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Förord 
 
Denna rapport är resultatet av en kandidatuppsats som utförts av två studenter, Sahar 
Moosavi och Fredrik Westberg, på Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms 
universitet, höstterminen 2005. Kandidatuppsatsen omfattar tio högskolepoäng, och är en 
obligatorisk del av utbildningen. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till alla som gjort vårt arbete möjligt. Särskilt tacksamma är vi 
till: 
 
Reiner Beck, vår handledare som väglett oss genom vårt arbete. 
 
Bo Hörnström på Atlas Copco, Dennis Kron på ABB och Fredrik Nyström på Ericsson, 
som tagit sig tid att svara på våra frågor. 
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Sammanfattning 
 
Den ekonomiska utvecklingen har tvingat företag att specialisera sig, och därmed söka 
samarbeten externt för att få tillgång till de resurser som tidigare fanns internt. För att 
säkerställa inköp av dessa resurser har företag valt att genomföra inköpen genom nätverk 
av nära samarbeten. Genom utvecklingen inom IT och med den skärpta konkurrens som 
globaliseringen bidragit till har behovet att skära kostnader ökat och omvända e-auktioner 
har börjat användas vid inköp. Syftet med denna uppsats är att jämföra användning av 
omvända e-auktioner med nätverksinköp, för att vidare kunna se vilka effekter 
användningen av omvända e-auktioner har ur säljarens perspektiv. Jämförelsen har gjorts 
med hjälp av teorier och modeller för de bägge inköpsmetoderna. Intervjuer av 
representanter från Ericsson, ABB och Atlas Copco, har bidragit med erfarenheter om 
effekterna från den säljande sidan av en omvänd e-auktion. De effekter som framkommit 
är bland annat ett lägre försäljningspris, flera säljare involveras, enbart konkurrens med 
pris tillåts, och lägre förhandlingskostnader. 
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Abstract 
 
Economical growth and development has forced companies to specialize, and at the same 
time seek for external collaboration to ensure acquisition of resources that previously was 
available internally. To secure the purchase of these resources, companies have chosen to 
perform their purchases through network collaborations. The rapid growth of information 
technology together with the intensified competition that globalization has given rise to, 
have forced companies to cut costs and given birth to reverse auctions. The purpose of 
this paper is to compare the usage of reverse auctions with the purchase through network 
collaborations, and thereby state what kind of effects the usage of reverse auctions has 
through the suppliers’ perspective. The comparison has been made with the help of 
theories and models concerning both of the purchasing methods. Interviews with 
representatives from Ericsson, ABB and Atlas Copco, which have an extensive 
experience in reverse auctioning, have contributed to the suppliers’ point of view. Some 
of the effects that emerged from the usage of reverse auctions are: a lower selling price, 
more involved suppliers, lower negotiation costs and competition occurs only on the 
basis of the product prices. 
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1. Inledning 

Det här kapitlet har som uppgift att introducera vår uppsats. Det ges en bakgrundsbild till 
undersökningsområdet, där problemet sätts i ett större sammanhang. Detta mynnar sedan 
vidare ut i en diskussion om varför problemet är aktuellt att undersöka. 
Problemformuleringen och uppsatsens syfte presenteras i sin helhet, och avslutningsvis 
anges de begränsningar som gjorts för att uppnå målet med uppsatsen.  

1.1 Bakgrund 
Inköp är en förändlig aktivitet för många företag. Till vilken grad inköp i sig och till 
vilken grad vilken val av inköpsmetod sätts i fokus varierar över tiden. Något som dock 
är säkert är att vikten av att arbeta med inköp har ökat över tiden och ökar än idag. 
Företags ökade specialisering är en huvudsaklig faktor till ökningen. Istället för att äga 
hela kedjan från råvaruutvinning till butiksförsäljning väljer företag att fokusera och 
specialisera sig på enskilda länkar i den värdeskapande kedjan. De funktioner som väljs 
bort vid specialiseringen blir företagen istället tvungna att skaffa sig från externa 
leverantörer. Till följd av specialiseringen har också antalet möjliga externa leverantörer 
minskat, vilket gjort att företag valt att skaffa sig nära samarbetspartners i värdekedjan 
för att på så vis kunna påverka samarbetspartens utveckling, och trygga tillgången till 
resursen. Resurserna tillförs företaget genom inköp från en och samma leverantör gång 
på gång. Både det köpande och levererande företaget känner till varandras behov, och har 
ett informationsutbyte som förenklar kontakter mellan dem. På lång sikt blir företagen 
allt mer anpassade till varandra. (Gadde & Håkansson, 1993, sid.1-6) I fortsättningen 
kommer denna typ av inköp benämnas nätverksinköp. Den globala ekonomiska 
utvecklingen har dock skapat en metod för inköp som skiljer sig från nätverksinköpens 
ömsesidiga beroende.    
 
Den teknologiska utveckling i länder som tidigare legat på efterkälken har nu nått en 
såpass hög nivå att företag från dessa länder kan konkurrera med företag i västvärlden. 
Samtidigt har innovationer inom transport och kommunikationsteknik bidragit till att 
tiden för informations- och varuutbyte under 1900-talet minskats avsevärt. Dessa bägge 
faktorer har bidragit till globalisering och en skärpt konkurrens, där aktörer från hela 
världen blir intressanta leverantörer vid inköp (Gomory & Baumol, 2004, sid. 426-427). 
För att bemöta den tuffa priskonkurrensen och samtidiga krav på avkastning från 
investerare, tvingas aktörer att sänka sina kostnader. Då inköp många gånger utgör 60% 
av kostnaderna för ett företag är det inte ovanligt att dessa blir objektet för rationalisering 
(Axelsson & Håkansson, 1984, sid. 34). Ett sätt att rationalisera sina kostnader är att se 
till att alla inköp sker elektroniskt för att minimera de administrativa kostnaderna och 
minska tidsåtgången för inköpen (Jonsson, 2005, sid. 74-77). När detta är gjort kan ett 
annat sätt att rationalisera sina inköp vara att betala det pris som är lägst på marknaden. 
Detta kan antingen genomföras genom att ställa högre priskrav på sin eller sina 
leverantörer, eller genom att konkurrensutsätta dem, vilket kan innebära att företaget 
lämnar ett långvarigt samarbete med en eller flera leverantörer. Den metod för 
konkurrensutsättning som slog igenom runt år 2000, var användning av en fler tusenårig 
metod för prissättning, nämligen auktioner.  
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Den grekiska historiken Herodotus dokumenterade redan runt år 500 fKr användandet av 
auktioner vid äktenskapsförmedling i det antika Grekland. Även romarna använde till 
viss utsträckning auktioner vid handel. Vid ett tillfälle auktionerades till och med 
självaste romarrikets kejsartitel ut, den olycklige köparen fick dock enbart behålla makten 
i två månader innan han avsattes och halshöggs.  I mitten av 1700-talet grundades de idag 
världsberömda brittiska auktionshusen Sotheby’s och Christie’s, som dock först vid den 
senare delen av 1700-talet påbörjade användandet av auktioner. Under de två sista hundra 
åren har användandet av auktioner ökat (Cassady, 1967, sid. 26-33). 
 
Det finns flera olika sorter av auktioner, allt från den traditionella formen där en vara 
säljs genom öppen stigande budgivning, där den som är beredd att betala mest för varan 
får köpa. Den Internetbaserade auktionsmetod som till följd av den globala utvecklingen 
blivit populär för prissättning ibland inköpare är omvända e-auktioner. Dessa auktioners 
funktionella utformning skiljer sig från de traditionella auktionerna i form av att det finns 
en köpare och flera säljare, och budgivningen sker sjunkande tills ett lägsta bud givits. 
När ett inköp skall genomföras meddelas potentiella leverantörer om detta. De 
leverantörer som kan uppfylla de grundläggande produktkrav som köparen ställt får delta 
vid en omvänd e-auktion som avgör vem som erbjuder lägst pris, och därmed erhåller 
leveransavtalet (Turban, 2004, sid. 434). Detta är även den definition på begreppet 
omvänd e-auktion som vi kommer att använda oss av i resterande delen av uppsatsen.  

1.2 Problemdiskussion 
Omvända e-auktioners popularitet har bidragit till att metoden används i varierande 
utsträckning inom flera branscher, allt ifrån råvaror, till mer avancerade produkter. Detta 
tycks ha blivit möjligt på en global marknad med en utbredd hög teknisk kompetens. 
Leverantörer som tidigare upplevde en trygghet genom nätverksinköp utsätts med 
omvända e-auktioner för konkurrens från företag från hela världen. Att köpande företag 
värderar ett nära samarbete med starka band lägre än en mer dynamisk situation, där 
priset får vara den avgörande faktorn, tycks vara en avgörande faktor till utvecklingen. 
Omvända e-auktioner och nätverksinköp utgör två motpoler, en opportunistisk metod 
med bristande dialog, och en långsiktig sammarbetsskapande metod. Valet av 
inköpsmetod bestäms i allra flesta fall av köparen vilket gör att säljaren får uppleva 
effekterna av omvända e-auktioner utan att ha möjligheten att påverka källan till deras 
uppkomst.   
 
Denna trend inom inköpsmetodiken leder oss fram till våran frågeställning. 

1.3 Problemformulering  
Vilka effekter har användning av omvända e-auktioner ur en säljares perspektiv jämfört 
med nätverksinköp?  

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att jämföra användning av omvända e-auktioner med 
nätverksinköp, för att vidare kunna se vilka effekter användningen av omvända e-
auktioner har ur säljarens perspektiv.  
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1.5 Begränsningar 
Vi har valt att genomföra begränsningar med avseende till dels vilken typ av produkt som 
handlas på den marknad vi studerar, och dels till vilka typer av aktörer som agerar på 
marknaden.    

1.5.1 Marknad 
Den ökade användningen av omvända e-auktioner har i huvudsak skett på 
producentmarknaden. Det är företagens inköpsbesparingar som har tagit fram och ökat 
användningen av omvända e-auktioner online. Då det är producentmarknaden som är den 
största användaren av denna inköpsmetod, kommer vi att studera dess användning på 
marknader som är business to business (B2B) orienterade.  

1.5.2 Produkt 
Omvända e-auktioner används idag till viss utsträckning vid handel med komplexa 
produkter. Då omvända e-auktioner sätter priset på produkten i fokus tappar en produkt 
med mervärden konkurrenskraft. Omvända e-auktioner förekommer idag oftare på 
marknader där enklare jämförbara produkter, så som råvaror och lätt producerade 
produkter, handlas. Då auktioner inte är lika vanligt förekommande på marknader med 
mer komplexa produkter har vi valt att studera just dessa marknader, där produkten har 
en hög komplexitet. När vi definierar hög komplexitet utgår vi ifrån Sharon Novak och 
Steven D. Eppinger definition på produktkomplexitet som presenteras i teorikapitlet. Med 
hög komplexitet avser vi, i vår studie, produkter med hundratals komponenter som är 
sammankopplade i en avancerad arkitektur, men samtidigt inte nödvändigtvis ovanlig. En 
produkt på den marknad vi studerar kan fortfarande vara vanligt förekommande och 
samtidigt ha en hög komplexitet.  
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2. Metod 

Metodkapitlet syftar till att framföra vilka metoder vi använt oss av för att nå uppsatsens 
mål. Kapitlet inleds med ett vetenskapligt synsätt, där det angreppssätt som är mest 
lämpligt för uppsatsen presenteras. Vidare förklaras även hur datainsamlingen gjorts. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka effekter användningen av omvända e-
auktioner har för en säljare, utifrån en jämförelse mellan inköp genom omvända e-
auktioner och nätverksinköp. Omvända e-auktioner är ett relativt nytt fenomen och har 
inte används tillräckligt länge för att det ska gå att basera uppsatsen på en kvantitativ 
analys. I en kvantitativ analys utformas en hypotes och därefter görs det en kvantitativ 
datainsamling där antalet intervjuade personer är stort. Vidare analyseras den insamlade 
informationen, och det går att dra slutsatser om hypotesen kan antas eller förkastas 
(Hartman, 1998, sid. 176). I vårt fall skulle det vara tidsmässigt omöjligt att finna 
tillräckligt antal många företag, samt att göra datainsamlingen från grunden.  
 
Uppsatsen utgår därför ifrån ett kvalitativt angreppssätt. Det har inte ställts upp en 
hypotes som ska verifieras, utan, som en av definitionerna på kvalitativ analys, ska vi 
undersöka vilken natur eller vilka egenskaper en metod har (Hartman, 1998, sid. 238). 
Uppsatsen skall analysera omvända e-auktioners egenskaper, och efter en jämförelse med 
egenskaperna hos nätverksinköp, kunna presentera vilka effekter som uppkommer. 
Analysen kommer att gå till på så sett att existerande teori inom området kommer att 
studeras, samt att intervjuer med lämpliga företag kommer att göras. Dessa två 
undersökningsområden kommer senare att bearbetas och paralleller kommer att dras 
mellan respondenternas svar och teorin. Vi skall försöka hitta stöd i teorin åt 
informationen som utvinns ur de olika intervjuerna. Vi skall även försöka hitta samband 
och mönster i respondenternas svar för att kunna dra slutsatser som tillsammans med 
befintlig teori styrker vår analys. Detta stämmer överens med Lantz teori om hur 
kvalitativ databearbetning skall göras: den kvalitativa databearbetningen innebär att 
rådata relateras till den teoretiska förförståelsen (Lantz, 1993, sid. 73). 

