dessa leverantörer har oftast få artiklar 

och eftersom uppdateringar av prisfilen sker sällan kan de vara kvar i e-handeln utan 

att det kräver mycket tid och arbete.    

  

18

2
1 2

Fig  5.4 Resultat e-handel för e-centers leverantörer 

Katalog, manuell

Katalog, elektronisk

Punchout

Avtal, inte e-handel
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5.1.3 Behovet av lager  

En leverantör kunde klassificeras med en eller fler av de fyra klassificeringarna; Vik-

tig, Leveransservice, Kundanpassad/komplicerad tillverkning, och Beroende artikel. 

Det var klassningen L som sattes då lagerfrågan skulle utredas, de andra klassifice-

ringarna var för att undersöka och vid behov prioritera att ha kvar artiklarna i e-

handeln eller sortimentet.  

Totalt var det 26 leverantörer som bedömdes ha artiklar som var kritiska eller viktiga. 

I Bilaga 3 – Klassificering leverantörer flera kriterier, finns en tabell över leverantö-

rerna med kommentarer.   

 

 

 

Av de 26 leverantörerna med kritiska artiklar var det 19 leverantörer som hade varor 

på e-centers lager. Av dessa var det 10 stycken leverantörer som fått märkningen ”L” 

vilket innebär att på grund av krav på leveransservicen behövde lagerbehov utredas.  

 

 

 

 

 

 

 

422

(72)

Fig.  5.5 Antal kritiska leverantörer

V

B/L/K

45%

20%

(35%)

V

B/L/K

Fig. 5.6  Volymvärde % av totalt för kritiska leverantörer 
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Tabell 5.7  Kritiska leverantörer för lagerhållning 

Lev 
nr 

Avtalsområde 
2010-2012 
Vol.värde 
 % av tot. 

Klass-
ning 

Lager-
vara 

Kommentar märkning  

3 Profilprodukter 7,03 L/K ja 
Minsta beställningskvantitet.  Kundunika artiklar,  
minsta produktionskvantitet. => Lagerhållning.  

4 Handskar/Skyddsskor 5,43 L ja Skor/handskar kan ej beställas styckevis.  

11 Städa Sverige- säcken 1,46 L ja 
Kan inte direktlevereras, tillverkas i stor volym. 
Övriga säckar ersätts med koncernavtal. 

21 Dekaler 0,81 B/L ja 
Dekaler som används på fordon för uthyrning. 
Svevia och Trafikverket (kund till maskin). 

34 Provtagningskartonger 0,36 L/K ja Tillverkas i stor volym, en lev. i Sverige 

40 Stora plastsäckar 0,20 L 
 

Endast helförpackning 

64 Bensinstationsprodukter 0,09 B/L ja 

Förarprovslåda (Cofa) - innehåller fälgkors, spänn-
band, bogserlinor, snörborstar. Levereras med bilar 
som hyrs ut. 

68 Reflexer kantstolpar 0,07 B/K/L ja 
Reserv-/slitdel. Passar till befintliga äldre kantstol-
par. Tillverkas bara utomlands. 

70 Stänkskydd 0,06 L ja 
Profilerade stänkskydd "måste". Tillverkar i stora 
volymer. 

76 Maskinmärkning/dekaler 0,05 L ja Går ej att köpa små kvantiteter 

 
Summa % av totalt 
volymvärde:  15,56    

 

Av dessa tio leverantörer blev resultatet följande: 

 Tre stycken kunde efter förhandlingar leverera önskvärda orderkvantiteter direkt 

från sitt lager till beställaren.   

 Två stycken kunde ersättas; en av befintligt koncernavtal och en genom att köpas 

in och lagerhållas via en annan koncernavtalsleverantör, ungefär som en tredje 

part. 

 Fem stycken skulle utredas för lager hos tredje part. 

De varor som enligt differentieringen bedömdes vara kritiska ur leveransservicesyn-

punkt och där lager kunde vara fortsatt motiverat skulle samlas ihop och utredas för 

lagerhållning hos tredjepart, med önskemål om anslutning i e-handeln. En förfrågan 

skickades till tre stycken tredjepartsföretag om kostnadsbilden för att lagerhålla.  

Tredjepartsföretagen ville ha ytterligare information än vad som ingick i förfrågan för 

att kunna lämna offerter, men denna information fanns inte tillgänglig. Eftersom leve-

ransservicen i de flesta fall kunde uppnås och det endast var fåtal artiklar som har be-

hov av lagerhållning valdes att inte genomföra detta inom projektet. Förfrågan som 

skickades ut till några tredjepartsföretag och den information som kom in kan fås på 

begäran. 

De fem leverantörerna avslutades genom att överlåta ansvaret för inköpet på den verk-

samhet som har behovet. Varorna från tre av leverantörerna kan behöva lagerhållas 

framöver, leverantör 11, 34 och 68. Det sammanlagda volymvärdet för dem är 1,9 % 

av det totala volymvärdet för e-centers alla leverantörer.  
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Tabell 5.8 Avslutade leverantörer med behov av lager 

 

 

 

 

Resultatet som visar volymvärde som är kvar med stämmer inte riktigt, eftersom det är 

den ursprungliga leverantörens volymvärde som avses utan att ta hänsyn till de artiklar 

som utgått eller andra sortimentsförändringar. 

 

134
9

(72)

Fig. 5.9 Resultat/åtgärd för kritiska leverantörer

Kvar/ersatta B/L/K

Kvar V

Borttagna B/L/K

Lev 
nr Avtalsområde 

2010-2012 
Vol.värde 
 % av tot. Kommentar åtgärd 

11 Städa Sverige- säcken 1,46 

Organisationen för "Städa Sverige" -kampanjen står för avtal om 
tillverkning med leverantören. Det är fler kunder som köper, e-
center lagerhöll åt alla dessa kunder. 

34 Provtagningskartonger 0,36 
Borttagen, ansvar att hantera har labben. De har möjlighet att la-
gerhålla en del. Risk att det kan bli problem framöver.  

64 Bensinstationsprodukter 0,09 Maskin anskaffar själva. Tar inte stor plats och kan hanteras där.  

68 Reflexer kantstolpar 0,07 Utredning senare i samband med upphandling/avtal.  

76 Maskinmärkning/dekaler 0,05 Maskin anskaffar själva via avtal.  

  
Summa % av totalt vo-
lymvärde:  2,03 

 

13%

61%

26%

Fig 5.10 Andel av totalt volymvärde för åtgärder

Borttagna totalt
Kvar/ersatta kritiska
Kvar/ersatta övriga
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Det var endast få artiklar som verkligen behöver lagerhållas. E-centers grossistfunkt-

ion och de fall då Svevia hade ”grossistavtal” med leverantörer som vid förändring 

riskerade att medföra prishöjning på grund av mindre orderkvantiteter och/eller kost-

nad för att leverantören hanterar lager var knappt märkbar. Ur e-centers synvinkel där 

artiklar ansågs ha stor betydelse och vid jämförelse av styckepriset för artiklarna med 

andra leverantörer fanns motiv för lagerhållning men med hänsyn till de totala lager-

hållnings- och lagerföringskostnader för att driva lager och verksamheten var det inte 

så.  

Behovet av leveransservice undersöktes med försäljningsstatistik och erfarenheter från 

personalen på e-center. Detta kan skilja från det verkliga behovet organisationen har 

av dessa produkter, eftersom den totala förbrukningen inte har undersökts. 

Lagret som e-center hade motsvarar ett lager på grund av serviceskäl. Typen av lager 

är närmast en kombination av säkerhets- och koordinationslager, men motiven till de 

olika typerna av lager som beskrivs stämmer inte in på den typ av artiklar som e-

center hanterade. Volymerna av artiklar är låg i jämförelse med vad dagens leverantö-

rer hanterar och mycket låg i jämförelse med grossister inom förbrukning och förnö-

denheter.  Många leverantörer siktar på att vara helhetsleverantörer inom vissa områ-

den, såsom byggförnödenheter. De varor som visade sig ha behov av att lagerhållas 

var anledningen främst att de tillverkades i större volymer, men i de flesta fall gick det 

att lösa.  

Detta sammantaget gör att det inte finns tillräckliga motiv för att ha egen lagerverk-

samhet för förnödenheter. Behov av lager bör vara mer aktuellt för material som an-

vänds i produktionen där man vill säkra försörjningen och eventuellt köpa från utlan-

det. Lager på grund av kostnadsskäl där man vill kunna få stordriftsfördelar genom att 

köpa, frakta och producera stora volymer åt gången är aktuellt. Eftersom volymer för 

material till produktion varierar kraftigt för säsong och aktuella projekt, kan man ge-

nom att ta tillvara på erbjudanden ha ett spekulationslager.  

I e-center arbetade man inte med lagerstyrning och saknade teoretisk kompetens inom 

området. De fasta kostnaderna för lagerhållning, hantering och administration var 

höga. Prissättningen baserades ofta på inköpskostnaden med ett påslag för lagerytan 

och tid för att hantera en order. Totalkostnadsanalys kan användas för att jämföra att 

lagerhålla mot att köpa direkt från en leverantör. En totalkostnadsanalys är ett verktyg 

för jämförelse av ett sätt med ett annat. Man väljer ut de kostnader som påverkar mest 

och kan välja att bortse från andra för att de har liten betydelse och inte påverkar re-

sultatet, för att göra det mer hanterbart.  
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I en totalkostnadsanalys kan följande kostnader ingå. 

Tabell 5. 11 Totalkostnadsanalys 

Lagerföring Lagerhållning/hantering 

Kapitalkostnad 

Riskkostnad (inkurans mm) 

Byggnader 

Maskiner 

Personal 

Transport Administration 

Ingående transport 

Utgående transport 

Personal 

Lokaler 

IT-system  

Uppstart 

Ev. underhåll 

 

(Björnland et al, 2003) (Aronsson, 2003) 

Anledningen till att e-center inte var lönsamt är troligtvis att vid beräkning av priser 

på produkter har inte hänsyn tagits till alla kostnader och att de inte arbetat med lager-

styrning. Syftet med lagerstyrning är att använda sig av ekonomiska orderkvantiteter 

och beställningspunkter. Då man inte gör detta riskerar man att inte ha kontroll på 

kostnader för bundet kapital, hanteringskostnader och fraktkostnader. 

Med tanke på låga och varierande volymer, svårigheten att genom prissättningen täcka 

upp för de fasta kostnaderna och behov av kompetens och IT-system är det bäst att 

låta en tredje part hantera lager. Att använda e-handeln för avrop från en tredje part är 

möjligt.  

Fördelar med att välja ett tredjepartsföretag är att man inte behöver ha kompetensen 

för lagerstyrning och inte behöver investera i lokaler och IT-system. Detta gör att det 

blir en flexibilitet och att man enkelt kan beräkna logistikkostnaderna för lagerhåll-

ning. En flexibel transparent prissättning som t.ex. baseras på utnyttjande av yta eller 

en procentsats gör det möjligt att analysera både små och stora volymer samt få eller 

många artiklar jämfört med andra alternativ. Det innebär att man kan analysera kost-

naden för lager och relaterade tjänster för en enstaka artikel eller varugrupp.  

Om tredjepartslogistikföretag ska användas i framtiden bör den geografiska placering-

en för lagret undersökas för att möjliggöra kostnads- och tidseffektiva transporter. Det 

kan t.ex. vara placering intill hamn, frekventa sträckor för vägtransporter utifrån 

Svevias placeringar, placeringar för leverantörerna som inköp sker i från. Valet av 

placering kan också göras på en ort som har många transporter in i området så att man 

kan utnyttja returtransporter. Sådan kompetens har olika fraktbolag.  

 

5.1.3.1 Utfasning av lager 

Nedan visas lagervärden den sista varje månad från december 2011. Projektet startade 

i oktober 2012 där värdet 1 682 000 kr är utsatt.  
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Fig. 5.12 – lagervärden  

Varorna på lagret gick åt olika snabbt och därför var inköp till lagret ibland tvunget 

för att andra varor från leverantören inte var slut ännu. En leverantör kunde också an-

slutas för en del av sortimentet för att successivt lägga över försörjningen av artiklarna 

i takt med att artiklar tog slut på lagret. Detta ställde krav på planering av inköpen och 

bevakning av lagret.  

Leverantörer som skulle ta över lagret köpte inte tillbaka till inköpspriset utan ofta ett 

lägre pris. Lagerkostnader och inkommande samt utgående frakter blev ren förlust.  

I många fall gjordes sortimentet om och leverantörerna tog inte över artiklar som var 

inaktuella och Svevia fortsättningsvis inte skulle ha i sortimentet. Dessa fick försöka 

säljas ut i e-handeln istället.  

Försäljning via e-center tar tid för personalen och tanken var att höja priserna endast 

för varor som direktlevereras och inte för lagervaror i e-handeln. När tiden var inne 

för en prisförändring visade det sig att systemet endast klarade av att ändra priser för 

alla artiklar eller för en och en, vilket tar för mycket tid.  För direktleveranser som e-

center administrerade utanför e-handeln, d.v.s. hämt- och telefonorder kunde priset 

höjas eftersom det sker manuellt.   

När fler leverantörer anslutits och lagret bestod till större del av inkuranta eller inaktu-

ella varor sänktes alla priserna till inköpspris eller lägre i e-handeln för att bli av med 

lagret. Det fanns en del varor på lagret som inte var med i det bokförda lagervärdet. 

Baserat på ”försäljningspriset inklusive moms” var de artiklarna värda runt 300 000 

kr.  Förhoppningen var att få intäkter för dessa varor vid utförsäljningen av lagret.  

Ytterligare några veckor senare stängdes de leverantörer som direktlevererar och även 

möjligheten till hämt- eller telefonorder.  

Det som fortfarande var kvar på lagret såldes ut på en auktion i slutet av april 2013.  
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5.2 E-handel i Svevia 

5.2.1 Anslutning av leverantör 

 Bara ett fåtal leverantörer är anslutna i e-handeln med elektroniskt flöde, då systemen 

är integrerade och avropen går direkt in i leverantörens order-/affärssystem. Av de 

leverantörer som ersatte e-center har endast en hittills anslutits med elektroniskt flöde 

och samma leverantör har Punchout istället för en inläst katalog i e-handeln. Arbete 

pågår med att ansluta fler leverantörer elektroniskt och under tiden har de ett manuellt 

flöde. Det tar tid att ansluta leverantörer elektroniskt eftersom anpassningar oftast 

krävs.  

Att integrera systemen kräver ofta att båda parter måste göra anpassningar. För en 

liten leverantör kan det vara kostsamt att anpassa sig till för många kunder och för en 

stor leverantör kan det istället handla om att kunden inte är tillräckligt viktig för att 

göra detta arbete. I bland används de andra säljkanalerna av Svevia, som även andra 

kunder nyttjar,  i mycket större utsträckning än e-handeln. Detta leder till att leveran-

tören inte ser någon vinst i att integreras i e-handeln. Mycket är beroende av leveran-

törens kunskap och vilja med e-handel samt vilka system de har. På grund av system-

begränsningarna och brister i standard är det de leverantörer med störst volym som 

elektroniskt flöde är aktuellt för, men även då man använder Punchout. En Punchout 

utan elektroniskt flöde mister sitt syfte med minskad administration av katalogen ef-

tersom leverantören då får en manuell orderhantering vid sidan av sin webbshop. 

Några av Svevias leverantörer har bett om komplett partsinformation för alla leve-

ransadresser/projekt i förväg för att deras system ska fungera. Detta kan exempelvis 

bero på att systemet inte kunde hantera flera leveransadresser för ett kundnummer. 