2.2 Datainsamling 
För att nå uppsatsens mål kommer undersökningen göras i olika steg, därmed kommer 
datainsamlingen att göras kontinuerligt under uppsatsens gång. Vi börjar med en grundlig 
teoristudie av den teori som finns om omvända e-auktioner och nätverksinköp. Vi skriver 
analysen allteftersom användbart material uppkommer. När tillräckligt med information 
för att utforma relevanta intervjufrågor har samlats, går vi över till intervjuerna och 
resultatet sammanställs med befintlig analys. Denna undersökningsmetod kommer 
därmed att medföra att datainsamlingen sker genomgående; ny data kommer att behövas 
ju djupare in i arbetet vi kommer. Denna metod har likheter med en av Hartmans 
kvalitativa undersökningsmetoder som kallas för Grundad teori. Här sker 
datainsamlingen och dataanalys samtidigt. Den inledande datainsamlingen följs direkt av 
analys för att sedan i sin tur följas av fortsatt datainsamling som analyseras (Hartman, 
1998, sid. 260). 
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3. Teori 

I detta kapitel kommer vi först att beskriva grundläggande teorier som berör de två olika 
inköpsmetoderna, omvända e-auktioner och nätverksinköp. Vi beskriver olika former av 
marknader som är Internetbaserade, och hur en komplex produkt definieras. Vi 
presenterar en teori som klassificerar graden av standardisering, och vidare en teori som 
beskriver de olika kostnaderna som uppstår när företag gör inköp.  Därefter kommer vi 
att beskriva de egenskaper nätverksinköp har, och slutligen vilka egenskaper omvända e-
auktioner har, för att senare i analysen jämföra dessa två inköpsmetoder, och presentera 
likheter och skillnader.  

3.1 Metod 
Vi har valt att för beskrivandet och analyserandet av nätverksinköp, enbart använda oss 
av befintliga teorier, som litteraturer och forskningsartiklar. För inköp genom omvända e-
auktioner kommer vi att utgå från både teori och empiri. I teorin vill vi belysa metoden ur 
både köparens och säljarens perspektiv, för att senare kunna göra en fullständig 
jämförelse och därmed inte missa eventuella samband mellan köparens och säljarens 
perspektiv. Därför kommer teorin om omvända e-auktioner att inte begränsas till utifrån 
den säljande sidan, utan alla aspekter kommer att beaktas.  
 
Då omvända e-auktioner är ett relativt nytt ämne är det svårt att hitta tillräckligt med 
befintlig teori som behandlar området. Det är huvudsakligen forskningsartiklar som berör 
ämnet ur olika aspekter. Därmed är det nödvändigt att göra intervjuer med olika företag, 
både som komplement till teorin och för en verklighetsförankring.  

3.2 Marknadsklassificering 
Paul A. Pavlou och Omar A. El Sway har klassificerat olika former av Internetbaserade 
producentmarknader utifrån vedertagna teorier inom informationssystem, marknadsföring 
och organisationsekonomi (Pavlou och El Sway, 2002). 

3.2.1 Många-till-många  
På denna typ av marknader kan köpare välja mellan många säljare, och säljare kan välja 
mellan många köpare. På den här marknaden är priset statiskt och villkoren för köpet och 
beskrivning av produkten framgår tydligt. Samtidigt som marknadsformen möjliggör 
ineffektiv ojämn prissättning, möjliggör den för en större andel liknande produkter. Om 
köparen har tid att leta kan den finna en produkt med ett konkurrenskraftigt pris. När det 
behövs förekommer till viss del samarbete och växelverkan mellan företag på denna 
marknad (Pavlou och El Sway, 2002, sid. 8-9). 

3.2.2 Få-till-få 
Denna marknad består av mellan två och ett fåtal aktörer.  Aktörer på denna marknad är 
beroende av långsiktiga förhållanden med de andra aktörerna på samma lilla marknad. 
Dessa förhållanden bygger på att förändringar sker i samförstånd, och att 
leverantörskedjan hanteras gemensamt. Dessa typer av förhållanden gynnas av 
samarbete, koordinering och inbördes kunskapsintegrering. Denna marknadsform uppstår 
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också främst då företag väljer att ingå samarbeten utöver den enskilda transaktionen. 
Marknadsformen drar fördelar av långvarig ömsesidig tillit, med anpassade, och 
kvalitetssäkrade produkter. Att skapa denna marknadsform och ingå i ett nära samarbete 
är lönsamt när ett företag vill säkra försörjningen av en strategisk produkt, och inflytandet 
över dennes utformning. Nackdelen är att marknadsformen med tiden, tillföljd av den 
ömsesidiga anpassningen, blir allt dyrare att lämna (Pavlou och El Sway, 2002, sid. 11-
12). 

3.2.3 Ojämnlikt 
På en ojämnlik marknad har antingen en eller flera aktörer säljande eller köpande mer 
förhandlingsmakt än aktörerna på andra sidan. Ojämlikheten kan vara en följd av 
branschstrukturen, den dominerande produktens natur eller företags storlek förhållanden. 
Auktioner är den vanligt förekommande ojämnlika marknaden. Auktioner kan antingen 
genomföras på det normala sättet, med stigande pris, då säljaren innehar en maktposition, 
eller omvänt då köparen innehar maktpositionen. En viktig faktor för att denna marknad 
ska vara gynnsam för makthavaren är att det finns många köpare respektive säljare som 
kan delta i auktionen (Pavlou och El Sway, 2002, sid. 12-13).   

3.2.4 Monopsoni  
Denna marknad innebär att det finns en köpare som saknar konkurrens från andra köpare, 
och samtidigt flera inbördes konkurrerande leverantörer som är beroende av köparen. 
Denna marknad kan formas på två olika sätt. Detta innebära en riktning mot den 
ojämnlika situationen där köparen har ett nära utbyte med leverantörerna, men genom 
köparens utnyttjande av maktsituation tvingas säljarna gå ihop för att förhindra 
utslagning. För köparen är det dock inte så ovanligt att säljarna kan vara en mycket viktig 
del av resursförsörjningen, vilket ökar vikten av ömsesidig tillit mellan parterna. Både 
förhandlingsbaserade inköp där fler faktorer än pris kan förhandlas om, och omvända e-
auktioner används vid denna typ av marknadssituation (Pavlou och El Sway, 2002, sid. 
13-14).       

3.2.5 Monopol 
Här agerar en ensam eller några få säljare och många köpare. Att göra inköp på en 
monopolmarknad innebär en stor nackdel för köparen medan säljaren har möjlighet att 
utnyttja sin situation. För att förändra snedvridningen har köpare möjlighet att gå samman 
och skapa många-till-många situationer, eller att ingå i samarbeten med leverantören och 
på så vis skapa få-till-få situationer (Pavlou och El Sway, 2002, sid. 14-15). 

3.3 Produktkomplexitet 
Sharon Novak och Steven D. Eppinger har i sin artikel ”Sourcing By Design: Product 
Complexity and the Supply Chain” definierat produktkomplexiteten med tre innefattade 
beståndsdelar. Den första är antalet komponenter som ska produceras och som har en 
egen specifikation. Det vill säga inte antalet kopior av samma komponent utan varje del 
som behöver en egen separat ritning produktnummer etc. Den andra är omfattningen av 
interaktion mellan dessa komponenter, det vill säga graden av ihopkoppling av delar. Den 
tredje är hur pass ovanlig produkten eller delar av produkten är för den som ska tillverka 
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den. Ur detta följer att val så som bland annat teknik, prestanda och produktarkitektur har 
inverkningar på produktkomplexiteten (Novak & Eppinger, 2001, sid. 189). 
 
Kostnaden för att utveckla och producera produkten ökar med produktens komplexitet 
och teknikkrav. De kostnader som stiger med komplexiteten är bland annat utveckling av 
produktens olika delar, utveckling av produktarkitekturen, hantering av 
underleverantörer, produktionsapparat mm (Novak & Eppinger, 2001, sid. 189-190).  
 
Inom olika branscher varierar möjligheten för nya aktörer att ta sig in på marknaden. Det 
kan vara lätt att öppna en restaurang och samtidigt svårt att starta en flygplansindustri. De 
faktorer som utgör barriärer och som gör det svårare för nya aktörer, är bland annat stora 
kapitalinvesteringar, ekonomiska skalfaktorer, behov av patent och licenser, brist på 
lämpliga etableringsområden, råvaror, underleverantörer och krav på gott rykte (Kotler, 
2003, sid. 245-246). 

3.4 Produktstandardisering  
Robin Cowan har klassificerat graden av standardisering och standardisering i sig. Den 
typ av standardisering som Cowan klassificerat definierar han som en metod för att 
genomföra någon uppgift, som antingen inte används eller som används. Standardisering 
kan förekomma i två olika former – marknadsuteslutning och gemensam modifiering 
(Cowan, 1992. sid. 2-4). 

3.4.1 Marknadsuteslutning 
Denna typ av standardisering uppstår genom att det från början förekommer flera olika 
standarder och/eller tekniker på marknaden som sedan utvecklas mot att en av dessa får 
en total marknadsdominans, det vill säga 100 % av marknaden. Vid denna typ av 
standardisering förekommer inga grader av standardisering. Antingen är 
standardiseringen total, en teknik dominerar, eller så består marknaden av mängder av 
olika produkter och tekniker. Cowan ger exemplet då gasdrivna kylskåp försvann från 
marknaden som helt och hållet togs över av den dominerande lättvattentekniken (Cowan, 
1992. sid. 2-3). 

3.4.2 Gemensam modifiering 
Denna typ av standardisering tillåter olika grader av standardisering. På denna marknad 
existerar flera olika tekniker som användarna önskar kunna använda tillsammans. 
Standardiseringen leder här till modifiering av teknik, eller utvecklingen av 
ihopkopplingsteknik. Här ges graden av standardisering av till vilken grad tekniken 
förändras, och hur effektiv denna ihopkoppling är. Kostnadsaspekter påverkar till vilken 
grad man väljer att uppnå kompabilitet, och därmed även standardiseringsgraden. 
Gemensam modifiering uppnås antingen genom att aktörerna på marknaden enas om en 
gemensam teknik, eller genom att enskilda aktörer anpassar sin teknik för att ge 
kompabilitet med andra tekniker. Vilket av alternativen som väljs avgörs av alternativens 
kostnader (Cowan, 1992. sid. 3-4). 
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3.5 Transaktionskostnader 
Transaktionskostnader är kostnader för ett utföra ett utbyte, mellan företag i en marknad. 
De delas in i tre huvudkategorier: informationskostnader, förhandlingskostnader och 
kontrollkostnader. Företag stöter på informationskostnader då de söker information om 
produkter, priser, säljare etc. Förhandlingskostnader uppstår som en följd av den fysiska 
transaktionen, som till exempel förhandla och skriva kontrakt, samt själva betalningen för 
transaktionsservicen. Kontrollkostnader uppstår efter att en transaktion har förhandlats. 
Det kan vara att kontrollera produktkvaliteten från en säljare, eller att kontrollera 
uppförandet av en säljare eller köpare för att säkerställa att alla tidigare överenskomna 
transaktionsvillkor har blivit uppfyllda (Hobbs, 1996, sid. 17).    

3.6 Nätverksinköp 
Björn Axelsson och Håkan Håkansson beskriver samarbeten på producentvarumarknaden 
som en interaktionsprocess som består av mer än utbyte av produkter. Det sker även ett 
informationsutbyte mellan de två företagen. De utväxlar erfarenheter, kunskaper, 
önskemål i en mängd olika avseenden, t.ex. vad gäller kvaliteter, priser, leveranser och 
service. Att genomföra nätverksinköp innebär en långsiktig interaktionsprocess mellan 
köpare och säljare. Två eller flera parter preciserar från olika utgångspunkter successivt 
kraven på den framtida produkten, och de gör olika prov och försök, och förmedlar 
erfarenheter av dem till varandra. Dessa parter bygger upp förtroende för varandras vilja 
och förmåga och därmed möjliggör fortsatta satsningar på produktens utveckling och 
produktion (Axelsson och Håkansson, 1984, sid.15-16). 
 
Genom att på olika sätt arbeta samman med leverantörer får företaget ökade möjligheter 
att specialisera sin egen utvecklingsansats. Resurserna behöver inte spridas till alla 
områden utan kan koncentreras på vissa nyckelområden. Att etablera 
utvecklingsrelationer är med andra ord en förutsättning för en ökad specialisering i det 
egna utvecklingsarbetet (Axelsson och Håkansson, 1984, sid. 17). För teknisk 
produktutveckling är ett nära samarbete, en god relation, en grund för alla parter. Även 
om relationer i sig kan ses som ett hinder, så hade det utan dessa varken varit nödvändigt 
eller möjligt med förändringar inom tekniken (Håkansson, 1989, sid. 15). Denna relation 
integrerar teknologin i det köpande företaget med teknologin i det säljande företaget. 
Vidare innefattar nära relationer med samarbetspartners enorma investeringar. Det kräver 
en hel del arbete att både etablera en relation, och att anpassa hela företagsorganisationen 
till detta. Därför är väletablerade relationer bland de viktigaste resurserna ett företag har 
(Gadde och Håkansson, 1993, sid. 77).  

3.6.1 Val av samarbetspartners 
Val av samarbetspartner och samarbetssätt med dessa är en fråga om att få ett samspel 
mellan företagets interna resurser och leverantörernas resurser. Det finns ett ömsesidigt 
beroende mellan dessa, och för att de interna resurserna ska ge utveckling och 
konkurrenskraft krävs att de är i viss balans med omgivande enheters resurser, till 
exempel att de kompletterar andra enheters resurser på ett lämpligt sätt (Axelsson och 
Håkansson, 1984, sid. 17).  
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Samarbeten kan inträffa på många varierande sätt. Exempelvis, kan arrangerandet vara 
mer eller mindre formaliserad. Ett extremt sätt kan vara att samarbetet är fullständigt 
informellt. Det kan vara baserat på en pågående kommersiell relation, där samarbetet 
endast är en liten del av det stora hela. Ett motsatt extremt sätt kan vara att samarbetet är 
fullständigt formellt, och definierad som en relation i sig själv, till exempel årlig 
överenskommelse, långsiktig överenskommelse eller förenade företag (Håkansson, 1989, 
sid.112-113).  

3.6.2 Kostnader 
Ett nära samarbete bär med sig stor potential för kostnadsminskningar genom integrerade 
och effektiva transport-, lagerhållning- och produktionssystem. Att upprätthålla en 
relation där företagen med tiden närmar sig varandra kostar i form av satsningar på 
relationen (Axelsson och Håkansson, 1984, sid. 34-37). Skulle någon part vilja lämna det 
unikt anpassade samarbetet med motparten kan detta innebära enorma kostnader för att 
frångå anpassningen (Axelsson och Håkansson, 1984, sid. 56-57).   
 
Gadde och Håkansson beskriver i sin bok goda relationer som investeringar. Då 
relationer är av långsiktig natur, måste varje aktion i en relation bli sedd ur ett 
tidsperspektiv. Skillnaden mellan en investering och en kostnad är att intäkterna från 
dessa är förväntade att uppkomma vid olika tidpunkter. En investering görs vid ett 
tillfälle, och förväntas att ge avkastning under flera perioder. En kostnad däremot är 
associerat med en aktivitet, och avkastningen förväntas komma under samma period. När 
det gäller kostnaderna för en köpar-säljar relation, kan de grovt delas upp i två delar: 
kontakt/information kostnader och underhållskostnader. Kontakt/information kostnaderna 
är höga i början, när köparen lär känna säljaren och hans förmågor och 
expertiskunskaper. Dessa kostnader faller senare. Vid senare tillfällen kan det bli aktuellt 
att lägga till kontaktkostnader, dock är nivån generellt lägre och associerat till kortsiktiga 
tilläggskostnader. Underhållskostnader ökar successivt med tiden, men har en tendens att 
odlas tidigt i en relation. Alla elementära anpassningar som är nödvändiga för köparen att 
använda sig av säljaren måste göras initialt, vilket innebär att ingen av de två 
kostnadskategorierna är jämnt fördelade över tiden, och att det är troligt att 
introduktionsperioden kommer att bli kostsamt. Om man analyserar kostnader och 
intäkter kan man dra slutsatsen att relationer klart har många av en investerings 
karaktärsdrag. Kostnaderna ökar i ett tidigt stadium, medan intäkterna samlas in över en 
längre period (Gadde och Håkansson, 1993, sid. 65-66). 

3.6.3 Konkurrens och beroenden 
Det har visat sig att köpare är skeptiska till fördelarna av ett nära integrerat samarbete 
med sina säljare. Köpare tycker att riskerna med att vara beroende av så få antal 
leverantörer väger tyngre än fördelarna. Köparna tycker också att de kostnadssparande 
aspekterna av inköpsprocessen (värdekedjan) är viktigare än att höja intäkterna (R. 
Spekman mfl, 1998, sid. 632-633). Möjligheten att lämna samarbetet beror dock på till 
vilken grad samarbetet är standardiserat. Ett unikt ickestandardiserat samarbete innebär 
att företagens ömsesidiga beroende stärks över tiden medan ett standardiserat samarbete 
inte innebär ett lika stort beroende mellan parterna. I båda fallen innebär dock en brytning 
att både köpare och säljare drabbas av vissa förluster genom att den gemensamma 
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relationsinvesteringen går förlorad. Det måste därför i första hand arbetas med åtgärder 
inom relationen, det vill säga med förhandlingar, rationaliseringsprojekt, 
kostnadsövervakning etc. Samtidigt måste olika alternativa leverantörers utveckling 
bevakas, så att företaget på sikt inte upprätthåller relationen till en leverantör som inte 
hänger med i utvecklingen (Axelsson och Håkansson, 1984, sid. 52-57). 
 
Att företag väljer att begränsa sig till samarbetspartners är inte den ända konkurrens 
begränsningen. Urvalet av partner har nämligen visat sig vara begränsat till aktörer i 
företagets geografiska och kulturella närhet. Den geografiska aspekten och de kulturella 
likheter som företagen har anses förenkla möjligheten till dialog mellan parterna 
(Axelsson och Håkansson, 1984, sid. 77-79). Speciellt för teknologiska produkter är 
geografisk närhet en stor fördel. Närheten gör personliga kontakter enklare och billigare, 
och det är en värdefull fördel för teknologiska samarbeten som kräver omfattande och 
intensiva informationsutbyten (Håkansson, 1989, sid. 109-110). 

3.6.4 Konflikter 
Gadde och Håkansson beskriver också i sin bok förhållandet mellan nära relationer och 
konflikter. De menar att de medverkande parterna i den nära relationen både har 
gemensamma och motstridiga mål, och om de inte lär sig att hantera de motstridiga 
målen kommer konflikter att uppstå. De säger också att de klassiska inköpsmetoderna har 
varit fyllda av konflikter. Det är självklart att effektiva relationer kräver samarbete, men 
de kräver också en lika stor mängd konflikter. Olika nivåer av samarbete och konflikter:  
 
 
 

 Låg nivå 
 

Hög nivå 

Hög nivå Bra 
 

Välutvecklat 

Låg nivå Marginal 
 

Fientlig 

            Tabell 3.6.4(Gadde och Håkansson, 1993, sid. 74) 
 
Marginalrelationen har låg engagemang och är inte meningsfull för någon av parterna. 
Om det finns en hög nivå av konflikter och en låg nivå av samarbete, kommer relationen 
inte att fungera. Betydelsefulla relationer skapas av hög nivå av samarbete. Relationer 
med låg nivå av konflikter blir något av för ”snälla” relationer. Parterna ställer för få krav 
på varandra. Därför skapar högre nivå av konflikter med hög nivå av samarbete ett bra 
klimat för innovation och utveckling.  
 
Det kommer alltid att finnas konflikter så länge båda parter förblir oberoende, för de 
kommer aldrig att ha identiska mål. Den enda möjligheten att etablera en långsiktig 
relation, är om alla medverkande parter har mod att arbeta med deras egna ambitioner 
som grund, och samtidigt kunna acceptera att deras samarbetspartners har andra 
ambitioner som skiljer sig från deras (Gadde och Håkansson, 1993, sid. 74-75).  

Samarbete 

Konflikt 
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3.6.5 Inbördes förtroende 
Integrationsprocessen innebär ett socialt utbyte, varigenom man bygger upp förtroenden 
för varandra. Där ingår även anpassningar av produkter, produktionsapparat och 
organisation (Axelsson och Håkansson, 1984, sid.15). 
 
I överlag så ger effektiva logistiker relationer, där det förekommer allianser mellan 
köpare och dess underleverantörer, högre nivå av tillit, rättvisa och engagemang; och 
lägre nivå av konflikter och opportunism jämfört med icke alliansrelationer. 
Alliansrelationer påvisar hög nivå av ärlighet och integritet, samt en tro på att man kan 
räkna med att underleverantörerna gör det som är rätt. Man tror även att de är rättvisa när 
det gäller att dela med sig av fördelar, bördor och risker i en relation, samt tenderar att 
hålla med deras köpare angående mål, service. De är lojala och villiga att satsa på 
långtidsinvesteringar i en relation (Moore och Cunnigham III, 1998, sid. 114-117). 
 
Tillit och risker är två faktorer som är väldigt viktiga vid inköp, eftersom dessa relationer 
involverar en hög nivå av beroende mellan företag. Engagemang är en nyckelfaktor för 
att kunna uppnå denna inköpsintegration, och tillit är roten till att kunna utveckla ett 
sådant engagemang. Tillit beror i sin tur på vissa sociala och ekonomiska uppbyggnader. 
Det sägs att för att fullständigt kunna dra fördelar av ett inköpssamarbete, skall alla parter 
gärna dela med sig inte bara av kritisk information som operationell och finansiell 
information, utan också av strategisk information (I. Kwon och T. Suh, 2005, sid. 31-32). 
 
Väletablerade relationer är uppbyggda av mänskliga ansträngningar, och mänskliga 
kontakter. För att dess relationer ska överleva, måste de vara under ständig utveckling. 
Om inte, finns det en stor risk att ett av företagen utvecklar åsikten att det andra företaget 
inte längre ser relationen som viktig. Ärlighet är ordet som bäst karaktäriserar goda 
relationer, och det minsta tecknet på oärlighet har en omedelbar effekt på relationen 
(Gadde & Håkansson, 1993, sid. 77).  

3.7 Omvända e-auktioner 
Omvända e-auktioner karaktäriseras av att det finns en köpare och flera säljare.  En vara 
som köparen behöver läggs ut för kostnadsförslag, och potentiella säljare ger bud på 
varan, reducerar priset sekventiellt där slutligen det lägsta budet vinner (Turban, 2004 
sid. 434). Denna metod har utvecklats för att dra fördelar av Internet teknologin, och 
elektroniska auktioner har identifierats av många organisationer som ett verktyg att uppnå 
stora prisbesparningar vid inköp (Stein, 2003, sid.1). Ett syfte med omvända e-auktioner 
är att nå det lägsta möjliga priset. Ett annat syfte är att minska mängden förhandling och 
budgivning som genomförs genom fysiska möten (Jonsson, 2005, App G. sid.23). 
 
Omvända e-auktioner kan genomgås på två sätt: öppna bud eller slutna bud. De här två 
olika tillvägagångssätten skiljer sig märkbart från varandra. Ett slutet budsystem tillåter 
inte säljarna att se vilket bud konkurrenterna ger. Medan ett öppet budsystem har 
fullständig prissikt för alla medverkande (Jap, 2003, sid. 97).  
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Teoretiskt, så är en auktion ett försök att skapa en perfekt marknad med samma 
information mellan köpare och säljare (Smeltzer & Carr, 2002, sid. 481).  Ett 
grundläggande behov för att kunna upprätta en omvänd e-auktion är att det existerar 
tillräckligt många konkurrerande säljare för att kunna utveckla denna marknad. Fem 
deltagare anses vara ett minimum, medan med två anses inte konkurrensen vara 
tillräcklig. Dock kommer troligtvis enbart två till tre deltagare vara kvar i budgivningen 
vid dess slutskede (Smeltzer & Carr, 2002, sid. 486). Ett ökat antal budgivare har en 
positiv effekt på priset ur köparens synvinkel. Inte bara ett ökat antal budgivare har en 
positiv effekt på priset ur köparens synvinkel, men även till vilken grad budgivarna är 
beroende av affären och dess monetära värde påverkar det slutgiltiga priset (Brannman 
m.fl, 1987, s.31). Det vill säga, om budgivarna till hög grad är beroende av affären sänker 
det priset. Även en affär som innehar ett högt monetärt värde sänker slutpriset. (Carter & 
Kaufmann m.fl, 2004, sid. 232) 
 
Emiliani och Stec anser dock i deras forskningsartikel att omvända e-auktioner är dömd 
till en destruktiv kostnadsreduceringsmetod som kommer att separera nyckelaktörer 
(Emiliani och Stec, 2002, sid. 16). Metoden kommer sannerligen att resultera i knappa 
relationer, känslor av exploatering, och framtida opportunistiska uppföranden från 
besvikna säljare (Paulson, 2004, sid. 5).   

3.7.1 Hur går processen till? 
I en omvänd e-auktion är det köparen som ”kontrollerar” marknaden, då det är köparens 
behov av en produkt som sätter igång auktionen (Smeltzer & Carr, 2002, sid. 482). 
Köpare kan antingen upprätta en omvänd e-auktion själva, eller så kan de vända sig till en 
tredje part som tillhandahåller detta inköpsverktyg (Hur, Hartley, Mabert, 2005, sid. 6). 
Oavsett vilken metod köparen använder sig av så involverar processen för omvända e-
auktioner ett intensivt arbete att strukturera budgivningen, samt att kvalificera säljare för 
medverkan. Stein sammanfattar denna process i en tabell:  
 
 

1. Specificera produkt för inköp 

2. Identifiera säljare 

3. Kvalificera  

4. Godkänna säljare 

5. Identifiera specifika bestämmelser 

6. Bjuda in säljare 

7. Upprätta auktionen 

8. Leda auktionen 

9. Kontraktsskrivning 

                           Tabell 3.7.1, (Stein, 2003, sid.7)                  
 
Själva budgivningen för hur omvända e-auktioner går till brukar börja med att köparen 
postar en RFP (Request For Proposal) till en webbsida, och bjuder in specifika säljare till 
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budgivningen. I ett slutet budsystem ombedes säljarna att lägga ett bud under en viss tid 
(kan vara flera dagar eller flera veckor) som köparen bestämmer. Endast köparen kan se 
alla lagda bud, och bestämmer sig därefter för det vinnande budet. Det kan även finnas 
flera ronder av budgivning innan köparen bestämmer sig för ett bud. I ett öppet 
budsystem så kan alla säljare efter att köparen postat sin RFP ge bud samtidigt under en 
viss tid (oftast några timmar). Här ser säljarna alla sina konkurrenters bud och kan svara i 
realtid på dem (Jap, 2003, sid. 97-98). 
 
Vid ett öppet budsystem använder sig många av en ”mjuk-slut” regel för att avsluta 
auktionen istället för ett ”hårt” slut. Ett hårt slut används i traditionella auktioner, där det 
finns en säljare och flera köpare som till exempel eBay.com, där sluttiden är fast. Ett 
mjukt avslut innebär att efter sluttiden så är auktionen öppen i några minuter till, för att 
tillåta andra spekulanter att svara på det sist lagda budet. Motivationen bakom denna 
regel är att få en rättvisare budgivning, och hindra det ”kända” tricket att vänta till sista 
minut med att lägga ett snäppet bättre bud än det sist lagda och därmed inte ge andra 
spekulanter tid att svara (Jap, 2002, sid.5) 

3.7.1.1 Val av deltagare 
Att identifiera och välja säljare som ska delta i auktionen är inte lätt, då resultatet av 
processen är en direkt konsekvens av detta val. Endast säljare som har blivit 
förkvalificerade, och som är kapabla att uppfylla inköpskontraktets specifikationer ska 
väljas. Annars riskerar köparen att skapa en meningslös auktion, och att ickekvalificerade 
säljare sätter onödig prispress på kvalificerade säljare. Det är orättvist mot de säljare som 
är kapabla att tillhandahålla affären och som försöker att ge seriösa bud. Förkvalificering 
av säljare kan gå till på olika sätt, som till exempel: användandet av interna eller externa 
databaser, användandet av konsulter, personliga besök, telefonintervju m fl. (Jap, 2002, 
sid. 26-27) 

3.7.2 Kostnadsbesparingar 
Omvända e-auktioner har ökat i popularitet för att de betonar kortsiktiga prisbesparingar, 
samt förenklar och stöttar upphandlingar. Dagens kommunikationsteknik möjliggör 
geografisk bekvämlighet, reducerade kontaktkostnader, ger omedelbar återkoppling, och 
skapar avskildhet. Följaktligen, är omvända e-auktioner ideala för transaktionsutbyten, 
men mindre lämpliga för relationsutbyten (Jap, 2003, sid. 97). 
 