Leverantören rekommenderades att inte kräva informationen i förväg och istället han-

tera att få informationen i ordern, eftersom det skulle innebära manuellt arbete för dem 

och att informationen ändå skulle bli inaktuell. Följden i ett av fallen ändå manuellt 

arbete; varje gång en order kom för ett projekt/leveransadress var de tvungna att ma-

nuellt lägga upp kunden. Ytterligare en underliggande orsak till att de ville få denna 

information var leverantörens egna uppdelningar av säljansvar geografiskt. Om en 

leverantör vill ha kopplingar mellan kundnummer i sitt system och Svevias organisat-

ion får de själva ansvara för detta.  

5.2.1.1 Avtalsfrågor 

Oftast diskuteras detaljerna om e-handel med en leverantör i ett senare skede efter 

upphandlingen är klar och ibland efter avtal tecknats. Teknisk bilaga och e-

kommunikationsavtal används sällan som komplement till affärsavtalet med leveran-

törerna. Detta resulterar i att när man vill få igång e-handeln dyker frågor upp som 

varken avtalsansvarig eller leverantören har kunskap, tid eller motivation för att arbeta 

med i det skedet. Kataloghanteringen och ansvarsfördelningen måste diskuteras redan 

vid avtalstecknandet och med fördel redan i upphandlingen. BEAst har en utbildning i 

e-handel och de rekommenderar att även avtalsansvariga går den för att öka förståel-

sen och kunskapen om e-affärer. 
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Följande regleras idag inte i affärsavtalet men behöver diskuteras och eventuellt beslu-

tas om med en leverantör: 

 Hur ofta prisfilen ska uppdateras med avseende på prisförändringar.  

 Hur ofta bilder eller information på leverantörens hemsida uppdateras och 

därmed hur ofta detta behöver kontrolleras i Svevias e-handel.   

 I de fall en prisuppdatering sker mellan beställnings- och leveranstillfället, är 

det leveransdagens pris som gäller om inte orderdagens pris överenskoms mel-

lan parterna.  

 Inom vilken tid en order ska bekräftas, vad som ska ske vid avvikelser i kvan-

titet och datum för leverans vid orderbekräftelse, vid annullering samt om del-

leverans/restnotering är tillåtet och hur det i sådana fall ska hanteras.  

 Hur delleverans/restnotering ska gå till och om det är godkänt eller inte.  

5.2.2 Katalog och menyträd  

För en användare är det viktigt att informationen som finns i e-handeln är korrekt och 

relevant och att det är enkelt att hitta det man söker (GS1, 2013). Det mest tidskrä-

vande i e-handelsprocessen är arbete och administration kring kataloginformationen, 

både för leverantören och för Svevia.  Problemen beror till stor del på begränsningar i 

systemen för båda parter som leder till mycket manuellt arbete, men också på att an-

svaret för sortimentet och prisfilen har varit uppdelat och otydligt.  

För avroparen innebär bristerna att man inte kan söka strukturerat i menyträdet efter 

artiklar. Artiklar är sorterade på fel ställen och information och bilder saknas. I kom-

bination med en bristfällig sökfunktion blir det svårt att hitta det man söker.   I för-

längningen ser inte avroparen någon nytta med e-handelns eftersom den inte är kom-

plett och använder istället andra sätt att handla varorna på, t.ex. direkt via leverantö-

rens webbshop, telefon eller i butik. När information inte är tillräcklig för avtalsansva-

rig eller e-handelsadministratören för att utläsa vad det egentligen är för något, särskilt 

om det är ett tillbehör till en annan produkt, kan man fråga sig hur ska avroparen ska 

kunna veta vad det är. 

Ansvar för sortiment 

Ansvaret för sortimentet ligger på den avtalsansvarige, men i e-handeln har e-

handelsadministratören tagit ett stort ansvar. När en ny leverantör ska in i e-handeln 

krävs ett djupare samarbete mellan avtalsansvarige, e-handelsadministratören och le-

verantören med att undersöka artikelgrupperingar och komma fram till den bästa lös-

ningen. Något som kan förbättras är systemstödet för validering av prisfilen i form av 

felmeddelanden. Då kan man låta leverantören utföra det steget, som det också är 

tänkt, via leverantörsportalen. När prisfilen är inläst ska avtalsansvarige granska sor-

timent och priser, vilket systemet också behöver stödja bättre. Åtminstone att få ut de 

befintliga funktionerna i form av i Excelrapporter för att kunna se helheten. Sådana 

rapporter kan tas fram enligt Svevias behov. 
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Koder för matchning mot menyträd 

UNSPSC har inte fungerar varken för Svevia eller för NCC när det handlar om att 

skapa katalogen, men koderna används för att matcha artiklar. Svevias matchning 

mellan menyträd och UNSPSC är inte uppdaterad delvis eftersom det inte administre-

rats på rätt ställe utan flyttats manuellt i e-handeln. Det bara är vid första inläsningen 

som UNSPSC används för matchningen, vid nästa inläsning är det artikelnumret, vil-

ket medför att det inte lagts så mycket tid på att ha ordning på dessa. Problemet blir 

när man byter leverantör eller avtal om inte UNSPSC-matchningen mot menyträdet 

gjorts på rätt ställe eftersom den då kan behöva göras om. 

Det är en fördel att använda gemensamma standarder, såsom internationella UNSPSC, 

men samtidigt behöver dessa anpassas och börjar användas av fler. BEAst är öppna 

för att göra förändringar i koderna, men själva huvudstrukturen är svår att ändra på 

eftersom det följer en internationell standard för många branscher, inte bara byggbran-

schen. Det är svårt att få tillgång till UNSPSC-strukturen på ett enkelt sätt, man söker 

på en hemsida. För att fortsatt använda UNSPSC som matchning mot trädet behöver 

det gås igenom och rensas upp. Man kan också bestämma sig för att använda en 

grövre nivå på UNSPSC-koderna, men om det är mycket artiklar skulle det kunna 

innebära en hel del arbete manuellt i e-handeln.  

 

Standarden stödjer användande av flera artikelnummer i prisfilen och systemet kan 

anpassas till att använda dessa för att matcha in artiklarna i trädet. Det kan vara direkt 

mot en kod som motsvarar en del i menyträdet (en nod) eller ett internt artikelnum-

mer. NCC använder fler typer av koder i sin e-handel för att få sökbarhet, men inte för 

matchning mot ett träd. NCC använder leverantörens katalog som menyträd och pro-

dukter från olika leverantörer blandas inte i ett gemensamt menyträd. I NCC:s e-

handel måste man veta vilken leverantör som tillhandahåller ett sortiment före man 

letar sig ner i leverantörens menyträd. De har samtidigt en egen artikelstruktur, 

sökordsbegrepp och en kraftig sökmotor samt att man söker leverantörer, avtal och 

artiklar på ett och samma ställe. I Svevias e-handel söker man efter artiklar och i av-

talsdatabasen efter avtal. Avtalen är inte sökbara på artikelnivå. Grundtanken i 

Svevias e-handel har varit att man ska hitta saker via menyträdet och inte behöva 

tänka på vilken leverantör det är.  

Oavsett vilka koder som används för matchning mot menyträdet är det en fördel att i 

förväg kunna tala om och visa för en leverantör hur menyträdet är uppbyggt och till-

hörande koder och låta denne utföra en matchning. Svevia skulle i princip kunna ha 

med menyträdet i upphandlingen och låta leverantören göra arbetet från början. Men 

någon måste alltid göra matchningen, om man inte enbart använder leverantörens ka-

talog. Om man vill satsa på e-handel med mycket artiklar kan man undersöka möjlig-

heter till att använda sig av en tredje part som hanterar artikelinformation såsom 

Vilma/Finfo som är en svensk artikeldatabas. Även BK04 kan undersökas som stan-

dard för artiklar istället för UNSPSC.   

E-center har inte haft möjlighet att se helheten på grund av all administration av artik-

lar, vilket lett till att menyträdet varit ologiskt indelat utifrån ett varugruppsperspektiv 

– att tex hitta alla varor inom en varugrupp. Menyträdet var tidigare skapat efter en 

indelning baserad på olika arbetsmoment, främst inom Driften.  Det var bra för vissa 
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grupper av arbetare som fått en del av trädet uppbyggt efter sitt behov av varor. Nack-

delen är mycket administration och att vissa produkter visades på fler ställen i meny-

trädet, samtidigt som produkter av samma typ inte alltid visades tillsammans.  

Prisfilen 

Att granska och arbeta med prisfiler som e-handelsadministratör eller avtalsansvarig 

är i dagsläget bäst att göra i Excel. Där kan man se helheten och använda olika filter-

funktioner. Ett fält från standarden är tillagd i prisfilen för leverantörens varugrupp 

och -benämning, vilken systemet också anpassats för att kunna läsa in. Varugruppen 

ger ett bra stöd för att kontrollera sortimentet ur ett avtalsperspektiv och tyda vad ar-

tiklar är baserat på leverantörens varugrupper. Detta förfarande testades med en leve-

rantör som hade 11 000 artiklar och det fungerade bra. 

Samma leverantörs varugrupper användes även till att skapa en egen del för leverantö-

ren i menyträdet. Menyträdet skapas normalt sett manuellt, men med Excel och lite 

teknisk hjälp skapades trädet utifrån varugrupperna. Därefter, med ytterligare teknisk 

hjälp, kunde artiklarna matchas in i trädet per automatik baserat på leverantörens va-

rugrupp istället för UNSPSC. Fördelen med detta och att arbeta med Excel är att man 

får en helhetssyn och det blir rätt i e-handelns direkt vid inläsningen, men man måste 

vara beredd att lägga ner arbete på det innan och reda ut olika alternativ för att få det 

att fundera så smidigt som möjligt med förutsättningarna som är för just den leveran-

tören.  

Att koppla ihop artiklar med varandra undersöktes om leverantören kunde ange det i 

prisfilen. Systemet kunde inte hantera detta i dagsläget, förutom information om det 

var ett tillbehör till en artikel. Det är dock en hjälp för e-handelsadministratören att få 

denna information för att kunna göra kopplingarna. För exempelvis mobiltelefoner 

kan administratören använda samma tillbehör till fler artiklar, men det är ganska en-

kelt att veta vad det är för artikel. För ett av de avtal där prisfilen innehöll mängder 

med artiklar som var tillbehör till olika små maskiner eller verktyg, var det omöjligt 

att veta vad tillbehören var för något. För denna leverantör kommer nu Punchout att 

användas istället för katalog. 

Administrationen av prisfilen kan förbättras genom att man alltid ser till att ha en 

komplett prisfil publicerad, och inte har fler som kompletterar varandra eller lägger till 

artiklar manuellt. Systemstödet för detta förbättrades under projektets gång genom att 

man kan exportera ut information från e-handeln. Då får man med alla manuella änd-

ringar som gjorts, kan se olika prislistor samtidigt och man kan också göra om det till 

en ny prisfil. Det var samma funktion som gjorde att flera av e-centers mindre leve-

rantörer kunde finnas kvar i e-handeln. Om man har läst in en prislista och därefter 

gjort manuellt arbete med matchningar kan man exportera ut detta och göra om det till 

en prisfil som kan användas av leverantören, eller som återkoppling till leverantören 

för hur Svevia vill ha det. Denna exportprisfil kan användas för att enbart göra pris-

förändringar och inte ta bort sådant som lagts till manuellt, vilket gör att den kan an-

vändas istället för standardens kodningar/ändringsprislista, som Svevias system inte 

har stöd för idag. Det är såklart beroende av hur mycket artiklar det är och av leveran-

törens system och arbetssätt. Det passar bra då det är färre artiklar men med höga in-

terna krav på hur artiklarna ska visas i e-handeln.  
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Punchout 

Ingen leverantör var ansluten med Punchout innan projektet startades men under pro-

jektets gång anslöts ett antal leverantörer.  De har anslutits i två etapper: i första etap-

pen med att ordern går med ett manuellt flöde och i den andra etappen att ordern ska 

gå i ett elektroniskt flöde. Anledningen till detta var olika standarder för meddelanden 

och i systemen mellan parterna. En Punchout utan elektroniskt flöde är inte fördelakt-

igt för leverantören eftersom de får en manuell orderhantering vid sidan av sin webb-

shop, men Svevias användare märker ingen skillnad. 

Den stora fördelen med Punchout är att är att båda parter slipper prisfilen och admi-

nistrationen med artiklar. Detta ger möjlighet till att få in information om beställning-

en i sitt eget system och få en automatiserad lösning för de avslutande stegen. Detta 

kan också användas om beställningar görs direkt i butik eller över telefonen. 

Enligt SFTI (SFTI, 2013) passar detta bra då köparen har frekvent handel i större vo-

lymer, många avrop med varje enskild leverantör. Fördelarna bl.a. följande: 

 underlättar jämförelser mellan liknande produkter 

 varorna kan attesteras innan beställningen skickas 

 ökad avtalstrohet 

 automatisk fakturamatchning 

 snabbare fakturahantering 

 ökad ekonomisk styrning av inköp 

 ökad statistik och uppföljning 

 mer underlag för nya upphandlingar 

 frigjord tid för andra uppgifter 

 miljövänligt 

I Svevias Inköpsportal innebär Punchout att avroparen startar i e-handeln, men när 

denne kommer tillbaka och ska avsluta sin beställning avslutas beställningen istället i 

den vanliga beställningsfunktionen. Detta innebär att man vid samma tillfälle inte kan 

köpa andra produkter i e-handeln, inte jämföra artiklarna med andra likvärdiga som 

finns i e-handeln och det finns ingen attestfunktion. 

Fördelarna är att avroparen får tillgång till all information som leverantören har i sin 

webbshop som inte finns i Svevias e-handel, främst information som uppdateras ofta 

såsom lagersaldon, men även kopplingar mellan artiklar som hör ihop. Jämförelser av 

artiklar hos samma leverantör oftast är mycket enklare och bättre att göra i leverantö-

rens webbshop.  En leverantörs webbshop liknar mer en B2C webbshop, vilket har 

sina fördelar när det gäller presentationen av produkterna men nackdelen är informat-

ionen är säljande och avroparen kan lockas att köpa mer produkter än vad som var 

avsikten. Dock är en fördel att avroparen har tillgång till ett komplett sortiment och att 

samla volymerna hos en leverantör,  samt att fraktkostnader och antal fakturor kan 

hållas nere. Men man förlorar till viss del kontrollen över sortimentet.  

Enligt Johan Ouchterlony Symbrio AB, systemleverantör till Peab och Bravida AB, är 

nackdelarna med Punchout, särskilt i kombination med ytterligare integrationer som 

elektroniskt flöde och fakturahantering, att man fastnar i en lösning med en leverantör 
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som man blir beroende av och att man får svårare att byta leverantör när priser och 

marknaden förändras.  

Vid övergång till Punchout för en leverantör som varit i e-handeln kommer artiklarna 

att försvinna från menyträdet och vissa delar blir tomma. Detta talar för att inte an-

vända ett leverantörsgemensamt träd att sortera in artiklar utan att  göra som NCC, att 

använda leverantörernas kataloger för den delen av sortimentet som är avtalat.   

Om man ser till det totala sortimentet i e-handeln kan Punchout försvåra för en avro-

pare att hitta artiklar om man inte vet vilken leverantör som har vad. Om man har 

samma typer av artiklar från olika leverantörer som önskas jämföras försvåras det. 

Beställningsförfarandet gör att det kan bli krångligt när man vill ha artiklar från olika 

leverantörer, eftersom man lämnar e-handeln och slutför avropet i beställningsfunkt-

ionen. där man inte kan lägga till ytterligare artiklar.  

Vid projektets slut är en leverantör ansluten med Punchout men ytterligare två stycken 

ska övergå till Punchout inom en snar framtid. Dessa två leverantörer hade tillsam-

mans ca 48 000 artiklar av 55 200 totalt.  Hur man gör med det som är kvar inläst via 

prisfil i e-handeln måste undersökas för att ta beslut om menyträdets struktur. Frågan 

är om menyträdet ska ha en fast struktur eller en dynamisk som ändras beroende på 

innehåll. En avvägning av enkelhet för avroparen och tid för att administrera e-

handeln måste göras.  