Det har visats att användandet av omvända e-auktioner kan minska inköpspriset med 5-20 
%, samt att de drastiskt reducerar förhandlingstiden från cirka sex veckor till några 
timmar. Både köpare och säljare sänker sina administrativa kostnader genom minskat 
pappersarbete och en kortare tid mellan bud och köp. Med omvända e-auktioner är de 
fyra första stegen i processen (se tabell 3.7.1) nödvändiga, och kommer förmodligen 
kräva lika mycket tid; emellertid, tiden som krävs för resterande steg kan reduceras med 
upp till 50 % (Smeltzer & Carr, 2002, sid. 483). 
 
Kostnaden för inköp reduceras ytterligare till följd av det geografiskt oberoende som 
Internetbaserade omvända e-auktioner skapar. Oavsett var i världen säljaren befinner sig 
kan den delta. Köpare kan därmed expandera till avlägsna marknader, och får tillgång till 
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nya säljare, medan säljare kan delta i fler upphandlingar och attrahera fler kunder (Jap, 
2002). Detta innebär att köparen kan nå den marknad där produkten har lägst pris, och 
därmed kan säljare i låglöneländer bli aktuella. Även kulturella aspekter har en mindre 
inverkan på möjlighet att delta när de fysiska förhandlingarna minimeras. Fortfarande 
spelar dock fraktkostnader in, vilket gör att säljare som är lokaliserade på långt avstånd 
från köparen framförallt blir aktuella vid inköp av stora partier (Jonsson, 2005, App G. 
sid. 22). 
 
Kritiska till dessa kostnadsbesparingar genom omvända e-auktioner är dock Hartley, Hur 
och Mabert, och de presenterar i sin artikel (2005) att denna metod inte försäkrar 
kostnadsbesparingar för alla företag. Det är endast de som har existerande gynnsamma 
organisationsförhållanden som kan utnyttja omvända e-auktioners fulla potential. Det kan 
vara till exempel företag som spenderar mycket pengar på inköp, där det går att reducera 
priset avsevärt, samt att företaget har kunskap om inköpsmarknaden. (Hartley, Hur och 
Mabert, 2005, sid. 11) 

3.7.3 Marknadssituation  
Omvända e-auktioner brukar resultera i vad man kallar för dynamisk prissättning; vilket 
innebär att priset för varan som auktioneras förändras ögonblickligen på grund av det 
elektroniska formatet. Säljaren kan därmed omedelbart observera konkurrenternas 
prisnivå, och därmed kunna lägga ett bud som ger en accepterad vinst. Säljaren kan även 
lätt observera när det inte längre lönar sig att vara kvar i konkurrensen om att få sälja sin 
produkt. Detta medför en annan fördel för säljarna: penetrera nya marknader. Att 
penetrera nya marknader är lättare när säljaren direkt kan läsa av säljpriset på en ny 
marknad. Om säljaren är villig att initialt offra vinsten för att ge sig in på en ny marknad, 
så är det möjligt att fastställa det exakta krävda priset. Detta är inte möjligt med 
traditionella pappersinköp (Smeltzer & Carr, 2002, sid. 482-483). 

3.7.4 Risker med omvända e-auktioner 
För köparen innebär användning av omvända e-auktioner att med hjälp av många säljare 
få en existerande säljare att sänka sitt pris och på så vis sänka inköpspriset, vilket inte 
gynnar säljaren. Köparen kan ha identifierat en säljare innan själva auktionen som han 
föredrar, och inte har några planer på att ge kontraktet till säljaren med det lägsta budet 
(Smeltzer & Carr, 2002, sid. 484). Omvända e-auktioner är endast till för att förena 
säljarna på en nivå, prisnivån. Därefter har köparen rätt att välja vilken säljare den vill 
oavsett pris. Detta är mer påtagligt i en sluten auktion där säljarna oftast inte får veta 
utifrån vilka grunder köparen gör sitt val, eller varför de förlorar ett kontrakt. Det är inte 
ovanligt att säljarna får vänta flera veckor innan vinnaren av kontraktet presenteras. När 
det väl presenteras ges det knappt någon återkoppling till varför eller hur köparen 
argumenterade för sitt val (Jap, 2002, sid. 9). 
 
Omvända e-auktioner kan innebära att då köparen endast fokuserar på det lägsta priset, 
och inte på andra attribut som kvalitet, service och pålitlighet, försvinner möjligheterna 
till en långtidsrelation mellan säljaren och köparen. Brist på engagemang från köparens 
sida kan resultera i att säljare inte längre investerar i att utbilda anställda eller finansiellt i 
produkten som säljs till köparen (Smeltzer & Carr, 2002, sid. 487). En annan orsak till 
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varför omvända e-auktioner går emot utvecklingen av relationer mellan köpare och 
säljare, är att denna inköpsmetod avslöjar prisinformation för konkurrens, vilket nöter 
bort säljarens förhandlingskraft. Öppna auktioner har även en explicit fokus på priset, 
vilket är en variabel för kortsiktighet, och därmed en fokus på transaktionsutbyten och 
inte relationsutbyten (Jap, 2002, sid. 17). 
 
Både köpare och säljare vill göra en vinst, dock så skiljer sig deras inställning och syn på 
hur denna vinst ska uppnås. Köpare vill reducera priset på inköpt material, och därmed 
kunna sänka priset på produkterna som säljs. Säljare vill maximera sin försäljning, 
speciellt genom långsiktiga relationer vilket betonar kvalitet och leverans. Köparens val 
att använda sig av omvända e-auktioner kan väcka misstänksamhet hos säljaren att 
köparen använder auktioner opportunistiskt mot säljaren. När säljare misstänker köpare, 
brukar de vanligtvis dra sig ur relationen för att undvika ytterligare opportunism. 
Misstänksamhet brukar även motivera säljare att använda sig av ökad säkerhet (kontrakt, 
incitament, eller kontroller) för att skydda utbytet (Jap, 2003, sid. 98). 
 
En annan risk som Smeltzer & Carr (2002) talar om i sin forskningsartikel är, att som 
säljare kan man fastna i en så kallad ”kapplöpning”. Precis som kapplöpningshundar som 
jagar en mekanisk hund runt banan, kan en säljare börja jaga ett svårfångat slutpris. 
Säljaren kan fastna så djupt i känslan av själva kapplöpningen eller tävlingen, att de 
börjar erbjuda lägre priser än vad de skulle ha råd med. Det har registretats tillfällen då 
säljarna erbjöd priser under sina kostnader, och även situationer då säljarna erbjöd större 
kvantiteter än vad de möjligen kunde leverera. I dessa situationer försökte säljarna senare 
dra sig ur åtagandet, vilket i sin tur dröjde inköpsförfarandet väsentligt, samt att 
möjligheten för framtida transaktioner mellan köpare och säljare förstördes (Smeltzer & 
Carr, 2002, sid. 484). 
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4. Intervjuer 
I detta kapitel kommer vi att redovisa metoden för och resultatet av de intervjuer vi 
genomfört med företagen Ericsson, ABB och Atlas Copco. Dessa företag valdes ut som 
en följd av vår produktbegränsning. Vi valde att fokusera på högteknologiska och 
komplexa produkter som säljs genom omvända e-auktioner. De tre företagen är i 
inköpsförfarandet säljande aktörer då syftet med uppsatsen är att uppge effekter av 
omvända e-auktioner för säljaren. Syftet med intervjuerna är dels att få 
verklighetsbaserad information om omvända e-auktioner och dels att lyfta säljarens syn 
på denna inköpsmetod. Intervjuerna med ABB och Atlas Copco genomfördes på telefon, 
och intervjun med Ericsson via e-post.   

4.1 Metod 
Den intervjuform vi kommer att använda oss av är en halvstrukturerad intervju som sker 
på telefon eller via e-post korrespondens. En halvstrukturerad intervju är baserad på 
frågor med hög grad av öppenhet där respondenten får svara fritt. Intervjuformen har en 
hög grad av standardisering men lägre grad av strukturering, vilket innebär att ett antal 
frågor ska ställas i ordning men att respondenten har möjlighet att formulera sig fritt 
(Hartman, 1998, s.201). 
 
Då vi vill få fram svar som för oss är okända men ändå rama in ämnet för att minimera 
riskerna att lämna området vi är intresserade av, är den halvstrukturerade intervjuformen 
mest lämplig för detta ändamål. Fördefinierade svarsalternativ skulle begränsa 
svarsrymden till den vi förväntar oss, och alltför ostrukturerade intervjuformer skulle vara 
för svårt att sammanställa. Den halvstrukturerade intervjuformen fungerar bra att göra 
opersonligt, det vill säga det skickas ut frågor till de man vill intervjua och det ges 
utrymme att skriva längre svar på frågorna. Det stämmer överens med både vår telefon 
och e-post metod som vi ansåg vara lämpligast att använda.  

4.1.1 Val av intervjumedium 
Intervjuerna kommer främst att göras på telefon. Telefonintervjuer utförs genom att en 
person utför själva intervjun, medan den andra lyssnar och antecknar i en annan lur. Vi 
har valt att använda e-post som en alternativ intervjumetod vid de tillfällen respondentens 
geografiska tillgänglighet försvårat möjligheten till intervju över telefon. E-postintervjuer 
utförs genom att frågorna skickas till respondenten med e-post, denne svarar och skickar 
sedan svaret till oss med e-post. Resultatet av varje intervju kommer, så fort den är 
avslutad, att samanställas och justeras för att göra den läsvänlig. Därefter skickas den ut i 
sin helhet till respektive respondent för en sista kontroll, för att undvika missförstånd och 
sakfel. I uppsatsen presenteras intervjuerna i sin helhet som de presenterades för 
respondenterna enligt ovan, det vill säga intervjuerna har ej förkortas eller modifieras på 
något annat sätt.  

4.1.2 Val av intervjufrågor 
Vi har utgått från teoristudien när vi valt vilka frågor vi skall ställa till respondenterna. 
De jämförelsepunkterna vi hittade i teorin utgör de områden där vi vill undersöka möjliga 
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effekter, och därmed utgör det även ett underlag för vilka frågor vi ville ha svar på från 
respondenterna.  

4.2 Ericsson 
Fredrik Nyström arbetar på Ericsson och var ansvarig för den globala kommersiella 
relationen till Vodafone Group inom Ericsson, under tiden han deltog i omvända e-
auktioner. I denna roll arbetade han med framför allt femton marknader och deltog i tio 
omvända e-auktioner för infrastruktur. Värdet av dessa auktioner var mellan €10 miljoner 
och €220 miljoner. Företaget säljer infrastruktur till mobila nät genom auktioner, vilket 
omfattar hårdvara, mjukvara och tillhörande tjänster. Beroende på auktionen så kan det 
vara allt från en delkomponent (t.ex. GPRS hårdvara/mjukvara) till kompletta nät som 
säljs ut.  
 
Med tanke på komplexiteten så är det viktigt att leverantörerna känner att det är en rättvis 
process, som ger alla deltagare lika möjligheter. Det gör att innan man kan utföra själva 
auktionen, så krävs det en omfattande process (normalisering) där de deltagande 
leverantörernas lösningar utvärderas och det säkerställs att lösningarna är så lika som 
möjligt, det vill säga de når alla upp till en lägsta möjliga lösning. Det kan ta allt från en 
vecka till flera månader att normalisera lösningarna. Normalt har köparen bjudit in ett 
antal leverantörer och det är endast de som får deltaga. Beroende på område, så kan det 
vara allt från fyra till ett tiotal. Behovet av dialog och möten har även ökat med 
användning av omvända e-auktioner då själva processen kräver att alla känner till 
tillvägagångssättet. Detta är dock en tidsfaktor som minskar över tiden med kontinuerlig 
användning av omvända e-auktioner. Med omvända e-auktioner har arbetet som görs med 
en försäljning skjutits närmare i tiden. En större del av arbetet skall vara klart tidigare än 
med upphandlingar utan omvända e-auktioner. Det går dock inte att avgöra om detta 
innebär mer eller mindre arbete då tidsåtgången är situationsberoende. Vid en jämförelse 
med en lång förhandlingsprocess har kostnaderna för försäljningsförfarandet minska för 
Ericsson. Jämfört med ett snabbt förlopp innebär omvända e-auktioner mer eller mindre 
lika höga kostnader.  
 
Telesystem är till viss del standardiserade men då de samtidigt är komplexa system 
varierar de olika säljarnas produkter till viss del i utformning. Denna variation kan 
innebära att någon eller några av leverantörerna har lättare att uppfylla 
kravspecifikationen, och därmed fördel. För att bemöta kravspecifikationen har Ericsson i 
vissa fall paketerat om sitt system och förändrat sin prismodell. Konkurrensen vid 
omvända e-auktioner har inneburit att det blivit svårare att konkurrera med andra medel 
än pris. Detta har gjort att det enbart är intressant för Ericsson att uppfylla kraven från 
kunden och inte mer. Kunden ger inga fördelar om Ericsson ”överlevererar” mot kraven.    
 
Det finns ett antal företag, som erbjuder omvända e-auktioner som en tjänst. Köparen 
köper tid på företagets server och får hjälp att sätta upp processen, samt att göra själva 
utvärderingen. Själva relationen till leverantörerna handhas av köparen. Normalt är det 
klart vilket företag som används, och som leverantör kan det vara bra att själva skapa en 
relation. Inom telekom så anser Nyström att de har långvariga relationer med alla deras 
kunder och även med många potentiella kunder. Det gör att de har goda relationer till de 
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kunder som använder sig av omvända e-auktioner. Då Ericsson redan har en utvecklad 
relation med sina kunder har omvända e-auktioner inte inneburit att det tillkommit några 
kunder. Det har snarare gjort det enklare för konkurrenter att vara med i upphandlingen. 
Omvända e-auktioner har heller inte haft någon inverkan på hur eller till vilken 
utsträckning Ericsson använder marknadsföring. 
 
Själva auktionen är normalt sluten, så det enda som man ser är vad man själv bjudit, det 
vill säga priset. Dessutom ser man vilken position man har, så är man prisledare inom ett 
område, så är man nummer 1 osv. Normalt är det ett antal undergrupper som man bjuder 
inom och för varje grupp ser man sin position. Normalt ser man även sin totala position, 
men det behöver inte alltid vara så. Processen dokumenteras dock oftast av köparen, då ut 
ifall att en deltagare skulle ifrågasätta processen. I vissa fall förekommer det även extern 
granskning från till exempel revisorer.    
 
Nyström anser att fördelarna från köparens sida med omvända e-auktioner är att själva 
förhandlandet blir kortare och att det är möjligt att interagera med flera parter samtidigt.  
Samtidigt ökar transparensen i processen, något som uppskattas av säljaren. Å andra 
sidan har andra delar av processen ökat i omfattning, till exempel normaliseringen, men 
den totala tiden torde ha blivit kortare. Den stora nackdelen är att det är svårt att ge 
feedback under processen var någonstans leverantören ligger fel i pris (är det totala för en 
undergrupp, eller en delkomponent i det totala for undergruppen). Samtidigt motverkar 
omvända e-auktioner en av grundprinciperna för all förhandling, vilket är att först gäller 
det att få kakan att växa, och därefter komma överens om hur den skall delas. Kakan är 
här fastlagd och det går inte, genom undersökande frågor, att få den större. Trots dessa 
nackdelar anser dock Nyström att omvända e-auktioner som inköpsmetod är här för att 
stanna. Just nu är omvända e-auktioner populära inom Ericssons bransch. Med tiden 
kommer metoden att bli kvar i de branscher där den fungerar.   

4.3 ABB 
På ABB talade vi med Dennis Kron som arbetar som produktchef inom området motorer 
och drivsystem. Han har hittills varit med en gång i ett inköpsförfarande med hjälp av 
omvända e-auktioner. Produkten ifråga som auktionerades ut bestod av uppbyggnaden av 
ett elleveranssystem bestående av bland annat transformatorer och motorer. Värdet av 
systemet var ca 15 miljoner kronor.  
 
Själva auktionsförfarandet gick till på det sättet att ett konsultbolag anlitades av köparen, 
som tog fram specifikationer för produkten och skickade ut de till ett antal leverantörer 
som skulle medverka i inköpsprocessen. Det krävdes mycket arbete för konsulterna som 
fick stämma av mot specifikationen med samtliga leverantörerna. När detta arbete var 
klart fanns det slutligen fem leverantörer som deltog i auktionen. Leverantörerna fick ett 
målpris för leveransen som man inte fick gå över. Leverantören blev inte informerad om 
att det skulle mynna ut i en auktion från första början, dock antyder respondenten att det 
gick att ana.  
 
Budgivningen skedde slutet i flera steg där man enbart fick veta sin inbördes 
rangordning. Kron menade att man fick känna sig fram när det gällde att ge ett nytt bud. 
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Leverantörerna hade aldrig någon kontakt med slutkunden utan all interaktion skedde 
mot konsultfirman. Arbetsbördan för leverantören och konsultfirman var omfattande då 
de var tvungna att arbeta för att uppfylla specifikationen. Detta innebär ökade kostnader 
för arbete med offerten och upphandlingen då mer tid spenderades. 
 
Kron anser att en nackdel med omvända e-auktioner är att förmånerna med produkten 
inte kommer fram på förhandlingsbordet då enbart priset är aktuellt vid budgivningen. 
Han menar att förhandlingsmöjligheterna därmed tillintetgörs. Normalt vid en 
upphandling kan även mervärden bli aktuella att förhandla om, det går till exempel att 
tillföra extra kringprodukter/service som inte är specificerat i den redan överenskomna 
offerten, men som ändå är viktig för köparen.  
 
ABB var inte tvungna att förändra eller anpassa sin produkt utöver det vanliga för att 
kunna delta i den omvända e-auktionen, dock var de tvungna att säkra underleverantörer i 
nästa led i förväg för att säkerställa en eventuell leverans. Detta sker normalt efter att man 
fått veta att ett leveranskontrakt skrivits med beställaren. Nackdelen är att det skapar 
problem i relationen med underleverantören då det sliter hårt på deras förtroende. Dock är 
det fördelaktigt om underleverantörerna är kontrakterade då man vinner budgivningen. 
ABBs produkter är dessutom till stor utsträckning uppbyggda av underleverantörernas 
produkter. Som leverantör hade de misstro till metoden då det inte framgick om det 
verkligen var det lägsta priset som avgjorde vilken leverantör som vann budgivningen. 
Detta på grund av att auktionen ägdes indirekt av köparen, de övriga konkurrerande 
leverantörerna var okända och budgivningen var sluten. I slutändan visade det bara hur 
långt man kunde gå ner i pris.  
 
Omvända e-auktioner används inte normalt inom branschen då de försök som gjorts har 
fått negativ kritik från de inblandade aktörerna. Då leverantörerna levererar prestanda till 
ett visst behov, liknar produkten väldigt lite konkurrenternas produkter och samtidigt som 
produkten är mycket kundanpassad blir omvända e-auktioner olämpliga för branschen De 
fördelar som respondenten angav med omvända e-auktioner var att man tidigt 
involverade underleverantörerna i processen, och att man avslutat allt administrativt 
arbete vid auktionen.         

4.4 Atlas Copco Tools and Assembly Systems 
Atlas Copco Tools and Assembly Systems utvecklar och tillverkar monteringsverktyg för 
industrin. Vi talade med Bo Hörnström som arbetar på en avdelning som heter Motor 
Vehicle Industries (MVI) som riktar sig till en marknad som innefattar 
tillverkningsföretag inom fordonsindustrin. Bo Hörnström arbetar med försäljning och 
marknadsföring på nya marknader, så som Indien, Ryssland, Iran, Turkiet, Sydafrika, 
Kina, m.fl. De kunder som MVI vänder sig till är bilindustrier och deras 
underleverantörer.  
 
Produkten som MVI säljer är komplexa system bestående av verktyg och kringutrustning 
som sedan utgör en del av kundens produktionslina.  Vilken hårdvara, mjukvara och vilka 
servicetjänster som ingår i affären beror på kundens önskemål.  
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Trenden på den marknad där MVI agerar är en minskad användning av omvända e-
auktioner. De är dock inte ovanliga. De omvända e-auktioner som genomförs sker i slutet 
av en upphandling, då detta antingen varit känt för säljaren från början eller då detta 
delgivits säljaren i ett tillfälle närmare inpå själva auktionen. Vid dessa auktioner får 
antingen säljaren reda på vilka deras konkurrenter är eller så kan de ta reda på det själva. 
Konkurrenterna är alltså kända. Budgivningen är sluten och genomförs i flera omgångar 
där rangordningen på buden delges budgivaren mellan varje omgång. Då den produkt 
som är aktuell är komplex finns det få aktörer på världsmarknaden som har möjlighet att 
leverera. Detta gör att det maximala antalet säljare som förekommer är ca 10 stycken. För 
MVI är dessa företag välkända. Normalt deltar mellan 5 och 10 säljare.  
 
Då fordonsproduktion är en mycket investeringskrävande verksamhet är antalet 
fordonsproducenter i världen litet och nästan konstant. Detta har inneburit att MVI har en 
väl etablerad relation med så gott som samtliga potentiella kunder. När omvända e-
auktioner förekommer så har alltså MVI en sedan tidigare etablerad relation med kunden, 
det har inte förekommit att någon ny kund tillkommit på grund av omvända e-auktioner. 
Omvända e-auktioner är fortfarande komplexa processer och MVI agerar redan på 
världsmarknaden.  
 
Den dialog som företaget har vid en upphandling har inte minskat som en följd av 
användningen av omvända e-auktioner. Detta beror på att det fortfarande krävs ett 
upphandlingsförfarande innan auktionsförfarandet nås. Dessutom är det inte alla gånger 
det är känt att det ska genomföras en auktion vid slutet av upphandlingen.  
 
Omvända e-auktioner har inneburit en kostnadsökning för MVI. Kostnadsökningen följer 
av det extra arbete som behövs för att skaffa sig information och kunskap om auktionens 
utformning, konkurrenterna, de egna möjligheterna att gå ner i pris, strategier mm. 
Hörnström kan dock inte säga om priset på produkten förändras med auktionen då det 
inte finns någon motsvarande förhandling där andra aspekter än pris förhandlats om att 
jämföra med.   
 
Då upphandlingar där omvända e-auktioner är så pass lika de andra upphandlingarna har 
själva auktionsförfarandet inte haft någon inverkan på produktens utformning. Det vill 
säga MVI har inte någon intention att sänka produktens mervärde till en nivå som 
konkurrenterna har. Då produkten som MVI säljer motsvarar marknadens ”Mercedes” 
har det hänt att de valt att avstå från auktionsförfaranden där de likställs med marknadens 
”Nissan Micra”. ”Man kan inte jämföra äpplen och päron.” 
 
Konkurrenssituationen vid omvända e-auktioner har inneburit att MVI missgynnats då de 
inte kan lyfta fram mervärden för kunden vid slutförhandlingen. Atlas Copco Tools and 
Assembly Systems är ett företag som inriktat sig på att kunden skall vara nöjd med deras 
produkter och att de ska leverera produkter som medför ett mervärde i form av 
besparingar över produktens livstid i form av god ergonomi, kvalitet etc. Dessa 
mervärden kan vid auktionsförfaranden inte användas ur förhandlingssynpunkt.  
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Hörnström anser att det går att lita på att några oegentligheter inte förkommer vid 
auktioner även om han medger att det inte går att veta om det förkommit. Köparen har ju 
alltid ett vinstmotiv med sin upphandling vilket säljaren får acceptera. MVI ser dock 
hellre att köpare kommer överens om att lägga prisnivån på en nivå där bägge parter kan 
gå runt.  
 
Relationen med underleverantörer har inte påverkas av omvända e-auktioner, då 
upphandlingsförfarandena är så pass lika.          
 
Hörnström utrycker genomgående utslagningsproblematiken med omvända e-auktioner. 
En leverantör kan inte sänka sitt pris under vissa smärtgränser om den inte ska tvingas gå 
i konkurs. Det torde ligga i köparens intresse att handla ”rationellt”, och istället för att 
fokusera på att tvinga ner priser, se till hur de istället kan minska kostnader genom att 
välja en produkt som ger mervärden, och genom en längre relation med kunden bygga 
upp ett mervärde. Det har hänt att MVI sagt ifrån och frågat kunder huruvida det ligger i 
deras intresse att deras leverantörer går i konkurs. MVI har också, till inköpares 
förvåning, valt att avstå från upphandlingar som innefattar auktionsförfaranden på grund 
av fokuseringen på priset.      
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5. Analys 
Utifrån den teori som presenterats i teorikapitlet och utifrån det intervjuerna givit 
kommer vi nu att presentera en jämförelse och ta fram likheter och skillnader mellan de 
egenskaper för omvända e-auktioner och nätverksinköp som framkommit. Analysen är 
indelad i fyra huvudpunkter med utgångspunkt från de jämförelseområden vi funnit i 
teorin: Globala aspekter, kostnader, konkurrens och relationen mellan köpare och säljare. 
Det görs ingen uppdelning av teori och empiri, utan varje punkt i analysen diskuteras och 
analyseras fritt utifrån dessa två informationskällor. Slutligen avslutas analyskapitlet med 
en sammanfattning i tabellform, som översiktligt presenterar de viktigaste punkterna av 
jämförelsen ur samtliga aspekter.  

5.1 Globala aspekter 
Teorin har visat oss att företag som väljer att ingå ett nära samarbete med sina 
leverantörer har en benägenhet att välja samarbetspartner i sin geografiska och kulturella 
närhet, detta för att underlätta dialogen mellan parterna. Här skiljer sig omvända e-
auktioner tydligt från nätverksinköp då de minskar antalet fysiska möten där kulturella 
aspekter inverkar. Jonsson (2005) menar att tack vare Internet kan säljare och köpare 
mötas, oavsett vart i världen de befinner sig. Det behövs inga fysiska möten, utan alla 
förhandlingar sker direkt på nätet. Nätverksinköp kräver ständiga och enorma 
informationsutbyten, vilket självfallet underlättas om parterna kommer från samma 
kultur, och befinner sig relativt nära varandra. Håkansson säger att det skulle bli kostsamt 
om dessa faktorer inte var uppfyllda, då mycket investeringar skulle vara tvungna att 
göras för att de olika parterna skulle kunna mötas på samma plan. En stor fördel med 
omvända e-auktioner är just att en större marknad kan nås, och på så sätt kan köpare 
använda sig av säljare i låglöneländer, och därmed pressa ner inköpspriserna. Nära 
samarbetande företag som indirekt söker sig till närliggande samarbetspartners, kanske 
missar dessa fördelar som en större marknad skulle innebära.  

5.1.1 Nya marknader 
Dessa fördelar att kunna nå större marknader runt om i världen är sedda ur köparens 
synvinkel, dock beskriver teorin (sektion 3.7.3) att omvända e-auktioner har en likartad 
fördel för säljarna: att kunna penetrera nya marknader. Genom omvända e-auktioner kan 
säljare få det exakta säljpriset på en marknad, och kan därmed avgöra om det är värt att ta 
sig in på en ny marknad eller inte. Detta kan bli svårare att göra för en säljare som har en 
fast relation till sin köpare, och där denne mer eller mindre är bunden till en typ av 
marknad. Vidare kan det vara svårare för säljare i en fast relation med sina kunder att få 
information om andra marknader, då det återkommande gör affärer med en eller ett fåtal 
välkända köpare som de står i nära relation till. I detta fall blir det det inte lika lätt att 
komma i kontakt med nya potentiella köpare som när omvända e-auktioner används. 
Samtliga företag som intervjuades agerade redan före användningen av omvända e-
auktioner på en global marknad. Bo Hörnström på Atlas Copco berättar att då deras 
produkter är väldigt investeringskrävande, så är antalet leverantörer/säljare i världen litet 
och nästan konstant. Därmed har Atlas Copco sedan tidigare etablerad relation med 
köparen, och de har inte kommit i kontakt med nya kunder eller marknader på grund av 
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användandet av omvända e-auktioner. Detta var inte en bild som enbart gavs av Atlas 
Copco utan även av ABB och Ericsson. 