5.2.3 Order- och leveranshantering 

Enligt teorin är rätt leveranstid eller leveranspålitlighet oftare viktigare än kort leve-

ranstid, vilket grundar sig i att man ska kunna planera. För att kunna planera är det 

viktigt att veta vilken leveranstid det är på varorna från att de beställs och utifrån det 

bekräftade leveransdatumet. Leveranssäkerheten som handlar om rätt vara i rätt 

mängd, påverkas också av bristande rutiner. 

 

Avtalad leveranstid ser man inte i e-handeln, som man gör i NCC:s e-handel. För en 

avropare i e-handeln blir det krångligt att hålla reda på leveranstider för olika artiklar 

och för att få veta leveranstiden måste man titta i avtalet. Det är också viktigt att veta 

om en delleverans kommer att ske redan vid orderbekräftelsen, inte först vid leverans-

aviseringen, för att hinna reagera innan det är för sent.  

 

I beskrivningen som tagits fram står det nu att det är datum för första leverans som en 

leverantör ska bekräfta då en delleverans ska ske. Att standardisera tillvägagångssättet 

för hela orderhanteringen i Svevia e-handel är det bästa eftersom att avroparen då vet 

vad som gäller och kan planera bättre. Det bör också regleras i avtalet med leverantö-

ren.  Om systemet inte kan anpassas till att bekräftat leveransdatum kan sättas per or-

derrad, eller om det inte fungerar vid elektroniskt flöde för leverantörerna, kan man 

undersöka om leverantörerna skulle kunna leveransavisera direkt vid orderbekräftel-

sen om de ska delleverera. För avvikelser som leverantören märker i ett sent skede kan 

de ha som rutin att kontakta avroparen.  
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En varning för utebliven avropsbekräftelse går att lägga till i Svevias system genom 

att avroparen får ett e-postmeddelande efter en överenskommen tid. Sådana med-

delanden får avroparen redan exempelvis när en order är bekräftad.  

 

Att avbryta en order kräver normalt att man kontaktar leverantören, enligt standarden 

finns det inte heller som elektroniskt meddelande. Däremot finns möjlighet i systemet 

att få en funktion för begäran om att avbryta en order, cancellation request, som kan 

göras innan leverantören har bekräftat ordern och skickas via e-post. Som avropare ser 

man statusen ”annullerad” ett om leverantören har godkänt att avbryta vid manuellt 

flöde, och vid elektroniskt kommer en avropsbekräftelse med noll i  kvantitet. 

 

Det finns en funktion i beställning (ej e-handeln) och i standarden som Svevia inte 

använder idag där avroparen bl.a. kan välja för en order att leverantören tillåts lägga 

till orderrader, fraktkostnad eller byta ut artiklar i en order. Om denna funktion blir 

aktuell för e-handeln bör det istället registreras på avtalet och inte vara upp till använ-

daren att välja, för att det ska vara rationellt och automatiserat. Det skulle också för-

enkla att göra ändringar i en lagd order.  

Svevia saknar rutiner för avvikelser i godsmottagning och hur returer ska hanteras och 

inget stöd för det i e-handeln. Enligt standarden bör det i köparens system finnas en 

bevakning av att leveransen ankommer inom de tidsramar som överenskommits i or-

der och avtal. NCC använder detta och har standardiserat sin avvikelsehantering ge-

nom att ha fasta orsaker att välja mellan, möjlighet att ta bild med kameran och att 

skicka reklamation via e-post direkt till leverantören. Detta möjliggör att följa vad 

som är problemen, t.ex. om det är speditören som inte sköter sig vilket är bra både för 

leverantören och för speditören. Peab förespråkar även att ha avvikelsehantering och 

kvittens av mottagen leverans. 

5.3 Leverantörer och artiklar lämpliga för e-affärer 

Vid anslutning av leverantörerna var det leverantörens affärssystem och vilken ar-

betsinsats som krävdes för att ta fram prisfilen, deras kunskap om e-handel samt vilja 

och motivation som var avgörande för hur enkelt det gick att ansluta dem. Viljan och 

motivationen kan antas grunda sig i relationen med leverantören och hur viktig Svevia 

är som kund. Relationen Svevia önskar ha grundar sig i den strategi man har för leve-

rantören eller artiklarna. 

Enligt teorin (Björnland et al, 2003)  handlar leverantörsstrategierna om hur man bör 

bygga upp relationer och i vilken grad man bör satsa på att integrera sig med leveran-

törerna,  baserat på inköpets betydelse för totalkostnaden men även på leverantörs-

marknadens komplexitet och den risk det innebär för köparen.  E-handel och e-affärer 

kräver samarbete och integration, därför är det intressant att undersöka vilken klassifi-

cering artiklarna och leverantörerna i e-handeln har för att se om ett samband med 

finns med tillhörande leverantörsstrategi och det som krävs för e-handel.  

Grundläggande teori om SCM analyseras och jämförs med e-handeln och dess syfte 

eftersom e-handel stödjer logistikaktiviteter och kräver att företag är integrerade, pre-

cis som grundtanken i SCM.  
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”Något det köpande företaget kan uppleva när de försöker utveckla leverantörs-

relationer, är att leverantören inte vill samarbeta. Orsaken kan vara att leverantö-

ren värderar det så att det köpande företaget inte är intressant som relationspart-

ner eller att tidpunkten passar dåligt. (...) Det köpande företaget kan inte bygga 

en relation med en leverantör det har prioriterat om inte leverantören också är 

villig att prioritera det köpande företaget.  Prioriteringen måste vara ömsesidig. 

Relationer utvecklar man med leverantörer där man ha en eller två fasta ramav-

tal för en varugrupp, single och dual sourcing. De områden som inte bedöms 

vara aktuella för utveckling av leverantörsrelationer använder man marknaden 

för tillfälliga inköp. Det kan vara fortsatt fördelaktigt med fasta ramavtal även 

om en leverantör inte är prioriterad om det förenklar administrationen för inkö-

pet men det bör vägas mot att företaget kan förlora på priset.” 

 (Björnland et al, 2003). 

5.3.1 Kraljics klassificering och leverantörsstrategier 

För e-handeln är arbete med katalogen det som är mest tidskrävande och ett stort antal 

artiklar tar oftast mer tid att hantera än få. Om man grovt klassificerar varorna i e-

handeln är de flesta ”icke kritiska” eftersom det handlar om förbrukningsmaterial. 

Antalet artiklar är högt men omsättningen är låg, om man ser till det som går via e-

handeln. 

Artiklarna som e-center tillhandahöll i e-handeln totalt sett var till antalet få men stod 

för den största delen av volymvärdet. Vid klassificeringen av varorna hos e-center 

fanns artiklar från fyra leverantörer som klassificerades viktiga ”V”. Enligt Kraljics 

matris skulle de artiklarna motsvara strategiska artiklar. Anledningen till detta är inte 

bara för att volymvärdet är högt i jämförelse med e-centers artiklar utan också på 

grund av varorna krävs för att utföra arbete inom Svevias kärnverksamhet. Svevia har 

avtal med de leverantörer som finns och det har varit en del problem med försörjning-

en. 

Några leverantörer har artiklar där priset är viktigt, såsom mobiltelefoner eller materi-

al till produktionen. De kan inte klassas som tungviktsartiklar eftersom de inte påver-

kar totalkostnaden i hög grad utan kan även de klassas som ”icke kritiska”.  Några 

fåtal artiklar kan klassas som ”flaskhalsartiklar”, främst för att det är specialartiklar 

som inte går att få tag på via koncernavtalen, kostnaden är relativt låg, det kan finnas 

ett fåtal leverantörer på marknaden eller att kvaliteten är utmärkande och man inte vill 

köpa från andra leverantörer. 

Nedan visas en tabell med artiklarna i e-handeln, dess klassificering, volymvärde samt 

antal artiklar. Tabellen utgår från antal artiklar i e-handeln och volymvärdet vid ut-

gångsläget. Antalet artiklar i nuläget kan ha förändrats något men fördelningen stäm-

mer relativt bra med verkligheten.  
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Tabell 5.13 Typ av artiklar i antal och deras volymvärde i e-handeln 

Leverantör i 

e-handeln 

Klassificering 

artiklar & antal 

utgångsläge 

Antal artiklar 

utgångsläge 

Volymvärde i 

e-handeln 

Antal artik-

lar nuläge 

Typ av 

katalog 

nuläge 

Typ av 

 e- andel 

nuläge* 

A Icke kritiska  

22 407 st.  

  

 

5 000 000 kr 

 

 Punchout Elektronisk 

S Icke kritiska 

25 942 st.  

  Punchout Elektronisk 

Övriga Icke kritiska, 

pris viktigt 

Flaskhals 

4 649 st.  

  

 

 

 

 

 

Inläst prisfil Manuell * 

E-center  Icke kritiska 

 Flaskhals 

 Strategiska 

 

2 224 st. 

 25 000 000 kr 

Inläst prisfil 

Punchout 

Manuell* 

Elektronisk 

 

De artiklar som är icke kritiska är också de som är flest till antalet, kräver mest admi-

nistrativ tid och har lägst volymvärde.  

Basstrategin för icke-kritiska produkter är minimering av transaktionskostnaden enligt 

följande. 

 Systemtänkande. Jobba med att reducera administrations och logistikkostnader 

för beställning, bekräftelse, fakturering, hantering, kvalitetskontroll och la-

ger/förråd.  

 Reducera antalet leverantörer. Ge ökat leveransinnehåll och omfattning. 

 Sträva efter standardisering. Använd beprövat eller leverantörens stan-

dard/tillvägagångssätt. 

 Reducera transaktionskostnaderna 

 Nyttja ramavtal 

E-handelns funktion bidrar till många av punkterna ovan och således är icke kritiska 

produkter lämpliga att tillhandahålla i e-handeln. Att använda Punchout motiverar det 

ännu mer, eftersom man minskar administrationen avsevärt samtidigt som man stan-

dardiserar genom att använda det tillvägagångssätt som leverantören föredrar och har 

investerat i.  

För leverantör A ovan är omsättningen som inte går genom e-handeln avsevärt högre, 

mycket på grund av bristerna i artikelinformationen som framkommit i undersökning-

20 % 

80 % 

88 % 

12 % 

96 % 

4 % 
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en men även för att leverantören inte prioriterar denna säljkanal. De säljer ändå till 

Svevia och de har en egen webbshop tillgänglig för alla kunder, vilket då inte motive-

rar dem att lägga ner ytterligare arbete. Att använda Punchout borde vara den bästa 

lösningen för denna leverantör, precis som man nu också testar. Avroparen får tillgång 

till alla funktioner, lagersaldo, relaterade artiklar etc. och båda parter slipper att admi-

nistrera katalogen.  

Basstrategin för strategiska produkter är totalkostnadsfokus, långsiktiga relationer och 

samarbete samt frekvent informationsutbyte. Ofta har man ”single sourcing”. E-

handeln är lämplig för långsiktiga relationer och ”single sourcing” och den tid man 

investerar ska leda till win-win för alla inblandade parter. Ett frekvent informationsut-

byte sker i orderflödet men inte i form av leveransplaner. I tabellen ser man att de stra-

tegiska leverantörerna i e-handeln är anslutna med manuellt flöde. De kunde inte 

själva skapa en prisfil utan e-center överförde de befintliga artiklarna till leverantörens 

avtal. Enligt strategin för strategiska leverantörer hade man kunnat ansluta dem med 

elektroniskt flöde där nyttan med att integrera dem är att säkra tillgången ytterligare. 

Leverantörerna hade dock inte vilja och förmåga för den typen av e-handel. Hade det 

inte varit för att användaren enkelt ska komma åt produkterna från de olika leverantö-

rerna hade det gått lika bra att avropa direkt från avtalet.  

Enligt NCC är det enbart indirekt material, förbrukningsartiklar och vissa bulkvaror 

som lämpar sig för e-handel, och inte direkt material till produktionen. Samma ten-

dens har märkts i Svevias e-handel, på grund av att artiklarna köps utefter specifikat-

ioner där leverantören ansvarar för att tillhandahålla rätt artiklar. Under projektets 

gång togs en leverantör av direkt material bort från e-handeln. Material står för en stor 

del av den totala kostnaden och oftast tecknas projektavtal, men några koncernavtal 

finns för att samla volymer och få bättre priser.  

Strategin för flaskhalsartiklar är leveranssäkerhet där man kan bygga upp säkerhetsla-

ger, köpa upp leverantörer och bör göra riskanalyser. Detta stämmer inte överens med 

de artiklarna som antogs tillhöra den kategorin ovan, eftersom kostnaderna inte kan 

motivera en sådan hantering. Exempel på produkt är Svevia-dekaler för märkning av 

fordon. Produktionen förväntar sig att ha tillgång till dessa artiklar och om de inte 

skulle finnas i e-handeln skulle det troligtvis orsaka problem, i alla fall till en början. 

Leverantören håller lager åt Svevia och tillgången har säkrats eftersom leverantören är 

med i e-handeln.  

Inga artiklar i e-handeln anses vara hävstångsartiklar. Hävstångsartiklar lämpar sig 

inte lika bra för Svevias e-handel eftersom man strävar efter att byta leverantör ofta 

och låta leverantörerna konkurrera.  

Gemensamt för alla strategier är att inte ha för många leverantörer. Skillnaden är att 

för icke kritiska artiklar finns ofta många leverantörer medan de är färre för strate-

giska- och flaskhalsartiklar.  
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5.3.2 Logistik, Supply Chain och IT 

E-handeln idag på Svevia passar endast för en liten del av inköpen och inte det som 

enligt SCM skulle utgöra prioriterade områden, även om att få ordning på e-handeln är 

ett steg på vägen och viktigt i sig eftersom det förenklar och skapar nytta genom att 

samla alla avrop på ett ställe och minskar transaktionskostnaderna. Skulle det kunna 

utökas till automatiserad godsmottagning och automatisk fakturahantering sparas 

mycket tid och pengar samtidigt som det höjer kvaliteten och minskar felen.  

Vid undersökning av omsättningen i Svevia är andelen som utgör material mycket 

större än det som är förbrukning. Potentialen för att spara pengar på e-handel genom 

att integrera leverantörer ligger här. Svevia har i dagsläget varken arbetssätt eller sy-

stem som skulle klara detta, men pågående projekt med affärssystem och produktions-

system kommer öppna nya möjligheter.  

Supply Chain Orientation inom företaget är förstadiet till att kunna anamma SCM med 

externa aktörer. För att lyckas med SCM ställer det krav på att Svevia fokuserar på de 

delar eller flöden som är viktigast och får ordning på sin interna planering och upp-

följning av projekt. Enligt teorin om SCM och Stefan Björck, Peab, måste rätt avväg-

ning av funktionell specialisering och processorientering skapas för att utforma orga-

nisationen därefter. Det är kombinationen av detta som blir det unika och som  kan 

användas som konkurrenskraft.  

NCC arbetar man med leveransplaner som materialleverantörer levererar utefter. De 

har integrerat leverantörer till sitt affärssystem för att kunna göra elektroniska avrop 

och har det kopplat till automatiserad fakturahantering. Leveransplaner skapas i pro-

duktionen och i helt andra system än i e-handeln.  

IT är både ett av de största hindren till SCM och en av de största möjliggörarna.  Möj-

liggörarna handlar alla om vikten av att dela information på ett tidigt stadium både 

internt och externt för att öka samarbetet och för att kunna driva logistiken med så 

låga kostnader och hög service som möjligt. Detta ställer i allra högsta grad krav på 

IT-systemen men även innehållet och datakvaliteten.  