5.2 Kostnader 
Huvudmålet med omvända e-auktioner är att nå det lägsta möjliga inköpspriset, tack vare 
Internet har detta blivit möjligt. Teorin visar att kostnaderna för pappersarbete och andra 
administrativa kostnader har sjunkit som en följd av denna metod. Förhandlingstiden har 
kraftigt reducerats från flera veckor till bara några timmar, detta innebär effektivitet och 
kostnadsbesparingar. Omvända e-auktioner kräver inte lika stora investeringar i att lära 
känna sina leverantörer, jämfört med företag som använder nätverksinköp. Gadde och 
Håkansson (1993) beskriver hur ett nära samarbete och goda relationer kan ses som en 
investering och att kostnaderna är mycket höga i början då de olika parterna lär känna 
varandra och varandras expertiskunskaper. Dessa kostnader sjunker med tiden, dock så 
försvinner de aldrig då en god relation hela tiden måste underhållas. Som ett av 
karaktärsdragen hos investeringar så är kostnaderna höga i början, medan avkastningen 
erhålles under en längre period. Ett av målen med nätverksinköp är att de olika 
inblandande parterna tillsammans ömsesidigt investerar i varandra, för att senare 
successivt reducera kostnaderna och öka vinsten tillsammans.  

5.2.1 Produktanpassning 
Omvända e-auktioner har inte dessa kontaktkostnader eller underhållskostnader, då varje 
auktion är en engångsföreteelse och man kan använda sig av olika säljare varje gång. 
Dock kostar det för köparen att varje gång inför en ny auktion identifiera och kvalificera 
nya leverantörer. Detta kostar olika mycket beroende på vilket sätt köparen väljer att göra 
kvalificeringen på; genom databassökningar, genom konsulter eller personliga besök. 
Fredrik Nyström på Ericsson, Dennis Kron på ABB och Bo Hörnström på Atlas Copco 
understryker alla att det krävs en enorm mängd arbete för att utföra den omfattande 
förkvalificeringsprocessen, som förbereder och säkerställer kvalitetsnivån för alla 
leverantörer och deras produkter inför auktionen. I fallen med Ericsson och ABB hade 
köparen använt sig av ett konsultföretag för detta ändamål, vilket blir kostsamt för 
köparen. Dock är det säljarna och leverantörerna av produkten som tillsammans med 
konsultföretaget måste genomgå allt förarbete för att garantera att deras auktionsprodukt 
uppfyller de specifikationskrav som köparen tillsammans med konsultföretaget ställt upp. 
 
Fredrik Nyström på Ericsson säger att det kan ta allt ifrån en vecka till flera månader att 
sammanställa produktlösningarna från säljarna innan auktionen kan starta, vilket visar att 
den förhandlingstid från sex veckor till några timmar som man sparar genom omvända e-
auktioner inte stämmer i sin helhet. Detta beror självfallet på vilka produkter som köps 
och säljs med hjälp av omvända e-auktioner. Ju mer komplexa produkter, desto större 
variationer förekommer mellan leverantörernas produkter, och därmed måste mer 
omfattande utvärderingar av lösningarna göras för att säkerställa att specifikationen från 
köparen uppfylls av alla deltagare. Intervjuerna är som tidigare nämnt begränsade till 
företag som säljer produkter med hög komplexitet.  
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5.2.2 Informations – och förhandlingskostnader 
Under sektion 3.5 beskriver vi att ett företags transaktionskostnader består av bland annat 
informations- och förhandlingskostnader, där informationskostnaderna uppkommer under 
förarbetet av inköpsförfarandet och förhandlingskostnaderna under själva förhandlingen. 
Både Kron på ABB och Hörnström på Atlas Copco anmärkte att deras försök att sälja 
genom omvända e-auktioner blev dyrare för dem jämfört med innan, då den tid de var 
tvungna att lägga ner på att förbereda och anpassa produkten enligt offerten var enorm, 
detta fastän ABB var ett av de företagen som inte behövde förändra eller anpassa sin 
produkt väsentligt mycket för att kunna delta i auktionen. Detta indikerar på att de företag 
som i förväg inte mäter upp till produktspecifikationernas krav, har ännu mer arbete att 
genomgå för att kunna kvalificera sig till auktionen och därmed får ökade 
informationskostnader. Dock anser Fredrik Nyström på Ericsson att vid en jämförelse 
med en lång förhandlingsprocess har kostnaderna för försäljningsförfarandet minskat för 
Ericsson. 
 
Vidare var ABB, i ett tidigt stadium, även tvunget att involvera sina underleverantörer i 
inköpsprocessen för att senare om företaget vinner kontraktet kunna säkerställa 
leveransen, även detta krävde mycket arbete. Om vi jämför med inköpsmetoden där 
köparen och säljaren har en god relation och haft ett långt samarbete, så vet säljaren att 
arbetet som läggs ner på att förhandla om produkten resulterar i att han slutligen får varan 
såld. Förhandlingsprocessen (informations– och förhandlingskostnaderna) är värt mödan 
då säljaren är säker på att hans produkt kommer att köpas. Dock med omvända e-
auktioner är det inte säkert vem av alla leverantörer som är med i spelet som får 
kontraktet. Inte förrän hela processen är över är det kännt, med säkerhet, vem köparen 
väljer som leverantör för sitt inköp och då har alla säljare mer eller mindre lagt ner 
enormt mycket tid och arbete på att förbereda sin produkt, uppfylla den överenskomna 
offertens krav och därmed kvalificera till auktionen.  
 
Teorin visar att kostnaderna för pappersarbete och administrativt arbete med omvända e-
auktioner som inköpsmetod har reducerats kraftigt. Under sektion 3.7.2 har vi beskrivit 
att tidsbesparingen som görs genom att använda omvända e-auktioner vid inköp inte sker 
under identifierings- och kvalificeringsstegen (se tabell 3.7.1), utan under självaste 
förhandlingsprocessen. Själva auktionen går snabbt, och hela förfarandet kan vara över 
på några timmar. Jämfört med nätverksinköp är detta en stor reducering av 
förhandlingstiden. Allt tidskrävande arbete flyttats till innan förhandlingen startar; det 
arbete som köparen måste göra för en eller två leverantörer när man har nära relationer, 
måste nu göras tio gånger mer om det ska vara tio leverantörer med i auktionen. Vare sig 
köparen väljer att göra detta arbete på egen hand, eller om köparen anlitar ett 
konsultföretag för detta ändamål så indikerar det på höga informationskostnader.  

5.2.3 Kundanpassning 
Enligt Håkansson kräver försäljning på en individuellt kundanpassad marknad att köpare 
och säljare har en nära relation vid produktframtagning. Detta gynnas av det nära 
samarbetsbaserade inköpsförfarandet. Om omvända e-auktioner används då produkten till 
hög grad är kundanpassad tvingas samtliga säljare på grund av auktionsförfarandet att ta 
fram en produkt eller produktspecifikation som uppfyller köparens krav, före auktionen. 
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Detta innebär att en säljare efter auktionen kan ha tagit fram en produkt utan att få den 
såld. Även köparen måste medverka vid varje enskild leverantörs framtagning av 
produkten då denna framtagning kräver dialog. På den marknad som ABB levererar är 
produkterna till hög grad kundanpassade och därmed enskilt framtagna till den enskilde 
kunden, vilket gör att arbetet för att skapa en situation där alla säljarnas produkter är 
jämförbara blir omfattande och kostsamt för både köpare och säljare.    
 
Som redan nämnt så anses kostnaderna för att lära känna varandra och utvärdera 
produkterna vid nätverksinköp som en investering som lönar sig i längden för bägge 
parter. Då omvända e-auktioner många gånger är engångsföreteelser och medverkande 
säljare kan bytas ut till nästa auktion kan det bli kostsamt och arbetsamt för köparen att 
varje gång utvärdera och kvalificera nya säljare och deras produkter, utan att kunna dra 
nytta av denna nerlagda tid vid andra inköpsförfaranden i framtiden. Dock är köpare och 
säljare inte bundna till varandra och kan när som helst lämna relationen. Teorin beskriver 
att ett nära samarbete bär med sig stor potential för kostnadsminskningar, till exempel 
genom integrerade och effektiva transport-, lagerhållnings- och produktionssystem. Dock 
kan det bli enormt kostsamt för båda parter i en nära relation, om det någon gång i 
framtiden blir så att någon av de medverkande parterna lämnar det unika samarbetet och 
anpassningen.  

5.3 Konkurrens 
Vid omvända e-auktioner begränsas de säljande aktörerna till att konkurrera med pris. 
Carter & Kaufmann m.fl. (2004) tar upp tre faktorer som skärper konkurrensen, dessa är: 
(1) ett behov för säljarna att vinna budgivningen, (2) en affär med högt monetärt värde 
och (3) ett stort antal säljare. Ur intervjuerna framkommer att den första faktorn är viktig, 
dock visar det sig att i alla fall Atlas Copco Tools and Assembly Systems beroende på 
graden av rättvis konkurrens väljer att avstå från att delta. Den andra faktorn stämmer in 
på samtliga respondenter, då det rör sig om affärer i flermiljonklassen. Den tredje faktorn, 
antalet säljare har för samtliga respondenter varit åtminstone fyra stycken vid 
genomförda omvända e-auktioner. I teorin anses fyra till fem vara det lägsta antalet 
deltagare som behövs för att skapa en god konkurrens. Vid nätverksinköp sätts priset 
under samförstånd där samtliga fakta för varför det satta priset har en viss nivå är kända 
för bägge parterna. Olika produktalternativs funktioner har alltså en inverkan på priset.   

5.3.1 Marknadssituationen 
Med den marknadsklassificering Paul A. Pavlou och Omar A. El Sway (2002) tagit upp 
är omvända e-auktioner gynnsamma vid marknadssituationer där monopsoni eller 
köpardominans råder. Sharon Novak och Steven D. Eppinger (2001) tar upp att 
kostnaderna för olika aktiviteter för att producera en produkt stiger med komplexiteten. 
Samtidigt tar Kotler (2003) upp att dessa kostnader skapar större inträdesbarriärer till 
marknaden. Ur detta följer att de säljande aktörerna över tiden förblir densamma. 
Eppinger kopplar även att ett nätverksinköp är viktigast att tillämpa vid 
marknadssituationen där det finns få köpare och få säljare. För säljaren kan det även vara 
lönsamt att söka så kallade få-till-få, eller till och med en-till-en, förhållanden med sina 
kunder, eller i det senare fallet, sin kund. Detta för att undvika fallet där säljarens 
dominans på marknaden är för stor. Bo Hörnström från Atlas Copco utrycker en vilja från 
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deras sida att istället för att köparen gör inköp genom omvända e-auktioner kan de 
använda sig av en mer ”rationell” inköpsmetod, som bygger på en samarbetsinriktad 
dialog mellan företagen.  

5.3.2 Val av aktörer 
I teorikapitlet (3.6.1) tas det upp att när ett företag ska välja en samarbetspartner för ett 
nära samarbete, läggs stor vikt på hur beroendet mellan företagets och samarbetspartnerns 
resurser kompletterar varandra. I teorin om omvända e-auktioner gör köparen ett val av 
vilka aktörer som får delta i auktionen. Detta val sker utefter de krav som köparen ställer 
på produkten, enbart de aktörer som kan uppnå till de krav som ställs får medverka. 
Samtliga respondenter uttrycker att detta är det tillvägagångssätt som de har upplevt. 
Dock visar Atlas Copcos svar att även säljaren kan välja om denna vill delta i en auktion. 
Detta har de valt att göra vid situationer då de ansett att deras produkt varit överlägsen de 
andra säljarnas produkter. I teorin beskrivs hur köparen inte får bjuda in säljare som inte 
är kvalificerade att delta vid auktionen då detta kan skrämma bort kvalificerade säljare. 
En annan risk som teorin tar upp är att säljande företag som deltar vid en omvänd e-
auktion riskerar att lägga bud som de senare inte har råd att fullfölja. Även Bo Hörnström 
på Atlas Copco varnar för att säljande företag riskerar att få allvarliga ekonomiska 
problem, som i värsta fall kan leda till konkurs, när de pressas för hårt av köparen.   

5.3.3 Standardisering 
R Spekman (1998) belyser de köpande företagens oro där de ser nätverksinköp som att 
låsa sig vid ett långvarigt beroende av ett annat företag. Axelsson och Håkansson (1998) 
menar dock att både köpare och säljare kan förlora flexibilitet genom att binda upp sig i 
nära samarbete med en eller få samarbetspartners då de med tiden växer samman. Dock 
menar de att standardiseringen av produkten som samarbetet rör har en påverkan på 
aktörernas möjlighet att ta sig ur samarbetet. En till högre grad standardiserad eller lätt 
standardiserad produkt förenklar för aktörerna att lämna samarbetet, medan en 
ickestandardiserad produkt gör det mycket dyrt för aktörerna att bryta samarbeten.  
    
Inom teorin finns det både öppna och slutna omvända e-auktioner. Den form som 
förekommer hos samtliga respondenter är slutna omvända e-auktioner som sker i flera 
omgångar där deltagarna mellan omgångarna kan se rangordningen för de olika 
budgivarnas bud.  

5.4 Relationen mellan köpare och säljare 
Håkansson (1989) beskriver att speciellt för tekniska och komplexa produkter, är ett nära 
samarbete och en god relation mellan köpare och säljare ett måste. Utan denna relation 
anser Håkansson (1989) att det varken hade varit nödvändigt eller möjligt med 
förändringar inom tekniken. Just detta anser Smeltzer & Carr (2002) vara en av riskerna 
med omvända e-auktioner. Då köparen endast fokuserar på det lägsta priset, och inte på 
andra attribut som kvalitet, service och pålitlighet, försvinner möjligheterna till en 
långtidsrelation mellan säljaren och köparen. Brist på engagemang från köparens sida kan 
resultera i att säljare inte längre investerar i att utbilda anställda eller finansiellt i 
produkten som säljs till köparen.  
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5.4.1 Mervärden 
Alla respondenter ser det som ett stort problem att vid förhandlingen inte kunna leverera 
mervärden, extra kringprodukter eller service, som inte är specificerat i den redan 
överenskomna offerten, men som ändå är av värde för köparen. Atlas Copco Tools and 
Assembly Systems är till exempel ett företag som inriktat sig på att kunden skall vara 
nöjd med deras produkter och att de ska leverera produkter som medför ett mervärde i 
form av besparingar över produktens livstid i form av god ergonomi, kvalitet etc. Dessa 
mervärden kan vid auktionsförfaranden inte användas ur förhandlingssynpunkt. Dock 
anser Hörnström att då upphandlingar där omvända e-auktioner är så pass lika de andra 
upphandlingarna har själva auktionsförfarandet inte haft någon inverkan på produktens 
utformning. Det vill säga Atlas Copco har inte någon intention att sänka produktens 
mervärde till en nivå som konkurrenterna har. Vid de auktioner där Atlas Copco anser att 
deras produkter inte kan jämföras med konkurrenternas, har de valt att avstå från att delta 
i auktionen. Hörnström anser även att det torde ligga i köparens intresse att handla 
”rationellt”, och istället för att fokusera på att tvinga ner priser, se till hur de istället kan 
minska kostnader genom att välja en produkt som ger mervärden, och genom en längre 
relation med kunden bygga upp ett mervärde. 

5.4.2 Oärlighet 
Håkansson och Gadde (1993) poängterar att nätverksinköp är uppbyggda av mänskliga 
ansträngningar, och mänskliga kontakter. För att dessa relationer ska överleva, måste de 
vara under ständiga utvecklingar. Om inte, finns det en stor risk att ett av företagen 
utvecklar åsikten att det andra företaget inte längre ser relationen som viktig. Ärlighet är 
ordet som bäst karaktäriserar goda relationer, och det minsta tecknet på oärlighet har en 
omedelbar effekt på relationen. Även om köpare och säljare inte behöver ha en etablerad 
relation för att kunna använda sig av omvända e-auktioner, så är ärlighet och att 
processen går rätt till ytterst viktigt för de olika parterna.  
 
Under sektion 3.7.4 så presenteras det ett antal risker med omvända e-auktioner som 
olika forskare skrivit om i sina forskningsartiklar; en risk som beskrivs är just att köparen 
alla gånger inte har ärliga avsikter med omvända e-auktioner som inköpsmetod. För 
köparen innebär användning av omvända e-auktioner att med hjälp av många säljare få en 
existerande säljare att sänka sitt pris och på så vis sänka inköpspriset, vilket inte gynnar 
säljaren. Köparen kan ha identifierat en säljare innan själva auktionen som han föredrar, 
och har inga planer på att ge kontraktet till säljaren med det lägsta budet. Omvända e-
auktioner är endast ett medel för att förena säljarna på en prisnivå. Därefter har köparen 
rätt att välja vilken säljare den vill oavsett pris. Sandy Jap (2002) anser att detta är mer 
påtagligt i en sluten auktion där säljarna oftast inte får veta utifrån vilka grunder köparen 
görs sitt val, eller varför de förlorar ett kontrakt. Det är inte ovanligt att säljarna får vänta 
flera veckor innan vinnaren av kontraktet presenteras. När det väl presenteras görs det 
knappa återkopplingar till varför eller hur köparen argumenterade för sitt val.  
 
Dennis Kron på ABB bekräftade teorin om att säljare inte alltid litar på att köparen 
använder omvända e-auktioner på rätt sätt. Han beskrev att som leverantör hade de 
misstro till metoden då det inte framgick om det verkligen var det lägsta priset som 
avgjorde vilken leverantör som vann budgivningen. Detta på grund av att auktionen 
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ägdes indirekt av köparen, de övriga konkurrerande leverantörerna var okända och 
budgivningen var sluten. I slutändan kändes det som om de endast visade hur långt de 
kunde gå ner i pris. Fredrik Nyström på Ericsson poängterar dock att kunden har i de 
flesta fallen dokumenterat processen for att bevisa att allt går rätt till. Om en leverantör 
skulle ifrågasatta processen, sa kan köparen snabbt påvisa riktigheten i processen. I vissa 
fall har också utomstående parter (t.ex. redovisningsbyråer) varit inblandande och 
övervakat processen. Han anser dock att den stora nackdelen är att det är svårt att ge 
återkoppling under processen var någonstans leverantören ligger fel i pris; 
informationsutbytet mellan köpare och säljare reduceras mycket genom användandet av 
omvända e-auktioner. Och Dennis Kron på ABB angav att leverantörerna aldrig hade 
någon kontakt med slutkunden utan all interaktion skedde mot konsultfirman. Det visar i 
sin tur på vilken liten relation säljare och köpare kan ha sinsemellan. Samtliga företag 
som intervjuades har dock funnits länge på marknaden, och har goda relationer till sina 
kunder. Det behöver dock inte vara så för alla säljare som medverkar i omvända e-
auktioner. Som teorin beskriver kan många av dessa leverantörer endast vara med i spelet 
för att driva inköpspriset nedåt, de används som verktyg i inköpsförfarandet för att 
köparen ska kunna nå sitt tänkta prismål.  

5.4.3 Underleverantörernas förtroende 
Samtliga respondenter tycker att de har en bra relation till köparen, och hittills har 
användandet av omvända e-auktioner inte påverkat relationen negativt. Dock poängterade 
Kron på ABB att han tyckte metoden istället slet på deras underleverantörers förtroende; 
de blev tvungna att säkra underleverantörer i nästa led i förväg för att säkerställa en 
eventuell leverans. Detta sker normalt efter att man fått veta att ett leveranskontrakt 
skrivits med beställaren. Dock är det fördelaktigt om underleverantörerna är 
kontrakterade då man vinner budgivningen. Ett stort problem med att involvera 
underleverantörerna i första stadiet av förhandlingen, uppstår om säljaren i slutändan inte 
vinner auktionen, och hela leveransen går förlorad. På så sätt kan inte säljaren tillgodose 
sina underleverantörers behov, och det skapar förstås misstankar mot säljaren (säljaren i 
auktionen). Hörnström på Atlas Copco anser dock att relationen med underleverantörer 
inte har påverkats av omvända e-auktioner, då deras andra upphandlingsförfaranden går 
ungefär till på samma sätt.         
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5.5 Sammanfattning av analysen 
 
 Omvända e-auktioner 

 
Nära samarbete 

Globala aspekter 
 

- Internet medför global 
marknad.  
- Lättare för säljare att ta sig 
in på nya marknader.  

- Kulturella skillnader och 
geografiska avstånd 
begränsar möjligheterna till 
samarbete på en global 
marknad. 

Kostnader 
 

- Ökade 
informationskostnader, men 
minskade 
förhandlingskostnader 

- Höga kontakt- och 
underhållskostnader. 
- Minskade kostnader till 
följd av kontinuitet. 

Konkurrens 
 

- Går inte att förhandla med 
mervärden, pris är det enda 
som tas hänsyn till.  

- Konkurrensutsättning kan 
enbart ske genom att 
samarbetet bryts.  

Relationen mellan 
köpare och säljare 

- Potentiell misstro från 
säljarnas sida 

- Ärlighet och tillit ett måste 
för en god relation.  
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6. Resultat och slutsats 
Det här kapitlet kommer att knyta samman uppsatsens olika delar, och våra slutpunkter 
som utvecklats ur analysen kommer att presenteras. I resultatkapitlet (6.1) kommer vi att 
beskriva resultatet av jämförelsen och vilka effekterna är. I slutsatskapitlet svarar vi 
slutligen på vårat syfte, vilka effekter användningen av omvända e-auktioner har ur 
säljarens perspektiv. Avslutningsvis kommer det presenteras frågor och funderingar inom 
detta ämne som vi anser vara intressanta för vidare forskning. 

6.1 Resultat 
Detta kapitel har vi delat in i en del som tar upp allmänna effekter, en del som tar upp 
effekter som beror på marknadssituationen och en del där vi tar upp områden där 
generella effekter, av någon anledning, inte kunnat styrkas.  

6.1.1 Allmänna effekter av omvända e-auktioner 
Teorin om omvända e-auktioners prispåverkan är mer eller mindre enhällig, priserna 
sjunker då prissättningen sker genom en omvänd e-auktion. Effekten blir att priset på 
produkten är lägre efter genomförd omvänd e-auktion. 
 
För att skapa den konkurrenssituation som är önskvärd för köparen måste ett tillräckligt 
antal säljare involveras i processen. Enligt teorin och styrkt av intervjuerna så krävs det 
minst fyra till fem deltagare vid varje upphandling. Effekterna blir att åtminstone fyra 
säljare från den aktuella marknaden involveras i upphandlingen. Till följd av det 
ökade deltagandet och auktionsförfarandet skärps även konkurrensen.  
 
Vid omvända e-auktioner ersätts den antal veckor långa förhandlingsprocessen av ett 
auktionsförfarande vars omfattning är begränsad till ett fåtal timmar. Effekten av detta 
är en besparing i förhandlingskostnader.  

6.1.2 Effekter av omvända e-auktioner som beror på marknads-
situationen 
Med omvända e-auktioner undersöker köparen möjligheten att sänka inköpspriserna 
genom en ny inköpsmetod. Detta har visat sig vara lönsamt för köparen under vissa 
förhållanden. För att säljare inte ska välja att avstå från en omvänd e-auktion måste 
köparen ha en dominant eller monopsonisk ställning på marknaden. En sådan 
marknadssituation är svår att åstadkomma då det rör sig om komplexa produkter och då 
antalet säljare är begränsat och statiskt. Detta följer av att de finansiella 
inträdesbarriärerna till dessa marknader är mycket höga. Det begränsade antalet säljare 
minskar möjligheterna för att en gynnsam marknadssituation för omvända e-auktioner 
ska kunna uppstå. Funktionaliteten varierar dessutom mellan säljarnas produkter, vilket 
har effekten att produkter med högre funktionalitet jämförs med mindre funktionella 
produkter som inte erbjuder samma mervärdesnivå. Vid för stor variation blir auktionen 
mer kostsam och skapar en situation där säljare med produkter med hög funktionalitet 
blir benägna att avstå från auktionen, förutsatt att marknadssituationen tillåter dem att 
avstå. Ur detta resonemang följer ett antal effekter av omvända e-auktioner. Den första 
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effekten är att alla konkurrensmedel utöver pris inte inverkar på auktionens utfall. 
Den andra effekten blir att produkter som är överkvalificerade inte kan använda de 
mervärden som produkten erbjuder utöver minimikraven till sin fördel. 
 
När produkten är komplex och både inkluderar hårdvara, mjukvara och tjänster föregås 
den omvända e-auktionen av arbetet med att anpassa produkten till kundens specifikation. 
Beroende på hur väl anpassat det säljande företagets produkt är till specifikationen 
innebär detta en varierad mängd anpassningsarbete. För produkter som inte finns färdiga, 
utan som alltid måste tas fram specifikt för den enskilda kunden genomförs detta 
anpassningsarbetet alltid. Effekten blir en anpassningskostnad som beror på till 
vilken utsträckning produkten måste anpassas till kundens specifikation.  
 
Då antalet kvalificerade säljare med komplexa produkter är få på marknaden, ökar 
chansen för att okvalificerade säljare inkluderas när köparen skall genomföra en omvänd 
e-auktion. Detta är ett sätt för köparen att hantera en situation där säljarna inte är 
tillräckligt många för att genomföra en fullständig auktion. Vid en sådan situation kan 
säljarna lätt få bilden av att köparen använder sig av mindre kvalificerade säljare i 
auktionen, enbart för att driva ner inköpspriset hos kvalificerade säljare, med intentionen 
att i slutändan ändå köpa deras produkter.  När säljarnas produktfunktionalitet varierar för 
mycket, skapas denna misstro ibland de väl kvalificerade säljarna. Detta skapar en 
tveksamhet till att delta i sådana auktioner. Man har dock kunnat minska denna misstro, 
genom godare relationer köpare och säljare emellan, samt genom att väl dokumentera 
auktionsprocessen. Det har även visat sig att ju fler auktioner säljarna deltar i, desto bättre 
inställning får de gentemot inköpsmetoden. Effekten blir att beroende av hur öppet 
köparen genomför auktionsprocessen påverkas möjligheten att lita på köparen och 
processen i sig. 
 
När säljaren upplever en misstro mot köparen och auktionsförfarandet eller då den egna 
produkten missgynnas, då den erbjuder mervärden som inte har någon effekt på priset, 
finns möjligheten att avstå från den omvända e-auktionen. Detta är dock bara något som 
säljande företag som har en gynnsam marknadssituation där de inte är beroende av 
köparens upphandling kan göra. En sådan gynnsam situation är dock ovanlig då valet att 
använda en omvänd e-auktion är en följd av att köparen anser sig befinna sig i en 
maktposition, antingen tillföljd av marknadssituationen, eller i slutet av en längre 
upphandlingsprocess som säljaren gjort stora investeringar i. I ett sådant läge kan pressen 
bli så pass hård på säljaren att den tvingas ner på en prisnivå som ligger vid break-even 
eller under, då den i kapplöpningen undervärderat kostnaderna. Effekten blir således att 
företag som av någon anledning inte kan avstå från att delta i det omvända e-
auktionsförfarandet, tvingas in i en situation som kan leda till finansiella 
svårigheter. Detta är givetvis även en ytterligare faktor som skärper 
konkurrenseffekten.    