Angående datakvalitet används i Svevia olika kodningar för resurser, tjänster och va-

ror för att möjliggöra uppföljning. Varje funktion har sina egna koder och behovet av 

uppföljning inom respektive funktion har styrt strukturen för dessa koder.  För pro-

duktionsuppföljningen har koderna setts över och justerats i slutet av 2012, för att 

möjliggöra en effektivare uppföljning.  För att få en effektiv uppföljning och möjlig-

göra SCM i Svevia krävs troligtvis en gemensam kodstruktur, i alla fall för utvalda 

delar, eller teknisk lösning för att koppla ihop kodningar mellan funktionerna (master 

data management). E-handelns menyträd har en indelning som motsvarar produkt-

ionskodernas indelning i den utsträckning det är möjligt, för att beställaren ska känna 

igen sig i strukturen och som en förberedelse till att ta fram ett artikelregister eller 

gemensam kodstruktur i Svevia. 

Att genom integration mot kunder, leverantörer och andra parter automatisera inform-

ationshanteringen leder inte bara till möjlighet att dela information utan även till ökad 

effektivitet och färre fel. Att olika interna system är sammankopplade och kan sam-

verka i realtid genom att information kan flöda mellan dem har en stor betydelse för 
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verksamhetens effektivitet. Det minskar också onödigt dubbelarbete och kortar ledti-

der i den interna hanteringen när uppgifter enklare finns tillgängligare.  

Ledande logistikföretag som använder logistik som konkurrenskraft gör detta genom 

att mäta logistikprocessens prestation och effektivitet (Björnland et al, 2003) och ett 

av hindren för SCM är att inte ha gemensamma operationella mål. Att sätta mål med 

den befintliga e-handeln är en bra början, eftersom det delvis har saknats.  
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6 Slutsatser 

6.1 E-centers verksamhet  

E-centers funktion som mellanhand ansågs lämplig eftersom kunderna är spridda geo-

grafisk och de köper små kvantiteter, både ur lagersynpunkt och för sampackning och 

direktleveranser till kund.  

Utbudet hos leverantörerna har förändrats, med breda sortiment och volymer som ger 

skalfördelar, vilket volymerna hos e-center inte levde upp till. Detta i kombination 

med e-handelns möjligheter gjorde att varor kunde ersättas och ingå i befintliga avtal, 

utan att det påverkade priset eller leveransservicen nämnvärt ur ett totalkostnadsper-

spektiv. De varor som hade behov av lagerhållning var få och i de flesta fall kunde 

befintlig leverantör börja leverera mindre orderkvantiteter direkt till beställaren. 

Behovet av lager för hela Svevia är inte vid detta projekts genomförande tillräckligt 

utrett men slutsatsen är att om lagerhållning ska vara motiverat uppfylls motiven för 

olika typer av lager i högre grad för material och inte för förbrukning. Logistiktjänster 

köps med fördel av tredje part eftersom de har kompetens, IT-verktyg och volymför-

delar samtidigt som höga fasta kostnader undviks eftersom bara den kapacitet som 

behövs köps.  

Inget lager finns kvar efter projektslut och e-centers funktion som mellanhand med 

sortiments- och spridningsfunktion gick att ersätta med e-handeln. 

6.2 Från e-handel till e-affärer 

Syftet med e-handel och e-affärer är att integrera och förenkla affärsprocesser. Den 

delprocess som inte ingår i e-handeln är fakturahanteringen och när varuförsörjnings-

processen undersökts grundligt inses att det också är andra väsentliga delar som skiljer 

sig från grundtanken med e-affärer. Även om orderhanteringen är förenklad jämfört 

med att göra vanliga beställningar, finns det brister o orderprocessen som påverkar 

leveranspålitligheten. Den stora nyttoeffekten ges av automatisering och avvikelse-

hantering, både tids- och kvalitetsmässigt, men stegen innan och efter ordern i form av 

leveransplan, godsmottagning och avvikelsehantering ingår inte.  

De flesta artiklarna i e-handeln är förbrukningsartiklar som klassas som icke-kritiska 

där basstrategin är minimering av transaktionskostnaden. Att man inte uppnått effekti-

vitet beror på att man inte har minimerat transaktionskostnaderna, främst på grund av 

bristande standardisering av tillvägagångssätt både internt och externt med mycket 

manuell administrering av e-handeln. Detta i sin tur har lett till brister i sortiment, ar-

tikelinformation och orderprocessen, vilket i kombination med en undermålig sök-

funktion påverkar användandet av e-handeln. 

Standardisering är ett ledord för att möjliggöra en effektiv e-handel. Det kan innebära 

att använda standarden för e-handel men även att standardisera arbetssättet internt och 

med de viktigaste leverantörerna gällande katalog, meddelanden och orderprocessen. 

Det kan också handla om att använda sig av leverantörens standardiserade säljkanal, i 

de fall man inte kan ha den relation med leverantören som krävs för e-handeln. 
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För att få dagens e-handel mer effektiv måste alla inblandade parter tjäna på använ-

dandet i form av minskad tid för administration. En bra sökfunktion och en lämplig 

avvägning mellan Punchout och katalog för att användaren enkelt ska hitta det den 

behöver, jämfört med den tid det tar att administrera en katalog.  

Punchout medför många fördelar med förenklad administration och att man får till-

gång till mer information i leverantörens webbshop, men det kräver att avroparen 

måste utföra olika moment för att köpa artiklar. En lämplig avvägning är att ha Pun-

chout för ett par större helhetsleverantörer med stort antal artiklar med lågt volym-

värde samt inläst katalog i e-handeln för varugrupper med högre volymvärde och lägre 

antal artiklar, eventuellt med interna krav på kontroll eller attest.  

En leverantör som inte totalt sett betyder mycket för totalkostnaden bör man inte hel-

ler lägga ner mycket arbete för med integrering eller kataloghantering. Men om båda 

parterna prioriterar varandra, eller om en specifik inköpsstrategi finns för artiklarna, 

kan man lägga ner den tid som krävs. I fall en leverantör har olika typer av artiklar kan 

man välja att dela upp sortimentet och hantera det på olika sätt i e-handeln, exempel-

vis genom att ha Punchout för delar av sortimentet och läsa in artiklar i e-handeln där 

kontroll är viktigt. Att differentiera och ha olika strategier för grupper av artiklar eller 

delar av inköpskategorier istället för per leverantör kan vara effektivt och möjligt med 

rätt systemstöd. Då en leverantör har mycket kunskap och mognad för e-handel, kan 

man integrera utan att prioritera varandra.   

Vad som är bäst kan man bara avgöra om man ser till helheten, såsom system, sorti-

ment, så lite administration som möjligt och behov från verksamheten i kombination 

med vika inköpsstrategier man väljer att ha. Oavsett typen av artiklar och vilken stra-

tegi man har för leverantören kan e-handeln bidra till en förenkling. Fördelen med e-

handeln är att antalet fel minskar, att antalet relationer och kontakter kan hållas nere  

vilket sparar tid och att man ökar avtalstroheten.  

Slutsatsen är att förbrukningsartiklar är lämpliga för e-handel med katalog. Direkt 

material som köps efter specifikation är inte lämpligt för e-handel med katalog men 

enkla material kan i vissa fall vara lämpligt. För Svevias e-handel bör man sätta upp 

mål med vad man vill uppnå och tillhörande nyttoeffekter. Man bör också ha mål för 

användandet och därtill tillföra ett mervärde för användaren. 

E-handelns potential finns i att utökas till att omfatta hela kedjan från leveransplan till 

faktura. Skulle detta gå att realisera i ett inköpssystem för direkt material, de flöden 

som är av störst värde, skulle det handla om e-affärer och Supply Chain Management.  

Eftersom byggbranschen inte har samma förutsättningar som industrin har den all-

männa uppfattningen varit att det inte går att tillämpa logistiska teorier på byggbran-

schen.  Nu har det vänt och flera byggföretag försöker öka konkurrenskraften genom 

logistiken, samtidigt som viljan till standardisering i branschen ökar och ses som en 

förutsättning för att lyckas. För att kunna realisera nyttan med logistiken och för att 

arbeta med Supply Chain både internt och externt och måste man se över processerna 

och arbetssätten för att sedan skaffa rätt IT-stöd.  
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Om det går att tro konkurrenterna handlar det för Svevias del om ett måste att följa 

efter dem för att inte förlora den konkurrenskraft som logistiken kan bidra till.  

Mobilitet förespråkas av medlemmarna i BEAst både som ett sätt att locka till sig 

ungdomar till branschen och för ökad effektivitet i varuförsörjningsprocessen med en 

automatiserad ”avrop till faktura”-process.  Slutligen är mobilitet något som e-handel 

B2C satsar på,  inte minst med tanke på alla ”appar” som finns, och trenden är att 

gränsen för e-handeln B2B och B2C suddas ut mer och mer.  

6.3 Arbetets genomförande 

Att ersätta artiklar från e-centers leverantörer var relativt problemfritt. Däremot var 

svårt att planera och följa en tidplan eftersom övergången och utfasningen av lagret 

var beroende av när leverantören kunde anslutas i e-handeln och vilka resurser de 

hade. Utfasningen av lagret medförde mycket arbete i e-handeln allteftersom varor tog 

slut på lagret. Förlusten blev större än förväntat eftersom varor blev inkuranta när sor-

timent uppdaterades i nya avtal och priserna sänktes för att sälja ut återstående lager 

när leverantörer anslutits.  

Lärdomen av arbetet är att i högre grad löpande göra omprioriteringar för att inte 

tappa fokus och förlora tid. Det som rekommenderas för examensarbeten generellt, att 

ställa upp konkreta frågeställningar och avgränsningar samt vilken data som behövs 

för att lösa uppgiften, är inte att underskatta.   
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7 Rekommendationer 

7.1.1 BEAst och pågående projekt 

De pågående projekten syftar till att standardisera e-affärer i Byggbranschen och möj-

liggöra e-handel ”många till många”. Portalen ska kunna användas för alla mindre 

leverantörer vilket gör att e-affärer kan användas i hög grad. Delaktighet i BEAst-

projekten rekommenderas för att Svevias behov också ska tas hänsyn till, eftersom 

verksamheten skiljer sig lite från konkurrenterna. Det skulle kunna leda till minskat 

behov av att utveckla eller köpa egna system  Det är också en rekommendation att se 

till att Svevias system stödjer denna standard för att kunna integrera mot portalen.  

7.1.2 Åtgärder som rekommenderas för e-handeln 

Under projektets gång gjordes några förbättringar i systemet och arbetssätt: 

 Leverantörens varugrupper med i prisfil för att förenkla administrationen. 

 Standardiserat vilken information som ska in i prisfilen för vissa varugrupper.   

 Arbetssättet med administrationen av e-handeln är delvis förbättrat eftersom 

man kan utnyttja Excel till viss funktionalitet för att hantera större mängder ar-

tiklar.  

 Processbeskrivning att använda internt vid anslutning av leverantörer i e-

handel. 

 Leverantörsnamnet visas på artiklar för att tydliggöra och förenkla.  

Åtgärder som rekommenderas i befintlig e-handel, under förutsättning att det den inte 

ska bytas ut. 

 Förbättra sökbarheten.  

  

 Punchout avslutas i e-handeln och inte i beställning. 

 

 Se till att systemet stödjer de standardiserade meddelandena fullt ut för de pro-

cesser som ingår för att kunna ställa kravet till leverantörerna direkt i upphand-

lingen och låta dem anpassa sina system och betala för detta samt att vara för-

beredd inför kommande gemensamma portaler. 

 

 Lägg till punkter i affärsavtal angående e-handel, som också bifogas vid upp-

handling. Använd e-kommunikationsavtal med bilaga. 

 

 Standardisera orderprocessen med de största leverantörerna, utgå från proces-

sen för EDI för manuella flödet, dvs leveransdatum är då det skickas från leve-

rantör. Se över övriga funktioner för önskat-, bekräftat- och leveransaviserat 

datum i e-handelssystemet. Lägg till varning för utebliven orderbekräftelse och 

att kunna avbryta en order. 

 

 Rensa upp matchningen mellan menyträd och UNSPSC och sätt de koder 

Svevia vill ha, standardisera matchningen mellan kod och menyträd för de 
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största leverantörerna och övriga får en mall att använda för att utföra match-

ning redan i upphandlingen.  

Alternativt: 

Behåll UNSPSC eftersom det ingår i standarden men anpassa systemet till att 

automatiskt skapa leverantörens katalogstruktur och använda leverantörens va-

rugrupper för att läsa in artiklarna.  

 

 Validering av prisfilen i form av felmeddelanden vid inläsning för att kunna 

låta leverantören läsa in prisfilen via leverantörsportalen. 

 

 Vid utveckling av funktioner, beräkna nyttoeffekterna först och se till att de till 

att följer de övergripande målen. I stället för att fortsätta utveckla systemet kan 

det istället vara aktuellt att undersöka och upphandla ett nytt system.  

 

 En ”app” att för att kunna beställa i e-handeln från mobiltelefonen. Övriga 

funktioner: leverantörsregistret, söka efter avtal.  

 

 Att införa bonus eller tantiem för avtalstrohet och e-handelsanvändande. 

Bonus/rabatt kan fås direkt på beställningen.  

 

 Koppla till godsmottagning och faktura till e-handelsprocessen. Självfakture-

ring, då systemet skapar en faktura åt leverantören,  skulle kunna vara ett en-

kelt och billigt sätt att hantera fakturor från e-handelsanslutna leverantörer och 

skulle därför kunna undersökas närmare, om inte portalprojektet med BEAst 

istället kan användas. Om man ska matcha beställning och faktura sker detta 

på ordernivå i e-handeln, och inte på artikelnivå, vilket gör att det krävs att  

frakten är inkluderad i priset. Att sätta konteringsinformation på artiklar går att 

göra, båda i förväg och att avroparen själv får göra det vid ordertillfället. Om 

olika konton används inom företaget kan förkonteringen styras på vilken orga-

nisation projektet man beställer tillhör.  
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 Bilaga 1 -  IT och effektivitet (Fredholm, 2013) 

 

Faktor Nytta 

Systemstöd  

 

Att ha väl utbyggda system som stöder de egna verksamhetsprocesserna för att 
kunna arbeta snabbare, enklare och med mindre antal fel. Konsten är att hitta 
samspelet mellan system och personal för att utnyttja rationell databehandling 
optimalt. 

Digitalisering När information hanteras digitalt, och inte på papper eller i telefon, och lagras i 
system blir det effektivt att söka, analysera och bearbeta data. Det skapar stöd 
vid både beslutsfattande och löpande uppföljning och utvärdering. 

IT-förståelse Att ha kunskap om hur IT kan förenkla processer och utveckla ett företag och 
dess utbud. Kunskapen måste finnas på olika nivåer i företaget, både i ledningen 
för den strategiska planeringen och hos personalen för den löpande operativa 
verksamheten.  

Internt IT-stöd 

 

Att inte bara ha IT-kompetens som stöttar den löpande verksamheten utan också 
kan vara aktiv i en dialog om hur IT kan användas för att utveckla företaget och 
dess tjänster. Det är lämpligt att dela IT-funktionen i två delar, en drift- och en 
utvecklingsdel. 

Externt IT-stöd 

 

Vid outsourcing och när konsulter anlitas gäller det att de har branschkunskap för 
att resultatet ska bli bra. Långsiktiga samarbeten ger också bättre värde. 

Grad av standardi-
sering 

 

Företagsunika lösningar kan skräddarsys men standardlösningar gör det enklare 
att uppgradera med nya funktioner och versioner. Det gäller allt från affärssystem 
och andra IT-lösningar till utformning av externa integrationer. Ett modernt stan-
dardsystem kan också konfigureras för anpassning till unika behov, men ändå 
fortsätta vara ett standardsystem. 

Extern 
integration 

 

Att genom integration mot kunder, leverantörer och andra parter automatisera 
informationshanteringen leder till ökad effektivitet och färre fel. När systemen 
kopplas samman och kan utbyta information blir det möjligt att både automatisera 
överföringen av affärsdokument och dela på information. 

Intern  
integration 

 

Att olika interna system är sammankopplade och kan samverka i realtid genom 
att information kan flöda mellan dem har en stor betydelse för verksamhetens 
effektivitet. Det minskar också onödigt dubbelarbete och kortar ledtider i den 
interna hanteringen när uppgifter enklare finns tillgängligare. 

e-tjänster Att tillhandahålla webbtjänster mot kunder, leverantörer och andra intressenter för 
att öka servicenivån och förenkla det dagliga arbetet. Det ger fördelar för alla 
parter, men det gäller att inte tappa den värdeskapande delen av dialogen med 
kunder och leverantörer. 

Mobilitet Att personal och mobila resurser är utrustade för att komma åt interna system kan 
korta ledtider, förenkla arbetet på fältet, öka kundservice och minska pappersflö-
det. 

Infrastruktur  

 

Att tillhandahålla en stabil och säker IT-miljö oavsett om det sker med egna re-
surser, molntjänster eller system som lagts ut på externa parter. Med säkerhet 
menas allt från att systemen är löpande tillgängliga till att de är skyddade mot 
intrång och otillbörlig åtkomst och insyn. 



   

  



   

  



   

 



 Bilaga 2 – Differentiering av leverantörer 

Nr Leverantör Avtalsområde Inköps-
kategori 

Volymvärde  
-okt 2012 

Volymvärde 
2011, Tkr 

Volymvärde 
2010, Tkr 

∑ Volym-
värde 

Volymvärde 
% av tot 

Ack. volym-
värde % 

1 Olofsfors  Hyvel- och snöplogskär 6.4 9356 4289 6978 20623 27,29% 37% 

 
Sandvik Dubb/plogskär 

  
2757 4219 6976 9,23% 

 
2 Agrol Oljor/fetter/glykol 6.4 1428 2228 2542 6198 8,20% 45% 

3 MERI Textil & Reklam  Profil. Produktion 7.1.7 1003 1590 2721 5314 7,03% 52% 

4 Ejendal Handskar/Skyddsskor 7.1.7 1003 1495 1607 4105 5,43% 57% 

5 Combiwear  Plogskär (Jomaskär) 6.4 346 842 2797 3985 5,27% 62% 

6 Jacobi Carbons  Kantstolpar 4.2 712 1358 1104 3174 4,20% 67% 

7 ENGCON  (f d Mählers) Plogdetaljer 6.4 164 630 1097 1891 2,50% 69% 

8 Extena Plast Snöstör 4.3 187 446 949 1582 2,09% 71% 

9 Bridgestone Ploghjul 6.4 62 256 1219 1537 2,03% 73% 

10 Svanström/Office Depot Kontorsvaror 7.1.7 538 601 139 1278 1,69% 75% 

11 Nordiskt Papper Säckar/Städa Sverige säcken 7.1.7 351 373 380 1104 1,46% 76% 

12 KWH Pipe Kantstolpar 4.2 274 331 354 959 1,27% 78% 

13 Grolls Personlig skyddsutrustn/skor 7.1.7 222 379 321 922 1,22% 79% 

14 IKAROS Sorbenter m m 7.1.7 224 369 287 880 1,16% 80% 

15 Mercalin  Roadspray 7.1.7 238 348 281 867 1,15% 81% 

16 POTMIX PRODUCTS  Lagningsmassa 7.1.7 216 306 338 860 1,14% 82% 

17 ACP Fordonsrengöring  6.4  260 297 300 857 1,13% 84% 

18 Hallabro Plast  Sandlådor i glasfiber 4.4 68 382 290 740 0,98% 85% 

19 Birstaverken Reservdelar vägräcken 4.2 2 57 645 704 0,93% 85% 

20 Exide  Fordons-/startbatterier 6.4 153 196 296 645 0,85% 86% 

21 Atlas industrial print Dekaler 7.1.7 104 285 221 610 0,81% 87% 

22 KRONAN Flaggor och stänger 7.1.7 119 208 266 593 0,78% 88% 

23 ABKATI Fordonstillbehör 6.4 100 166 205 471 0,62% 89% 

24 Forslins Trä  Stakkäppar 7.1.7 75 128 254 457 0,61% 89% 

25 Rubber  Gummiskär (o spolslang) 6.4 43 183 216 442 0,58% 90% 

26 Blinkfyrar Vägmärken/klammer m m 4.2 26 291 94 411 0,54% 90% 

27 Gunnebo Industrier  Lyftkätting 7.1.7 121 117 141 379 0,50% 91% 
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   Bilaga 2 – Differentiering av leverantörer 

          

Nr Leverantör Avtalsområde Inköps-
kategori 

Volymvärde  
-okt 2012 

Volymvärde 
2011, Tkr 

Volymvärde 
2010, Tkr 

∑ Volym-
värde 

Volymvärde 
% av tot 

Ack. volym-
värde % 

28 Ahlsell Byggvaror 7.1.7 113 132 119 364 0,48% 91% 

29 CRC Industries  Aerosoler 7.1.7 121 111 106 338 0,45% 92% 

30 Kraft Sverige  Snabbkaffe 7.1.7 7 15 314 336 0,45% 92% 

31 Hagfors Vägstål  Hyvel-och snöplogskär 6.4 6 49 272 327 0,43% 93% 

32 Borstfriken Cirkulärborstar 6.4 82 90 144 316 0,42% 93% 

33 Lubeca Specialfärg/blandning 6.4 51 110 121 282 0,37% 93% 

34 Insjöns Kartongfrik Provtagningskartonger 7.1.7 97 106 70 273 0,36% 94% 

35 Splitt  (fd.BORNIT) Bornit asfaltlagningsprodukter 7.1.7 120 135 13 268 0,36% 94% 

36 KGK Fordonstillbehör 6.4 41 92 100 233 0,31% 94% 

37 GPBM Batterier 7.1.7 49 69 70 188 0,25% 95% 

38 Parker Hannifin  Hydraulkopplingar "Tema" 6.4 25 47 94 166 0,22% 95% 

39 PRESTO Handbrandsläckare 7.1.7 63 42 58 163 0,22% 95% 

40 Markbehållare   Stora plastsäckar 7.1.7 7 87 60 154 0,20% 95% 

41 OP-Kuvert Kuvert 7.1.7 29 70 44 143 0,19% 95% 

42 Sunnerlöf Grafiska Blanketter Svevia 7.1.7 16 65 59 140 0,19% 96% 

43 PVM Asfaltrakor "Bjursås" 7.1.7 53 51 32 136 0,18% 96% 

44 Fred Holmberg AdBlue/bränsletillsats 6.4 42 52 40 134 0,18% 96% 

45 Malmbergs Elektriska Elcentraler/byggfläkt 4.1 31 53 48 132 0,17% 96% 

46 Kemgrossisten  Sanervätska toalett vagn/bod 7.1.7 44 59 28 131 0,17% 96% 

47 Gotlands Bioenergi Avfettningsmedel 7.1.7 40 49 39 128 0,17% 97% 

48 Storel Elinstallationsmateriel 4.1 47 37 42 126 0,17% 97% 

49 Polynova Nissen Presseningar 7.1.7 28 24 62 114 0,15% 97% 

50 SAN SAC  Sopskåp 7.1.7 32 5 74 111 0,15% 97% 

51 Sievi Skor 7.1.7 40 31 36 107 0,14% 97% 

52 Meiren  Plogskär 
 

105 0 0 105 0,14% 97% 

53 OEM Automatic Kontaktdon Harting 6.4 22 35 47 104 0,14% 97% 

54 Elekroskandia Kupévärmare 4.1 5 13 83 101 0,13% 98% 
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   Bilaga 2 – Differentiering av leverantörer 

          

Nr Leverantör Avtalsområde Inköps-
kategori 

Volymvärde  
-okt 2012 

Volymvärde 
2011, Tkr 

Volymvärde 
2010, Tkr 

∑ Volym-
värde 

Volymvärde 
% av tot 

Ack. volym-
värde % 

55 Hydroscand Remmar, band, slang 6.4 23 44 31 98 0,13% 98% 

56 Lenson Aerosoler 7.1.7 22 36 37 95 0,13% 98% 

57 Sterisol Hudvård 7.1.7 27 32 33 92 0,12% 98% 

58 ATA Balkreflexer 4.4 6 45 40 91 0,12% 98% 

59 Anchor Lås  Hänglås 7.1.7 11 48 26 85 0,11% 98% 

60 Smart Hi-tech Kemtekniskt 
 

27 29 28 84 0,11% 98% 

61 Teknoteam  Tätning/fogning 7.1.7 3 37 36 76 0,10% 98% 

62 HBA Fordonsteknik  Fordonsbelysning 6.4 16 22 36 74 0,10% 98% 

63 Bewag  Utmärkning/stakkäpp 3 21 19 30 70 0,09% 99% 

64 Belwac  Bensinstationsprodukter 6.4 6 43 16 65 0,09% 99% 

65 Knäred (KWA) Rastplatsmöbler 4.4 5 31 28 64 0,08% 99% 

66 Hungviks Såg Rastplatsmöbler (stock) 4.4 18 18 27 63 0,08% 99% 

67 Cofa Plastprodukter 7.1.7 12 19 26 57 0,07% 99% 

68 Deutz, J (Dremefa) Reflexer kantstolpar 4.2 13 17 22 52 0,07% 99% 

69 Dialect Munstycken 6.4 15 8 27 50 0,07% 99% 

70 PLASTOMER  Stänkskydd 6.4 14 16 18 48 0,06% 99% 

71 Svenska Produktdepån Plocker, special 4.4/7.1.7 9 11 27 47 0,06% 99% 

72 SEJSAB Koncentratsprutor 6.4 8 17 17 42 0,06% 99% 

73 Certex Rörlyftare/slirskydd 6.4 0 4 37 41 0,05% 99% 

74 FMK Trafikprodukter  Fundament 4.4 0 26 14 40 0,05% 99% 

75 Pool & Spa Uppsala  Skräpplockningsverktyg 7.1.7 17 8 11 36 0,05% 99% 

76 IA Neon  Maskinmärkning/dekaler 6.4 2 31 1 34 0,05% 99% 

77 STS  Backvarningsutrustning 6.4 7 0 27 34 0,05% 99% 

78 Arbesko Sågskyddsskor 
 

12 11 12 34 0,04% 99% 

79 Veidec  Rostlösningsaerosol 7.1.7 10 15 8 33 0,04% 100% 

80 Märsta Hydraulik (Stanley) Hydraulverktyg 6.4 9 10 14 33 0,04% 100% 

81 Elextrolux Sågprodukter 7.1.7 17 7 7 31 0,04% 100% 
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   Bilaga 2 – Differentiering av leverantörer 

          

Nr Leverantör Avtalsområde Inköps-
kategori 

Volymvärde  
-okt 2012 

Volymvärde 
2011, Tkr 

Volymvärde 
2010, Tkr 

∑ Volym-
värde 

Volymvärde 
% av tot 

Ack. volym-
värde % 

82 UNIVAR  Lacknafta på fat 7.1.7 6 13 12 31 0,04% 100% 

83 Emballator Provtagningsburkar 7.1.7 15 9 4 28 0,04% 100% 

84 F.V.D Düring Kvastar (sop) 7.1.7 6 8 13 27 0,04% 100% 

85 Konga Mekaniska  Stolpkilar, special 4.2 4 9 11 24 0,03% 100% 

86 Tubi System  Smörjsprutor 7.1.7 6 8 10 24 0,03% 100% 

87 Avisera Reklamkassar, tejp 7.1.7 8 15 0 23 0,03% 100% 

88 Bema  Slirskydd/däckkedjor 6.4 0 0 23 23 0,03% 100% 

89 Skydda Svenska  Varningsskyltar arbetsplats 7.1.7 0 6 15 21 0,03% 100% 

90 Edita Dagbok Svevia  7.1.7 17 
  

17 0,02% 100% 

91 Auson Mercasol (rostskydd) 7.1.7 3 8 4 15 0,02% 100% 

92 Wrethman, Henrik  Olja+ögonspol+sanér+ättika 7.1.7 6 6 3 15 0,02% 100% 

93 Tobin  Ögonspolprodukter 7.1.7 2 1 9 12 0,02% 100% 

94 Plastmo A/S Broavvattning 3.4 1 3 8 12 0,02% 100% 

95 Hags Aneby  Utomhusaskkoppar 4.4 4 2 5 11 0,01% 100% 

96 Nordström & Son Skovårdsprodukter 7.1.7 4 4 2 10 0,01% 100% 

97 ViaCon VA-materiel 3.4 0 0 8 8 0,01% 100% 

98 Fromax Röravskärare 7.1.7 1 2 2 5 0,01% 100% 

  
Utgående 

 
211 - -   

  

   
Summa: 19335 23235 33200 
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 Bilaga 3 - Klassificering av leverantörer med flera kriterier   

 

Lev 

nr Avtalsområde

2010-2012 

Vol.värde

 % av tot

Klass-

ning

Lager-

vara Kommentar märkning Åtgärd Kommentar åtgärd

1 Hyvel- och snöplogskär 36,5 V nej Få leverantörer, viktig produkt. F Ansluts i e-handeln.

3 Profilprodukter 7,0 L/K ja

Minsta beställningskvantitet.  Kundunika artiklar- 

minsta produktionskvantitet. => Lagerhållning. F Leverantören  lagerhåller. Ska anslutas i e-handel, just nu köper man via deras webbshop. 

4 Handskar/Skyddsskor 5,4 L ja Skor/handskar kan ej beställas styckevis. F Nytt avtal som innebär att beställning kan göras styckevis.

5 Plogskär (Jomaskär) 5,3 V delvis Få leverantörer, viktig produkt. F Ansluts i e-handeln.

7 Plogdetaljer 2,5 V nej Få leverantörer, viktig produkt. F Ansluts i e-handeln.

11 Städa Sverige- säcken 1,5 L ja

Kan inte direktlevereras, tillverkas i stor volym. 

Övriga säckar ersätts med koncernavtal. X

Organisationen för "Städa Sverige" -kampanjen står för avtal om tillverkning med leverantören. Det 

är fler kunder som köper, e-center lagerhöll åt alla dessa kunder.

12 Kantstolpar 1,3 B Befintliga stolpar ersätts o kompletteras. F

19 Reservdelar vägräcken 0,9 B

Kompletterade befintligtkoncernaavtal som ej är i e-

handeln. X

Inkludera artiklar i avtal istället. Ej möjlig att ansluta i e-h pga komplicerad prislista med 

fraktberäkningar. 

21 Dekaler 0,8 B/L ja

Dekaler som används på fordon för uthyrning. Svevia 

och Trafikverket (kund till maskin). F Leverantören tagit över lager och anslutits i e-handeln.

29 Aerosoler 0,4 K ja

CRC är ett varumärke, grossist,  vill kunna 

tillhandahålla åt de som har behov. Er Ersatt med tre leverantörer med lite olika sortiment och prisbild

31 Hyvel-och snöplogskär 0,4 V delvis Få leverantörer, viktig produkt F

33 Specialfärg/blandning 0,4 K ja

Specialblandad färg, blandas i stora volymer, 

leverantör kan ej lagerhålla. X Med färgkod kan man köpa själv lokalt istället

34 Provtagningskartonger 0,4 L/K ja Tillverkas i stor volym, en lev. i Sverige X

Borttagen, ansvar att hantera har labben. De har möjlighet att lagerhålla en del. Risk att det kan bli 

problem när någon annan behöver dessa. 