6.1.3 Områden där effekt inte har kunnat styrkas 
Omvända e-auktioner i sig har inte i någon större utsträckning visat sig ha någon positiv 
effekt på marknadens globala utsträckning. Det är snarare det faktum att omvända e-
auktioner är baserade på den moderna kommunikationstekniken och Internet som gör 
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metoden mer användbar globalt. För både ett säljande och köpande företag som inte 
befinner sig på en global marknad kan en omvänd e-auktion vara ett särskilt gynnsamt 
tillfälle att nå en global marknad. De intervjuade företagen befinner sig dock redan på en 
global marknad. Detta är bland annat en följd av att de säljer produkter som är så pass 
komplicerade att enbart ett fåtal aktörer i världen kan erbjuda dessa. Ett företag med en 
komplex och dyr produkt måste agera på en global marknad för att i huvudtaget hitta 
kunder, då dessa är få. Den inverkan som teorin beskriver att omvända e-auktioner ska ha 
för ett företags möjligheter att nå en global marknad har inte kunnat styrkas i 
intervjuerna. 
 
En annan utebliven effekt är det minskade behovet av nära relationer. Enligt teorin ska 
behovet av relationer minska när omvända e-auktioner används. Denna effekt har dock 
inte visat sig vara särskilt generell. Även då företag använder sig av omvända e-auktioner 
i stor utsträckning investerar de fortfarande stora pengar i att upprätthålla goda relationer 
med sina potentiella kunder.  
 
Utifrån det som framkommit i uppsatsen kan totalkostnaden vid försäljning med 
omvända e-auktioner bli både positiv och negativ om enbart kostnaderna för själva 
processen tas in. Denna beräkning ger dock ingen rättvis bild av kostnadseffekten av 
omvända e-auktioner. Även förändringen i försäljningspriset måste tas med för att 
åstadkomma en rättvis totalkostnad.  

6.2 Slutsatser 
Genom att göra en teoretisk jämförelse mellan inköpsförfarandet för omvända e-
auktioner med nätverksinköp, både ur en säljares och också ur en köpares perspektiv, har 
vi kunnat identifiera skillnader mellan dessa inköpsmetoder. Vi har sedan genom 
intervjuer med representanter från företag som i varierande utsträckning medverkat som 
säljare i en omvänd e-auktion kunnat förfina jämförelsen ur säljarens perspektiv. Ur detta 
har vi i resultatavsnittet kunnat identifiera nio effekter som omvända e-auktioner får ur en 
säljares perspektiv, under de begränsningar som tidigare angivits. Slutsatsen är att 
effekterna är som följer: 
 
 

• Priset på produkten är lägre efter genomförd omvänd e-auktion. 
• Åtminstone fyra säljare från den aktuella marknaden involveras i upphandlingen.   
• Konkurrensen skärps. 
• Det sker en besparing i förhandlingskostnader.  
• Alla konkurrensmedel utöver pris inverkar inte på auktionens utfall. 
• Produkter som är överkvalificerade kan inte använda de mervärden som 

produkten erbjuder utöver minimikraven till sin fördel. 
• En anpassningskostnad som beror på till vilken utsträckning produkten måste 

anpassas till kundens specifikation uppkommer.  
• Beroende av hur öppet köparen genomför auktionsprocessen påverkas 

möjligheten att lita på köparen och processen i sig. 



 38 

• Företag som av någon anledning inte kan avstå från att delta i det omvända e-
auktionsförfarandet tvingas in i en situation som kan leda till finansiella 
svårigheter.   

6.3 Framtida forskning 
Då en av effekterna vi kommer fram till i vår uppsats är att säljarna inte längre kan 
konkurrera med produkternas mervärden, utan endast är begränsade till att konkurrera 
med pris, undrar vi hur detta kommer att påverka utvecklingen av produktmervärden om 
omvända e-auktioner används långsiktigt. Finns det något incitament för säljarna att 
investera i sina produkter, utöver köparens krav och behov, då det varken kommer att 
beaktas, eller kunna användas till en fördel under förhandlingens gång? För att kunna 
undersöka denna fråga krävs det en långtidsstudie av företag som kontinuerligt använder 
sig av omvända e-auktioner. Det måste göras en klar definition av vad produktmervärden 
är för något, samt hur det kan mätas. Detta ligger sen som grund för att undersöka 
produkterna som säljs genom omvända e-auktioner hos olika säljande företag under ett 
antal år, för att se om det går att detektera förändringar i produktens mervärden.  
 
Intervjuerna har visat sig avvika från den befintliga teorin när det gäller till vilket 
utsträckning det finns en relation mellan säljare och köpare. För det urval av företag med 
de specifika egenskaper som vi valt att fokusera på har relationerna visat sig vara väl 
utvecklade. Kommer detta att förändras i längden? Kommer långvarig användning av 
omvända e-auktioner bidra till att de säljande företagen minskar sina satsningar på att 
behålla en god relation med köparen? 
 
Vidare kan en undersökning där den totala kostnadsförändringen, jämfört med tidigare 
inköpsmetoder, för olika säljare vara på sin plats. Genom att under en längre tidsperiod 
undersöka säljarnas kostnader för omvända e-auktioner, och då även tar med eventuellt 
försäljningspris och vinsten för dessa, i jämförelsen. Problemet med en sådan jämförelse 
är att det inte går att säga vad priset hade blivit om inte en omvänd e-auktion använts för 
prissättning. Prissättningen för komplexa, till stor del kundanpassade, produkter är 
dynamisk. 
 

 

 
 
 
 
 
 



 39 

7. Avslutande diskussion 
Vi anser att vi uppfyllt vårt syfte, som var uppdelat i två delar. Först skulle en jämförelse 
mellan de olika inköpsmetoderna göras, för att vidare tillsammans med intervjuerna 
uppvisa effekter som omvända e-auktioner har ur en säljares perspektiv. Vi kan inte 
konstatera att vi funnit alla effekter av omvända e-auktioner för den säljande parten, dock 
kan vi konstatera att de effekter vi presenterat har validitet då de har stöd i både teori och 
empiri.  

7.1 Empiri 
Vi är fullt medvetna om att e-post som intervjuform är opersonligt, samt att det inte går 
att upprätta en god dialog. En annan nackdel med denna metod är att företag inte tar sig 
tid att svara på frågorna, och att det i slutändan inte finns tillräckligt med 
verklighetsbaserat material. Dessa nackdelar kunde vi undvika med telefonintervjuerna. 
Vi anser dock att intervjun via e-post fungerade förhållandesvis bra då respondenten tog 
sig god tid att svara, och då vi hade möjligheten att återkomma flera gånger med 
följdfrågor. Då respondenten var en viktig del av den empiri som behövdes för uppsatsen 
anser vi att användningen av metoden var berättigad. 
 
Vår intervjumetodik, att använda både e-post och telefon, har alltså visat sig fungera bra i 
detta sammanhang. Vi hade möjligheten att återkomma med följdfrågor vid senare 
tillfällen om det behövdes. Vi har även skickat respondenternas svar tillbaka till samtliga 
respondenter för att kontrollera att allting är i sin ordning, och att inga missförstånd har 
skett, vilket också förbättrar trovärdigheten.  
 
Vi anser att med tre respondentföretag har vi lyckats uppfylla vårt syfte. Hade fler företag 
intervjuats, hade säkerligen fler allmänna effekter uppkommit för granskning, dock 
begränsade vi oss till högteknologiska produkter som säljs genom omvända e-auktioner, 
och antalet företag lämpliga för intervju reduceras kraftigt till följd av denna begränsning.  

7.2 Teori 
Det är svårt att på förhand veta hur mycket teori som skall tas med som underlag för 
kommande analys. Det kan antingen vara för lite information eller överflödigt. Dock 
anser vi att vår metod att analysera allteftersom ny teori hittas är lämpligt, då det blir 
lättare att minimera risken för överflödig information som inte senare används, samt att 
utifrån jämförelsen veta inom vilket område det krävs mer teori för att senare kunna 
styrka slutsatserna.  
 
Vårt val att i jämförelsen ta med teori som har ett köparperspektiv har visat sig vara 
relevant då det bidragit till att samband kunnat identifieras till följd av detta. Detta väcker 
dock frågan om inte även intervjuer ur ett köparperspektiv hade kunnat stärka resultatens 
validitet ytterligare.  
 
 



 40 

8. Källförteckning 
 
Litteraturer 
 
Axelsson B. och Håkansson H., 1984: Inköp för konkurrenskraft. Liber Tryck Stockholm 
 
Cassady, Ralph, Jr., 1967: Auctions and auctioneering. Berkeley: University of 
California Press. 
 
Gadde L. och Håkansson H., 1993: Professional Purchasing. Routledge, London and 
New York. 
 
Hartman, J., 1998: Vetenskapligt tänkande – från kunskapsteori till metodteori. 

Studentlitteratur Lund  
 
Håkansson H., 1989: Corporate Technological Behavior – Co-operation and networks. 
Routledge, London and New York. 
 
Jonsson, S, 2005: Strategic Sourcing in the Age of E-business – Prerequisites in 

Manufacturing Industries. Vol. 2, Linköping Studies in Management and Economics, 
Dissertation No. 64   
 
Kotler, P., 2003: Marketing Management. Eleventh Edition, Pearson Education LTD. 
 
Lantz, A., 1993: Intervjumetodik – den proffisionellt genomförda intervjun. 

Studentlitteratur Lund 
 
Turban E., King D., Lee J.K, Viehland, D., 2004: Electronic Commerce – A managerial 

Perspective, Third Edition. Prentice - Hall 
 
Tidskrifter 
 
Brannman, L., Klein, J.D. and Weiss, L.W., 1987: The price effects of increased 
competition in auction markets. The Review of Economics and Statistics, Vol. 69 No. 1, 
pp. 24-32. 
 
Carter, C. R., Kaufmann L., et al., 2004: Reverse auctions - grounded theory from the 

buyer and supplier perspective. Transportation Research E(40): 229-254. 
 
Cowan, R., 1992: High Technology and the Economics of Standardization’. In: New 

Technologies at the Outset - Social Forces in the Shaping of Technological Innovation. 
In: M. Dierkes, U. Hoffmann (Eds.), Campus/Westview, 279-300. 
 



 41 

Emiliani, M.L., Stec, D.J., 2002: Realizing savings from online reverse auctions. Supply 
Chain Management: An International Journal, 7(1), 12-23. 
 
Gomory, R.E, Baumol, W.J., 2004: Globalization: prospects, promise, and problems. 

Journal of Policy Modeling  26  425–438 

 
Hobbs, J.E., 1996: A transaction cost approach to supply chain management. Supply 
Chain Management: An International Journal, 15-27. 
 
Hur, D., Mabert, V.A., Hartley J.L., 2005: Getting the most out of reverse e-auction 

investment. OMEGA: International Journal of Management Sciences. 
 
Jap, Sandy D., 2002: Online reverse auctions: issues, themes and prospects for the future. 
Academy of Marketing Science. Journal, 30(4), 506-525. 
 
Jap, Sandy D., 2003: An exploratory study of the introduction of online reverse auction. 

Journal of Marketing, 67(3), 96-107. 
 
Kwon, I. and Suh, T. 2005: Trust, commitment and relationships in supply chain 

management: a path analysis. The Journal of Supply Chain Management. 
 
Moore, K. and Cunnigham III, W.  1998: Social exchange behavior in logistics 

relationships: a shipper perspective. International Journal of Physical Distribution & 
Logistics Management. 103-121(19).  
 
Novak, S. and Eppinger S., 2001: Sourcing by design: product complexity and the supply 

chain.  Management Science. 47(1). 189-204. 
 
Paulson G. D., 2004: Online Reverse Auctions: Power Tools and Fair Perceptions?. 
Department of Management, McCombs School of Business, University of Texas at 
Austin. 
 
Pavlou, P. A. and El Sawy O. A., 2002: A Classification Scheme for B2B Exchanges and 
Implications for Interorganizational eCommerce. Business-to-Business Electronic 

Commerce: Challenges and Solutions. M. Warkentin. Hershey, Pennsylvania, USA, Idea 
Group Publishing. 
 
Smeltzer L. R. and Carr A. S., 2002: Electronic reverse auctions – promises, risks and 

conditions for success. Industrial Marketing Management, Vol. 32, No. 6, pp. 481-488. 
 
Spekman R. E, Kamauff J. W, Myhr N., 1998: An empirical investigation into supply 

chain management – a perspective on partnerships. International Journal of Physical 
Distribution & Logistics.  
 
Stein, A., 2003: The 20% solution?: a case study on the efficacy of reverse auctions. 
Management Research News, Vol. 26, No. 5, pp. 1-20. 



 42 

 
Muntliga referenser 
 
Hörnström, Bo. Motor Vehicle Industries, Atlas Copco Tools and Assembly Systems, 
2005-11-25 
 
Kron, Dennis. Produktchef, Motorer och drivsystem, ABB, 2005-11-23 
 
Nyström, Fredrik. Commercial and business manager, Vodafone Group Global Account, 
Ericsson, 2005-11-09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 43 

A. Intervjufrågor  

 
Frågor till säljande aktörer vid B2B omvända auktioner (reverse auctions) 
 
1. Vilken är din roll i företaget? 
2. Vilka produkter är det ni säljer med omvända auktioner? 
3. Hur utformas dessa auktioner? Vem får delta? Finns det krav för deltagande? Vem 

håller i auktionen? Är auktionen öppen eller sluten? Hur många brukar delta? 
4. Hur pass goda är era kontakter generellt med era potentiella kunder vid omvända 

auktionsupphandlingar?  
5. Har ni fått fler kunder genom omvända auktioner? 
6. Har omvända auktioner inneburit en minskad behov av dialog och möten med 

köparen? 
7. Hur har mängden arbete påverkats av att omvända auktioner används vid försäljning? 
8. Hur har omvända auktioner påverkat era kostnader? 
9. Hur pass stor anpassning av er produkt krävs för att ni ska kunna delta i auktionen? 
10. Har omvända auktioner medfört en förändrad konkurrenssituation, och i sådant fall på 

vilket sätt? 
11. På vilket sätt påverkar omvända auktioner era satsningar på marknadsföring mot 

kunden? 
12. Litar ni på att de omvända auktionerna går rätt till? Det vill säga att det inte 

förekommer avvikelser från det bestämda inköpsförfarandet. 
13. Vad ser ni för övriga fördelar och nackdelar med omvända auktioner? 
14. Har omvända auktioner för inköp kommit för att stanna? 
 