37 Batterier 0,2 K ja Blockbatterier X/Er Blockbatterier ersätts, resten tas bort (ingår i annat sortiment).

39 Handbrandsläckare 0,2 B ja Service på befintliga brandsläckare. F

40 Stora plastsäckar 0,2 L Endast helförpackning Er Plastsopsäckar till rastplatser som ingår i drift av vägar. 

43 Asfaltrakor "Bjursås" 0,2 K ja

Bjursåsrakan, speciell asfaltsraka, finns andra 

varianter F Fortsatt tillsvidare (eftersom det gick)

45 Byggfläktar/elcentraler 0,2 K nej Produkter svåra att ersätta/har ej annan KC-lev X/Er Byggfl/elcentr  ersatts resten borttaget

51 Skor 0,1 K nej Skyddsskor, ej många leverantörer. X Tas bort pga volymen. Finns andra lev inom avtalsområdet.

57 Hudvård 0,1 B ja Passar till befintliga hållare på arbetsplatser. Er Ersätts med koncernavtal som har detta. 

59 Hänglås 0,1 B ja

System-o serielåsning. Befintliga system till 

containers. X Borttagen, maskin får hantera via  avtalet. 

64 Bensinstationsprodukter 0,1 B/L ja

Förarprovslåda (Cofa) - innehåller fälgkors, 

spännband, bogserlinor, snörborstar. Levereras med 

bilar som hyrs ut. X Maskin anskaffar själva.

68 Reflexer kantstolpar 0,1 B/K/L ja

Reserv-/slitdel. Passar till befintliga äldre 

kantstolpar. Tillverkas bara utomlands. X Utredning senare i samband med upphandling/avtal. 

70 Stänkskydd 0,1 L ja

Profilerade stänkskydd "måste". Tillverkar i stora 

volymer. Er En av maskins lev, tar över lagerhållning via sitt lagerhotell.

76 Maskinmärkning/dekaler 0,0 L ja Går ej att köpa små kvantiteter X Maskin anskaffar själva via avtal. 

81 Sågprodukter 0,0 K ja Finns ej hos alla leverantörer av personligt skydd X/Er Kombidunk och sågskyddshandske till koncernavtal. Resten tas bort.



 

 



 

  



 

  

 



 Bilaga 4 – Svevias e-handel BEAst 

Översikt varuförsörjningsprocessen 

E-handeln avser den delprocess inom produktionsprocessen som kallas varuförsörj-

ningsprocessen. Varuförsörjningsprocessen inkluderar alla de aktiviteter som sker från 

att ett avtal skrivits och kallas ibland också för ”Avrop-till-faktura-processen”. I 

Svevias e-handel ingår idag inte fakturahantering. 

Inom ramarna för varuförsörjningsprocessen finns sex delprocesser: 

7) Planerings- och grundinformation om parter, artiklar, förpackningar och priser  

8) Projektinformation  

9) Orderhantering som inkluderar avropsorder och ändrings- och bekräftelsehan-

tering  

10) Leveranshantering som inkluderar avisering, mottagning och uppföljning  

11) Fakturahantering som inkluderar godkännande, fakturering och betalning  

12) Hantering vid telefon- och hämtorder  

 

I praktiken är det följande parter som är inblandade: 

 Leverantör; avtalsansvarig, e-handelsansvarig samt ordermottagningen 

 Avtalsansvarig hos Svevia 

 Avropande beställare  

 E-handelsadministratör (e-center) 

 Systemleverantör 

Delprocesserna inkluderar ett antal informationsflöden. Innehållet i varje sådant in-

formationsflöde finns definierat i form av ett affärsmeddelande, ett elektroniskt med-

delande som skickas mellan systemen vid e-handel.  

 

Tabell 4.14. Informationsflöden/affärsmeddelanden 

Elektronisk eller manuell e-handel 

Det finns två sätt för en leverantör att vara ansluten i Svevias e-handel; med ett manu-

ellt- eller elektroniskt flöde.  



 Bilaga 4 – Svevias e-handel BEAst 

Vid ett manuellt flöde skickas avropsordern till leverantören i ett automatiskt genere-

rat e-postmeddelande. E-postmeddelandet innehåller en länk till Svevias leverantörs-

portal där leverantören loggar in och bekräftar ordern, för att sedan registrera den ma-

nuellt i sitt order-/affärssystem. Manuellt flöde kallas också för enkel e-handel. 

Elektroniskt flöde kräver att Svevias och leverantörens system är integrerade och 

därmed går avropen direkt in i leverantörens order-/affärssystem. Avroparen i e-

handeln märker ingen skillnad om det är ett elektroniskt eller manuellt flöde. 

För att få in en leverantörs artiklar i e-handeln skapar leverantören en prislista med 

artikelinformation. Innehållet och utformningen av prislistan följer BEAst:s standard.  

Artikelinformation, menyträd och sökbarhet i e-handeln 

För att man som användare ska kunna få en överblick över artiklar i e-handeln och för 

att kunna söka strukturerat i olika varugrupper används ett menyträd som artiklarna 

sorteras in i. 

Den information som prisfilen innehåller, såsom artikelnamn, beskrivningar, bilder 

och priser, visas på artiklarna i e-handeln och är också sökbar.  Bilder läses inte in i e-

handeln utan finns som en länk. Systemet laddar ner den från leverantörens hemsida 

för visning på artikeln i e-handeln, varje gång man väljer artikeln.  

 

Artikelnummer används för att identifiera artiklar. Artikelnummerstandarden GTIN 

används inte i Svevias e-handel utan det är leverantörens artikelnummer som används. 

Möjligheter finns att använda fler kompletterande artikelnummer, t.ex. egna eller 

branschframtagna.  

 

Kompletterande artiklar, t.ex. tillbehör till en viss produkt, kan kopplas samman ge-

nom referenser, t.ex. genom artikelnummer eller länkar. För vissa produkter, såsom 

mobiltelefoner, är det viktigt att kunna hitta tillbehör som passar till.   

Identifierade problem 

 Vid fritextsökning visas och sorteras sökresultatet på ett ologiskt sätt. Träfflis-

tan visar en artikel med sökordet i benämningen före en artikel med sökordet i 

artikelnamnet.  

 

 När man hittar en artikel genom fritextsökning ser man inte vilken nod i meny-

trädet, eller artikelgrupp, som artikeln tillhör. 

 

 Att sätta referenser och länkar mellan artiklar kräver manuellt arbete och är 

tidskrävande. E-handelsadministratören vet inte vad som passar till vad.   

 

Orsakssamband 

Bristerna i fritextsökning och information om relaterade artiklar gör att avroparen får 

svårt att hitta artiklar, om man inte vet från början vad man vill ha.  
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Delprocess 1 - Kataloginformation  

Detta flöde kallas Kataloginformation, Pris- och artikelinformation och Prislista. I 

Svevia kallas det Prisfil för att inte förväxlas med en prislista i avtalsdatabasen.  

Prisfilen innehåller information om alla de produkter som avtalet inkluderar såsom 

artikelnamn, beskrivningar, bilder och priser. Informationen ligger till grund för order-

läggning i e-handeln och eventuellt fakturakontroll. 

Svevia har en beskrivning som följer BEAst:s standard av vad som ska ingå i prisfilen. 

Ett urval av standarden görs som passar och det finns både obligatoriska respektive 

icke obligatoriska fält.   

Enligt standarden ska katalogen vara strukturerad i varugrupper ”för att underlätta 

möjligheterna till effektiv sökning i köparens system”. Den internationella standarden 

UNSPSC eller den svenska bygghandelns BK04 rekommenderas för detta.  UNSPSC-

koder för artiklar används av Svevia men grupperingen stämmer inte överens med 

Svevias verksamhet och har därför inte använts som katalogstruktur.  Däremot finns 

en matchning mellan menyträdet och UNSPSC-koder med syfte att artiklarna ska 

hamna rätt i menyträdet per automatik vid inläsning av prisfil. 

Ny prisfil 

Svevias avtalsansvarig är ansvarig för sortimentet. Leverantören skickar en prisfil i 

Excel till avtalsansvarig, som undersöker att priser och att det övergripande sortimen-

tet är riktigt. E-handelsadministratören läser sedan in prisfilen, vilket görs via leveran-

törsportalen. När en helt ny prisfil läses in använder systemet UNSPSC-koden på ar-

tiklarna för att matcha in dem mot e-handelns menyträd.  

 

E-center har haft ansvaret att därefter administrera artiklarna inne i e-handeln.  

Identifierade problem 

 Då Svevia ansluter en leverantör tar det ofta tagit lång tid för leverantören att 

ta fram prisfilen, det kan handla om flera veckor och ibland månader.  

 

 Det saknas ofta obligatorisk information som krävs i e-handeln t.ex. bilder.  

 

 När prisfilen inkommer innehåller den oftast mycket mer artiklar än vad avta-

let omfattar.  

 

 UNSPSC-koderna underlättar inte sökning i systemet och går inte att använda 

som katalogstuktur.  

 

 Information saknas om artiklar i prisfilen för att veta vad det är för typ av pro-

dukt, d.v.s. saknar strukturering i varugrupper.   

 

 Leverantören sätter oftast en hög nivå i på UNSPSC-kodningen. Till exempel, 

en prisfil innehållande 1200 artiklar hade fyra unika UNSPSC-koder.  Match-

ning sker inte per automatik.  
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 Artiklar har UNSPSC-koder som inte har matchats mot Svevias menyträd och 

dessa artiklar förblir omatchade mot menyträdet. Går dock att hitta i sökning i 

fritext.  

 

 Arbetssättet med administration av artiklar är uppbyggt för att hantera ”en och 

en” snarare än för att hantera stora mängder artiklar.  Systemstödet för att han-

tera stora mängder artiklar är bristfälligt. 

 

Orsakssamband 

Anledningen till att leverantören inte kan ta fram prisfilerna inom rimlig tid och att 

information saknas är främst att de inte enkelt kan ta ut det ur sitt system, utan det 

kräver manuellt arbete.  Leverantörerna har inte alltid UNSPSC-koder för sina artiklar 

vilket medför en extra tidsåtgång och ibland även att detaljeringsnivån blir för hög. 

Ansvaret för prisfilen har redan vid inläsningen varit e-centers.  Då det varit brister i 

prisfilen har e-center kontaktat leverantören eller avtalsansvarig, men det har oftast 

inte lett till att det ordnats. E-center har gjort det bästa av situationen genom att leta 

efter information och bilder på internet och lägga till manuellt på artiklarna, inte i pris-

filen. De har inte alltid haft tillräcklig kunskap om sortimentet och avtalets innehåll 

vilket också försvårar arbetet.  E-center har arbetat på det sätt man gör med sina egna 

artiklar, inne i e-handelssystemet ”en och en”, för alla artiklar som lästs in i e-handeln.  

När det gäller sortiment och varugrupperingar har e-center utgått från sin katalog, den 

avtalsansvarige från sitt kategoriansvar och leverantören från sin katalog. Trots att 

detaljeringsnivån varit för hög på UNSPSC-koderna har prisfilen godkänts av Svevia.   

Att kontrollera sortimentet hos leverantören och i prisfilen samt att få in artiklar med 

automatik i e-handelns menyträd är beroende av UNSPSC-kodningen. Men eftersom 

inte kodningen görs ordentligt och på ett enhetligt sätt av leverantörerna och ingen har 

arbetat med mappningen av UNSPSC mot menyträdet har detta inte fungerat.  En 

matchning mellan dessa har inte gjorts i förväg utan det har e-center fått göra manuellt  

först när artiklarna är inlästa. 

Vid anslutning av en leverantör har det i flera fall till och med varit olika grupperingar 

av artiklar hos leverantören om man jämför leverantörens prislista, webbhandel och 

affärssystem. Detta är också troligtvis anledningen till att prisfilen innehåller för 

mycket artiklar jämfört med vad som ingår i avtalet. 

Bristen på varugrupperingar gör att det inte ger stöd för att kontrollera sortimentet för 

den avtalsansvarige när en prisfil kommer in och inte för e-handelsadministratören 

som ska matcha in produkterna eller UNSPSC-koderna i menyträdet. När den avtals-

ansvarige ska godkänna prisfilen blir det ett omfattande och tidskrävande arbete.  Det 

är svårt att få en överblick över artiklarna i prisfilen då det kan handla om 10 000-tals 

artiklar. Avtalsansvarig lyckas sortera bort vissa grupper av artiklar som uppenbart 

inte är inom avtalsområdet, men de lyckas sällan sortera bort alla artiklar som är över-

flödiga.   
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Systemet har ett visst stöd för att hitta artiklar som inkommit i en prisfil men som är 

omatchade mot menyträdet baserat på UNSPSC. För att åtgärda detta krävs manuell 

mappning av dessa koder mot Svevias träd. .  

Allt detta manuella arbete med artikel för artikel är mycket tidskrävande och man för-

lorar snabbt helhetssynen på menyträdet och varugrupperingar och arbetet blir i prin-

cip aldrig klart. Ibland kan det vara befogat med manuellt arbete om det är ett fåtal 

artiklar och man har interna krav på hur de ska visas och hanteras. En fördel med att 

administrera artiklarna efter inläsningen är att om det finns bilder är det en viss hjälp 

se vad artikeln är. 

E-center och avtalsansvariga har inte kommunicerat med varandra om hur detta ska 

lösas på bästa sätt. Kunskapen om e-handeln är för låg hos de avtalsansvariga för att 

kunna ställa rätt krav mot leverantören.   

 

Uppdateringar - ändrad prislista och ersättningsprislista 

Svevia uppdaterar prisfiler genom att ersätta den gamla prisfilen med en ny. Ibland 

kompletteras med ytterligare en prisfil som innehåller annat sortiment, d.v.s. man pub-

licerar fler prisfiler samtidigt för ett avtal. Om en artikel redan finns i trädet kommer 

den matchas in i menyträdet baserat på artikelnummer och inte enligt UNSPSC som 

vid första inläsning. D.v.s. om en manuell matchning gjorts efter inläsningen av före-

gående prisfil är den kvar.  

I standarden kan man i prisfilen sätta en kod på en artikel som innebär att den ersätter, 

ändras, eller ska förbli utan åtgärd, en s.k. ändringsprislista. Detta har systemet inget 

stöd för idag att ta emot.  

Då e-center var leverantör i e-handeln gjordes uppläggning av deras artiklar i Kobra. 

En prisfil i form av ett meddelande skickades automatiskt till e-handeln med ändrade, 

borttagna eller tillagda artiklar. Dessa artiklar har då lagts till manuellt i Kobra.  

När en ny prisfil lästs in finns funktioner för prisjämförelser inne i systemet. En ny 

prislista kan jämföras med en gammal på artikelnivå. Eftersom sortimentet kan skilja 

sig i de olika prisfilerna kan man t.ex. välja att titta på enbart artiklar som både finns i 

den nya och den gamla prisfilen, för att kontrollera priserna.  

 

Identifierade problem 

 Vid ersättning av en prislista försvinner alla manuella ändringar i artikelin-

formationen. T.ex. kan det vara blankrader, fetstil för en rubrik eller länkar in-

lagda i beskrivningstexten.  

 

 Kopplingen mellan information i prisfil och den information som önskas för 

visning på artikeln i e-handeln är inte ”standardiserad”.   
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 Man kan inte göra prisjämförelser på en total nivå, summan för allt artiklar. 

Resultatet går inte att exportera till Excel utan man måste bläddra i ett sökre-

sultat. 

 

 Affärsavtalet reglerar när men inte hur prisförändringar ska hanteras i e-

handeln.  

 

 Bilder slutar att visas för artiklar när leverantören uppdaterar sin hemsida eller 

webbshop och länken sluta att fungera. 

Orsakssamband 

Eftersom beskrivningar och annan information på artiklar ofta har redigerats i e-

handelsadministrationen medför det att då man uppdaterar en prisfil försvinner det 

arbete som gjorts, eftersom prisfilen inte innehåller korrekt information. Det tar därför 

tid att uppdatera sortiment och priser och under tiden är det oordning i e-handeln och 

beskrivningar saknas eller är bristfälliga.  

De avtalsansvariga vet i de flesta fall inte om att det är så det går till.  

Vidare har det inte uppmärksammats att matchning mellan menyträd och UNSPSC 

görs i en annan övergripande funktion för Inköpsportalen och inte i e-handelns meny-

träd. När rätt UNSPSC saknas i prisfilen eller att UNSPSC-koderna saknar matchning 

mot menyträdet, har man efter inläsning av prisfilen flyttat runt artiklarna manuellt i 

menyträdet. Vid byte av leverantör eller omförhandling av avtal som innebär att man 

skapar ett nytt avtal och avtalsnummer, innebär detta att artiklar inte längre har kvar 

kopplingen mot menyträdet och allt måste göras om.  

Eftersom uppdateringar inte regleras i affärsavtalet gås rutinerna för detta inte igenom 

och därför känner varken leverantören eller den avtalsansvariga till problematiken och 

det har inte åtgärdats. Följande regleras idag inte i affärsavtalet men behöver diskute-

ras och eventuellt beslutas om: 

 Hur ofta prisfilen ska uppdateras med avseende på prisförändringar.  

 Hur ofta bilder eller information på leverantörens hemsida uppdateras och 

därmed hur ofta detta behöver kontrolleras i Svevias e-handel.   

 I de fall en prisuppdatering sker mellan beställnings- och leveranstillfället, är 

det leveransdagens pris som gäller om inte orderdagens pris överenskoms mel-

lan parterna.  

Punchout - alternativ till katalog  

Det finns ett alternativ till att låta leverantören överföra sina artiklar via en prisfil som 

kallas Punchout eller ”avrop mot ramavtal med varukorg” (SFTI Single face to 

industry, 2013).  

Punchout innebär att man från e-handeln slussas ut till leverantörens egen webbshop 

utan att behöva logga in, ser ett avtalat sortiment ”varukorgen”, väljer varor och 

kommer sedan tillbaka till sitt eget system där en beställning skapas som skickas till 
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leverantören. Det finns inget avsnitt för detta i BEAst standard men orderprocessen är 

ändå densamma.   

Fördelarna är att båda parter slipper prisfilen och administrationen med artiklar. Detta 

ger möjlighet till att få in information om beställningen i sitt eget system och få en 

automatiserad lösning för de avslutande stegen. Detta kan också användas om beställ-

ningar görs direkt i butik eller över telefonen. 

Enligt SFTI passar detta bra då köparen har frekvent handel i större volymer, många 

avrop med varje enskild leverantör. Fördelarna bl.a. följande: 

 underlättar jämförelser mellan liknande produkter 

 varorna kan attesteras innan beställningen skickas 

 ökad avtalstrohet 

 automatisk fakturamatchning 

 snabbare fakturahantering 

 ökad ekonomisk styrning av inköp 

 ökad statistik och uppföljning 

 mer underlag för nya upphandlingar 

 frigjord tid för andra uppgifter 

 miljövänligt 

Identifierade problem 

 Processen avslutas i beställningsfunktionen och inte i e-handeln. 

 Attestfunktion saknas. 

Orsakssamband 

I Svevias Inköpsportal innebär Punchout att avroparen startar i e-handeln, men när 

denne kommer tillbaka och ska avsluta sin beställning avslutas beställningen istället i 

den vanliga beställningsfunktionen. Detta innebär att man vid samma tillfälle inte kan 

köpa andra produkter i e-handeln, inte jämföra artiklarna med andra likvärdiga som 

finns i e-handeln och det finns ingen attestfunktion. Fördelarna är däremot att jämfö-

relser av artiklar hos samma leverantör oftast är mycket enklare och bättre att göra i 

deras webbshop.  

Delprocess 3 - Orderhantering 

En avropsorder skapas baserat på avtalet mellan parterna och den information som 

finns i katalogen i e-handeln. Avropsordern skickas från köparen till leverantören, 

men skulle också kunna skickas till ett till ett ombud som en tredjepartslogistiker. Uti-

från informationen i avropsordern kan leverantören skapa en leverans. 

I processen ingår avropsorder och avropsbekräftelse.  

Avropsorder och -bekräftelse 

Avroparen skapar en avropsorder i e-handeln genom att välja varor och gå till ”kas-

san”.  Alla avropsorderrader skall ha samma leveranstillfälle (önskat leveransdatum), 

annars måste avroparen skapa en avropsorder för varje önskat leveranstillfälle.  
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En avropsorder som innehåller artiklar från olika leverantörer delas automatiskt upp 

och skickas som separata order till respektive leverantör.  Svevias systemleverantör 

får en varning i fall ordern inte skickas.   

 

Det går inte att lägga till en ny artikel eller en utökad kvantitet i en order utan avropa-

ren måste då lägga en ny avropsorder.   

 

Ändring av en lagd order i form av ändrad leveranstid eller minskad kvantitet sköts i 

normalfallet via telefonsamtal eller e-post mellan parterna.   

Avropsbekräftelse utan ändring 

Leverantören kontrollerar om leveransdatumet är rimligt och lagersaldot. Kan leveran-

sen utföras enligt ordern skapas och skickas avropsbekräftelsen.  

Avropsbekräftelse med ändring 

Om leverans ej kan ske enligt den kvantitet och det leveransdatum som anges i av-

ropsordern, ska avropsbekräftelsen ange ny kvantitet och/eller datum. Det är då upp 

till köparen att annullera avropsordern eller inte.  

 

Orderbekräftelse avseende kvantitet görs för varje rad i avroparens order, där leveran-

tören bekräftar, ändrar eller avvisar respektive rad.  En bekräftad kvantitet avser det 

som leverantören totalt sett avser att leverera, även om det innebär delleveranser, ef-

tersom det bara går att bekräfta en order en gång. 

 

Bekräftelse av leveransdatum kan bara göras för hela ordern och inte per orderrad.  

 

Om parterna är överens om det kan en förändring ske på en lagd och bekräftad EDI-

order. Det ska ske via direktkontakt, normalt telefon, mellan parterna. Respektive part 

uppdaterar sitt affärssystem med de ändringar som överenskommits. Detta gäller även 

annullering. Justeringar i form av avvikelser som uppstår i samband med plockning 

eller utleverans ska redovisas i leveransaviseringen, se nedan, och inte i form av en ny 

orderbekräftelse.  

 

Bevakning av att det kommer en avropsbekräftelse görs av avroparen själv genom att 

gå in och titta på ordern i beställningssammanställningen och se om statusen har änd-

rats. För att kunna följa var i processen en viss order befinner sig ges ordern en status 

som visar i vilket skede ordern befinner sig.  Avroparen får ett e-postmeddelande när 

leverantören ändrar status och det går också att se status i beställningssammanställ-

ningen. Den statusinformation som finns i orderhanteringen är: 

 

- Skickad 

- Bekräftad 

- Dellevererad 

- Slutlevererad/Levererad 
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Identifierade problem 

 Projektnummer/ kostnadsbärare väljs ur en lista över alla projekt av avroparen 

utan en kontroll om de har rätt att köpa på det projektet.  

 

 Avroparen får ingen varning om att ordern inte är bekräftad av leverantören.  

 

 Bekräftelse av leveransdatum kan bara göras för hela ordern och inte per or-

derrad. 

 

 Svevia har ingen gemensam syn på hur avropsbekräftelsen ska fungera avse-

ende bekräftat leveransdatum, delleveranser, avvikelser i kvantiteter eller an-

nullering av order. Leverantörerna gör på olika sätt.   

 

 Det bekräftade leveransdatumet som anges i avropsbekräftelsen är det datum 

som godset beräknas skickas från leverantören. I systemet kan leverantören 

inte sätta det bekräftade leveransdatumet tidigare än det önskade leveransda-

tumet.  

 

 Att avbryta en order kräver att man kontaktar leverantören och att man har till-

gång till kontaktuppgifter.  

 

 Leverantören kan inte lägga till nya rader i avropsbekräftelsen för ersättnings-

artiklar, fraktkostnader eller andra logistiktjänster.  

 

 Leveransinstruktioner finns inte plats för att fylla i.  

 

 Vissa leverantörer uppdaterar status och andra inte, Svevia har inte ställt krav 

på det.  

 

 Affärsavtalet mellan parterna reglerar inte inom vilken tid en order ska bekräf-

tas, vad som ska ske vid avvikelser i kvantitet och datum för leverans vid or-

derbekräftelse, vid annullering samt om delleverans/restnotering är tillåtet och 

hur det i sådana fall ska hanteras.  

 

Orsakssamband 

En avropare kan handla på ett projektnummer de inte har rätt att handla på, vilket inte 

märks förrän fakturan kommer. Det går att lösa om det händer, men det är onödigt 

arbete. 

Om avroparen inte uppmärksammar en utebliven avropsbekräftelse kan det medföra 

att en leverans försenas i onödan. En sådan bevakningsfunktion är särskilt viktig vid 

automatiserade rutiner och vid stora antal order till många leverantörer.  

 

Eftersom avropsbekräftelsen sker på olika sätt för olika leverantörer vet inte avroparen 

vad som gäller och risk finns att missförstånd och problem uppstår kring vad som 
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kommer att levereras och när. Främst är orsaken att bekräftad kvantitet kan delas upp 

på delleveranser vid leveransaviseringen, som är steget efter bekräftelsen. Om leve-

rantören gör leveransaviseringen precis när varorna ska skickas kan det vara för sent 

för avroparen att ta ställning till delleveranserna.  

 

Leverantörerna har inte fått information från Svevia om hur de ska ange bekräftat le-

veransdatum vid delleveranser, datumet för första leverans eller datumet för sista leve-

rans. I båda fallen kan avroparen tro att det handlar om ett leveranstillfälle för hela 

ordern eftersom en bekräftelse kommer med det som totalt avses levereras och ett 

enda bekräftat datum. 

 

Konsekvensen blir att om leverantören sätter det bekräftade leveransdatumet då va-

rorna avser slutlevereras kan avroparen uppfatta det som att leveranstiden är för lång, 

när det i själva verket bara är delar av leveransen som kommer sent. Dessutom får inte 

avroparen information om att det kommer att komma leveranser däremellan förrän det 

leveransaviseras, vilket försvårar planeringen och även godsmottagningen. Avroparen 

måste undersöka detta och om något uppfattas som en lång leveranstid finns risk man 

väljer att köpa varorna någon annanstans istället.  

 

När leverantören sätter det bekräftade leveransdatumet vid det första leveranstillfället 

vid delleverans, blir konsekvensen istället att kan avroparen tro att hela leveransen 

kommer att komma då. Om leveransaviseringen görs i ett sent skede får avroparen inte 

veta det i tid. Om det är kritiskt att få alla varor vid det tillfället kan man bli tvungen 

att lägga ner tid på att åka iväg och köpa varorna och riskerar att produktionen stannar.  

 

Eftersom delleveranser kan förekomma utan att det syns i bekräftelsen kan missför-

stånd uppkomma om avroparen förväntar sig delleveranser om något saknas.   

 

Ett bekräftat leveransdatum innebär i de flesta fall att det skickas från leverantören det 

datumet och inte att det är på plats hos avroparen, men det är inte tillräckligt tydligt 

för avroparen. För leverantören är detta det bästa sättet att bekräfta eftersom de inte 

vet hur lång tid transporten tar och eftersom det oftast passar bäst att göra så i deras 

system vid elektroniskt flöde. Eftersom leverantören inte kan bekräfta eller leveransa-

visera tidigare än önskat leveransdatum kan det uppfattas som att det är  förseningar.  

 

Att inte reglera hur hanteringen ska ske i affärsavtalet medför att den avtalsansvarige 

inte får förståelse för hur detta går till. Det finns en risk att avroparen upplever att le-

verantören inte sköter sitt åtagande. I bästa fall får den avtalsansvariga veta detta, men 

kanske inte kan lista ut vad det beror på.  I längden kan det påverka avtalstroheten om 

det inte skulle uppmärksammas.  

 

Att kunna ange leveransinstruktioner såsom tider eller köranvisningar i en order skulle 

vara lämpligt för Svevia eftersom arbetsplatserna inte alltid är i tätorter.  
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Delprocess 4 - Leveranshantering 

I delprocessen ingår leveransavisering och mottagandet av leveransen de varor som 

beställts och bekräftats. Leveransaviseringen, dvs. en elektronisk följesedel med leve-

ransuppgifter, fungerar som en uppdatering av orderbekräftelsen med fakta om vad 

som verkligen kommer att levereras.  

Utifrån informationen i leveransaviseringen skapas möjlighet till rationell godsmot-

tagning och ankomstregistrering. Ett annat syfte med leveransaviseringen är att uppda-

tera köparens affärssystem med exakta uppgifter. Godsmottagningen kan ske med 

hjälp av scanning av etiketter för godsmärkning, men det används inte i Svevia.  

I den här delprocessen förekommer bara leveransaviseringen som ett standardiserat 

affärsmeddelanden.  

Leveransavisering 

Leverantören, eller dennes ombud, skapar en leveransavisering med leveransuppgifter. 

I Svevias Leverantörsportal heter funktionen ”Leveransbesked”. Leverantören kan 

välja att leverera hela eller delar av leveransen. Då ett leveransbesked skapats uppdat-

eras statusen på ordern i e-handeln till ”Levererad”.  

Identifierade problem 

 Leverantören kan göra delleveranser genom att göra fler leveransbesked för en 

bekräftad order. Leveransaviseringen som avroparen ser i e-handeln innehåller 

inte information om de kommande eventuella delleveranser som planeras, om 

man inte leveransaviserar i förväg. 

 Affärsavtalet mellan parterna reglerar inte hur delleverans/restnotering ska gå 

till och om det är godkänt eller inte.  

 

 Svevia har inte automatiserad godsmottagning och matchning mot avropsorder 

Orsakssamband 

När leverantören använder delleverans vid leveransaviseringen kan det bli problem för 

avroparen att få reda på i ett sent skede att varorna delleveraras, vilket beskrivs i pro-

cessen orderhantering. Vid en leveransavisering som avser delleverans får inte avropa-

ren information om datum för kommande delleveranser, om inte leverantören leve-

ransaviserar dem i förväg.  

 

Om man inte vet att leveransen för en order kommer vid fler tillfällen och inte heller 

när försvåras planeringen av mottagande av leveranser.  Hade man fått veta detta tidi-

gare hade man kunnat välja att köpa allt eller det som saknas från en annan leverantör 

och samtidigt inte riskerat produktionsstopp.   

 

Rutiner för avvikelser i godsmottagning och hur returer ska hanteras saknas. Enligt 

standarden bör det i köparens system finnas en bevakning av att leveransen ankommer 

inom de tidsramar som överenskommits i order och avtal. (jmf NCC). 

 



 

  



 

  



 

 

 



 Bilaga 5 – NEA seminarie 

Missa inte årets största event inom eAffärer! 

 

Missa inte årets största event inom eAffärer! 

NEA julkarameller är NEA:s årliga event då vi sammanfattar vad 

som hänt inom området eAffärer. I år tittar vi närmare på intres-

santa kundtillämpningar inom Molnlösningar, Mobila lösningar 

och hur lösningar för B2B och B2C förenas. Linus Malmberg från 

Cordial kommer och pratar om e:et i affärsmodellen och vi avslu-

tar dagen med en panel diskussion om hur vi kan nå målet att 

eAffärer ska vara en självklarhet i alla företag, organisationer och 

samhället i stort. En intensiv eftermiddag som ger massor av 

kunskap och information samt möjlighet att mingla med kollegor i 

branschen. 

Våra medlemmar efterfrågar branschfest! 

 

Välkomna! 

 

Konferensavgiften är 995 kr exkl. moms. 

I avgiften ingår förfriskningar och dokumentation. 

Arrangemanget är kostnadsfritt för NEA:s medlemmar. 

 

När: 6 december 2012, kl. 13.00-17.00 

Var: Berns, Berzelii Park, Stockholm 

Anmälan: kansli@nea.nu 

Arrangeras av NEA – Nätverket för elektroniska affärer 

NEA är en ideell och oberoende förening som verkar för att eAffä-

rer ska vara en självklarhet i alla företag, organisationer och sam-

hället i stort. www.nea.nu 

 

 

 

 

 

 

Program  

 
 
13.00 Välkomna  
hälsar Ulrica Storset, vd NEA 
  
13.20 e:et i Affärsmodellen 
Hur eAffärer ökar värdet 
och lönsamheten på företag. Linus 
Malmberg, vd och grundare Cordial 
 
14.00 eHandel i Molnet 
Västra Götalands Regionen, 
Bo Svensson, VGR 
 
14.30 Mobila affärer inom livsmedels-
branschen 
Staffan Olsson GS1 Sweden 
  
15.00 Fika 
  
15.30 Rundabordsdiskussion: 
  
Tema Lönsamhet: hur man räknar hem 
sina eAffärer 
Leds av Lars Dykert, Konsult, LRD re-
vision och rådgivning. 
  
Tema Förankring: Hur man får ledning-
en med på tåget 
Leds av: Mia Lenman, GS1 Sweden 
  
Tema Juridik: Viktigt att tänka på när det 
gäller avtal vid eAffärer  
Leds av Lindahl advokatbyrå. 
  
Tema Standarder: Är bristande gemen-
sam standard överhuvudtaget ett pro-
blem?  
Leds av: Staffan Olsson, GS1 Sweden 
 
16.00 Så inför Nacka kommun eHandel, 
Erika Karlsson, Nacka kommun 
 
16.30 Paneldiskussion: 
Hur når vi målet att eAffärer ska vara en 
självklarhet i alla företag, organisationer 
och samhället i stort? 
 
17.00 Mingel i baren 
 

mailto:kansli@nea.nu
http://www.nea.nu/?lf1=437123808c941213914062a4847970


 

 

  



 

 



 

 

 



 Bilaga 6 – NCC e-handel 

E-handel hos NCC 

När startade e-handeln?  

1999 

Har ni hela processen integrerad för avrop till faktura? 

Nej, än så länge det är två egna projekt. 35 % går via e-faktura, då är pdf inte räknat 

som e-faktura.  Under 2014 kommer ett projekt startas för att integrera och få hela 

processen och införa matchning mot e-faktura med förkontering.   

Då man integrerar avrop till faktura sparar man inte nämnvärt med tid för fakturahan-

teringen jämfört med faktura i pdf. Det som är den stora nyttoeffekten gäller den 

automatiserade avvikelsehanteringen, både tids- och kvalitetsmässigt.   

Problem/svårigheter och framgångsfaktorer? 

De har sett till att följa standarden på meddelandena och att de 5 största leverantörerna 

har använt samma standard. 

Ur användarens synvinkel är det viktigt med beskrivande text och bilder. Synonymer 

(sökord) gör att man hittar det man söker efter, t.ex. då man benämner en och samma 

sak olika i olika delar av landet etc.  De sätter synonymer/sökorden själva.  I systemet 

utgår man alltid från avtalsdatabasen, ”avtalsbanken” när man söker efter leverantö-

rer/avtal eller artiklar.  Allt söks via artikelkatalogen, även ramavtal.  Hotell och resor 

får man också upp i sökningen men man handlar det sedan via extern webbshop. De 

har ingen riktig Punchout.  

Viktigt att arbeta aktivt med e-handeln, förut hade de två stycken men just nu ingen.  

Hur många leverantörer är anslutna nu? 

42 varav 25 med EDI. 

Vilka typer av leverantörer? Vilken sorts varor?  

Indirekt material, förbrukning, enkla bulkvaror.  

Finns skillnader hur bra det fungerar för olika typer av leverantörer?  
Finns skillnader hur bra det fungerar för olika typer av varor? 

Bara enkla förnödenheter. Direkt material köps via leveransplan som skickas till leve-

rantören. Projektinköp - förfrågan sker via Inköpsportalen, leverantören mängdar upp, 

leveransplan skapas som leverantören levererar och förpackar utefter.  

Mål och uppföljning av e-handelsanvändandet?  

70 % via e-handeln på befintliga leverantörer var målet från start.  Detta kopplades till 

platschefens tantiem. 

Hur stor andel av omsättningen går via e-handeln och utanför e-handeln (för de största 
leverantörerna eller totalt)?  
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Vet ej men detta följs upp ner till per projekt. 

Varuförsörjningsprocessen 

Delprocess 1 - Planering och grundinformation  

Partsinformation 

Manuellt eller elektroniskt (i förväg)? 

Vid starten med e-handel lade alla leverantörer upp projekten i förväg. Det innebar 

onödigt arbete eftersom många av projekten aldrig avropade.  Projektlistor skickas till 

vissa leverantörer med kontaktinformation, men innehåller inte planerad förbrukning. 

Det är samma information som skickas till eBuild, projektnr, -namn etc. skickas.  

Exempel på leverantörer som får denna information är Hilti, Ramirent etc.   

Kataloginformation NCC 

Typfall a) - informationen i prisfilen skickas direkt från säljaren till köparen. 

Vid starten ombeddes 5 leverantörer att använda standarden Edifact och den prislista 

som kallas Pricat. På grund av att leverantörerna använder Excel mot alla andra sina 

kunder bytte de senare till Excel. 

Prisfilens innehåll  

Tar massor med tid att skapa prisfilerna för leverantörerna. De hjälper leverantören att 

skapa katalogen ibland. 

NCC laddar upp bilden varje natt till sitt eget system vilket gör att det blir snabbare. 

Totalt antal artiklar i e-handeln är 600 000 st.  

Använder ej UNSPSC på det sätt det är tänkt i standarden. Kalkylkoderna används 

från kalkylsystemet (motsvarar Svevias produktionskoder, eller tidigare baskonton 

och resurskoder).  

Leveranstid står på artiklarna! 

Menyträd, artikelinformation och sökning i e-handeln 

NCCs menyträd och e-handel bygger på att avroparen vet vad som finns hos leveran-

tören. Man väljer leverantör och får upp ett menyträd. De blandar inte leverantörernas 

produkter i ett gemensamt träd. Vid ”multiple sourcing” används synonymer (motsva-

rande Svevias sökord) och artiklar mappas upp med sökord på artikelnivå. De kan då i 

sökning hittas och jämföras men inte jämföras strukturerat i trädet. 

Trädet för en leverantör är så lik leverantörens papperskatalog eller webb som möjligt. 

Igenkänningsfaktorn är viktig  
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För enkla avtal och material kan man använda trädet för strukturerad sökning och om 

det är få artiklar. Då det blir för många artiklar och därmed nivåer fungerar det inte att 

det är den enda sättet att hitta/söka efter produkter eftersom det kräver för många ni-

våer.  

NCC tittade på starten mycket på vinnande B2C webbshoppar. Vid den tidpunkten var 

Dustin bäst och hade vunnit priser. Dustins webbshop hade framförallt en kraftig 

sökmotor och en tydlig katalog.  NCC kopierade mycket rakt av till deras e-handel 

eftersom de utvecklade systemet själva.  

Två sökmotorer används – först en sökning och sedan en sökning i fritext i sökresulta-

tet. Det finns också förvalda kriterier att filtrera på såsom antal leveransdagar, BASTA 

märkt etc. 

De tar in statistik på hur de söker i systemet, vad man inte får träff på och vad man får 

träff på. Knapptryckningar och trädsökningar mäts. Det man sett är t.ex. att för kläder 

använder man trädstrukturen men för Ahlsells söker man. Kan välja leverantör och 

sedan söka fritext. Filter innan finns också. 

 

De använder både ett eget artikelregister och leverantörens katalogstruktur på artiklar-

na. Går att söka på resurskonto, men det är inte så många som gör det. 

NCC använder sökordskolumnen i prisfilen till att lägga till synonymer. Dessa görs 

sedan sökbara på artiklarna. De arbetar även med det internt, inte bara leverantören 

som måste lägga till orden där. Exempel, vita varor eller vitvaror – sökmotorn tar hän-

syn till det.  

NCC läser även in prisfilen i sitt kalkylsystem MAP för att få priserna direkt i kalky-

lerna. Det görs genom att resurskoderna kopplas mot internt artikelnummer. Isolering, 

armering, reglar är exempel på artiklar som är lämpligt för detta. De ingår ofta i recept 

för innerväggar t.ex. Armering i form av några artiklar läses in också.  

Prisuppdatering? – måste hålla koll så att man inte räknar på gamla priser i MAP, det 

har hänt.  

Vinst att få in priserna i MAP? - Ja men tar tid, mest pga. att administrationen av re-

sursregistret är krångligt. 

 

Behandlingssteg och hantering 

Ny prisfil 

Vem utför och hur godkänns sortiment? 

Sortimentsinköparna godkänner – får se kr och %. Systemet har ett stöd för detta och 

sedan får de ut resultatet i Excel. 

E-handelsadministratören sköter detta men lämnar ut rapporten till de avtalsansvarige. 

De var 16 stycken avtalsansvariga som saknade kompetensen, därför var det bättre att 

de gjorde så. 
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Ändrad prislista och ersättningsprislista 

Hur sker uppdateringar? 

De matchar upp allt innan de läser in. Systemet testar länkar, validerar per automatik, 

och man får ut en rapport för det som inte är godkänt att skicka tillbaka till leverantö-

ren.  

Punchout 

De har ingen riktig Punchout.  

Delprocess 2 – Projektinformation 

Överföring av projektinformation till leverantörer?  

Grundläggande information i ”Projektplanering” är projektnummer, projektnamn, typ 

av produkt/projekt, organisationsnummer, beställarens namn, region, adresser, kom-

munikationsnummer, projektansvarig, inköpare, start- och slutdatum, kontraktssumma 

och garantitid för projektet. 

Arbetar NCC med leveransplaner?  

Ja, i projektavtal. 

Delprocess 3 – Orderhantering 

NCC har en orderbekräftelse med avvikelse som visas för avroparen. 

NCC:s system har bara stöd för att göra en order med en leverantör, annars blir det 

problem med bekräftelsen som gäller hela ordern. Leveransavisering med datum eller 

ändrad artikel är ett måste på orderradnivå! 

De ska enligt avtalen oftast leverera inom 2 dagar. Leveranstid står på artiklarna. 

Som användare kan du själv önska ett enda leveranstillfälle på ordern. 

Leverantören bekräftar ordern, det kan vara ok att bekräfta med delleveranser d.v.s. 

flera leveransdatum. Men inte ok med restorder.  

NCC använder inte restorder! Finns 8 st av 10 st på lager levereras 8 st. Leverantören 

får då ringa ordermottagaren. Två leveranstillfällen kanske inte är möjligt och avropa-

ren kan behöva allt i samma leverans.   

Önskat leveransdatum som anges är skickat från leverantören. Som hjälp står leve-

ranstid på artikeln vilket det tar in i prisfilen (antal lev.dagar).  

NCC har xml enligt standarden och de har inte utvecklat/tagit fram egna fält.   

En order kan i systemet delas upp på ”leveransdelar”.  Ahlsell har stöd för det, t.ex. i 

samma order ska det förpackas till olika rum som då anges i ordern. För arbetskläder 

kan man då göra en beställning, som avser fler personer, till deras leverantör Blåklä-

der – och få det personförpackat.  
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Kan man ange personnummer? 

Individerna hämtas från AD i deras system.  

Avrop och kolla mot AD möjligt. 

Effektmålen – kostnadsgräns för kläder finns och det samlas statistik per användare, 

PC slipper hålla reda på sina anställda.  

 Är artiklarna inkl frakt hos NCC? 

Läggs till av leverantören i orderbekräftelsen i fall det inte ingår i artikeln. Antingen 

inkl eller exkl frakt för artiklar, inte ett val per artikel.  

Delprocess 6 – Telefon- och hämtorder   

Tar fram statistik på detta från leverantören– avroparen ser inte sina beställningar i 

systemet i efterhand. Följer upp per projekt, avdelning.  

E-faktura blir konterat på radnivå och då kan man följa avtalstroheten bättre. Ibland 

har de 5 leverantörer för samma sortiment, då är detta viktigt för att möjliggöra upp-

följningen av avtalstroheten. 

Delprocess 4 – Leveranshantering 

Mottagningskontroll: 9 förvalda alternativ för avvikelser i mottagningskontrollen. 

Foton kan bifogas och det går till leverantören som e-post.  

 Möjliggör att följa vad som är problemn, t.ex. om det är speditören som inte sköter 

sig. Både för leverantören och speditören. Reklamation görs direkt. 

Ingen standard för detta.  

 Delprocess 5 – Fakturahantering 

Självfaktura har de inte och de har testat men då var det för svårt för mottagaren.  

Utan VAN blir det inga volymer och därför tjänar man inte på det. Ska man ha en så-

dan lösning ska man ha samma sätt med alla leverantörer. 

Hur ser du på de nya portalprojekten? 

Det är ett måste! Vi får inte driva små projekt inom olika regioner för då förlorar vi 

standardiseringen och nyttan. Leverantörerna kommer inte orka med olika portaler 

utan behöver ett ställe att utföra dessa funktioner.  

 



 

 

  



  

 

  



  

 



 Bilaga 7 -  Förklaring av begrepp/förkortningar 

 

Avrop Beställning på ett ramavtal. 

B2B Business to Business, mellan företag. 

B2C Business to Consumer, mellan företag och konsument. 

BEAst Byggbranschens elektroniska affärsstandard, en organisation. 

Direkt material Det material som har använts för att tillverka en specifik produkt. 

e-center Namnet på avdelningen på Svevia som har hand om lager och ordertjänsten. 

eBuild 
Byggbranschens fakturaportal som vänder sig till företag som inte har ett eget 
system för att skicka e-fakturor enligt SMSI-standarden 

EDI Electronic Data Interchange, elektroniska meddelanden. 

GS1 
GS1 Sweden utvecklar branschneutrala standarder som förenklar handel global 
och lokalt. Används av BEAst för att skapa branschstandard. 

Inköpsportalen Inköpssystem i Svevia för upphandling, avtal och e-handel. 

Katalog 
Leverantörens prisfil innehållandes alla artiklar och tillhörande artikelinformation. 
Katalog kan också avse menyträdet och e-handelns artiklar, dvs efter att leveran-
törens artiklar lästs in i e-handeln.  

Koncernavtal Ramavtal. 

Menyträd 
En rubrikstruktur, ett träd, som artiklar sorteras in i för att kunna söka kategorise-
rat/strukturerat. 

NEA Nätverket för elektroniska affärer, en organisation. 

Order Beställning/avrop 

NeB 
Nordic eBuilding, standard för e-handel inom byggbranschen, process och med-
delanden. 

PEPPOL 
Pan-European Public Procurement On-Line. Det är en samling infrastruktur-
komponenter, specifikationer, vägledningar och tekniska beskrivningar som kan 
användas för att utbyta information inom området elektroniska inköp. 

SCM Supply Chain Management 

SFTI 
Single Face To Industry, är en branschstandard inom offentlig sektor som syftar till 
att skapa förutsättningar för elektronisk handel inom och till och från offentlig sek-
tor. 

UNSPSC 
United Nations Standard Products and Services Code är FNs standard för att 
klassificera artiklar och tjänster. 

 


