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Sammanfattning 

En snabb och ständig teknisk utveckling leder till att företag och andra organisationer 
kan ta del av nya tekniska verktyg, som sedan kan användas i verksamheten. Till följd 
av detta möjliggörs nya sätt att kommunicera information och göra affärer på 
elektroniskt. Detta område kallas elektroniska affärer och får allt större utrymme idag, 
men vad är det egentligen som gör att ett företag intresserar sig för det? 
Elektroniska affärer är ett stort och komplext område som ofta kan innebära stora 
förändringar för ett företag. Att eventuellt strukturera om och förändra arbetssättet 
kan vara något som ses som lite skrämmande för en del företag och därför kan det 
uppstå problem med att se de positiva effekterna. Ytterligare hinder kan vara att 
företaget inte har tillräcklig kunskap inom ämnet och att man tycker att 
verksamheten fungerar bra som den gör. 
Utifrån ovanstående resonemang blir syftet med denna uppsats att undersöka vilka 
drivkrafter som finns bakom elektroniska affärer, alltså vad det är som gör att ett 
företag inför och använder sig av detta. Dessutom syftar uppsatsen till att undersöka 
vilka effekter elektroniska affärer kan ha på ett företags verksamhet och här finns ett 
visst fokus på elektroniska affärer genom så kallad Electronic Data Interchange 
(EDI).  Ytterligare en del av syftet är att undersöka vilka framgångsfaktorer som 
finns för att införande och användning av elektroniska affärer ska fungera på ett bra 
sätt. 
För att uppnå målet med uppsatsen har en fallstudie bedrivits på Becker Acroma, ett 
svenskt företag som bland annat producerar lacker och färger. Fallstudien har 
genomförts med intervjuer som datainsamlingsmetod.  
Det insamlade materialet från fallstudien har analyserats utifrån den teoretiska 
referensram som återfinns i uppsatsen. Några av slutsatserna är att utomstående 
aktörer kan vara drivande för ett införande av elektroniska affärer. En ytterligare 
drivkraft är att företag som bedriver någon form av förändringsarbete, för att 
förbättra sin verksamhet, ser elektroniska affärer som en viktig del i detta arbete. 
Behovet av ett bättre informationsflöde företag emellan är också en stark drivkraft 
för införandet av elektroniska affärer. 
Möjliga effekter av ett införande har bland annat visat sig vara möjligheter till 
minskat manuellt arbete, tillgång till mer och utförligare information och en bättre 
lagerhantering. 
De framgångsfaktorer som har identifierats är bland annat en övergripande analys av 
dagens arbetssätt, flexibla tekniska lösningar, hantering av förändrade affärsrelationer 
och hantering av förändringar inom företaget. 
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1. Inledning 

I detta kapitel anger jag bakgrunden till denna uppsats som mynnar ut i syfte och frågeställning. 
Aktuella avgränsningar och målgruppen för uppsatsen presenteras också. 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 
På många olika sätt har människor alltid sysslat med handel av olika slag. Denna 
handel har kunnat innefatta allt från varor till tjänster. Tillvägagångssättet för handeln 
har under årens lopp kommit att förändras, exempelvis i takt med att nya tekniska 
verktyg har utvecklats. Trots att möjligheten till förändringar finns är det dock inte 
alltid säkert att dessa sker, eller sker på ett bra sätt. Många människor tycker att det är 
bättre att arbeta som de alltid har gjort och tanken på en förändring skapar osäkerhet. 
På grund av bland annat detta fortsätter affärerna att genomföras på samma sätt som 
de alltid har gjort. (Fredholm, 2002)  
Den ständiga och snabba utvecklingen som sker inom tekniken i världen idag 
möjliggör för företag och andra organisationer att ta del av nya verktyg som kan 
användas i verksamheten. Sättet som ett företag kommunicerar information med 
andra företag eller organisationer kan med hjälp av nya tekniska verktyg förändras. 
Ett exempel på förändring är att sättet att göra affärer mellan företag kan struktureras 
om med hjälp av de nya verktygen och om detta görs på ett bra sätt kan det leda till 
olika fördelar för de inblandade företagen. Elektroniska affärer, eller eAffärer som 
det också kallas, är just ett sätt att göra affärer som har möjliggjorts med hjälp av nya 
tekniska verktyg. Detta är ett stort och komplext område som får allt större utrymme 
i dagens samhälle, men varför är det så egentligen? Vad är det som får ett företag att 
vilja börja använda sig av elektroniska affärer? 
Även om många företag och andra organisationer redan har insett värdet av att 
använda sig av elektroniska affärer finns det fortfarande många som inte har kommit 
lika långt i utvecklingen. Att strukturera om sin verksamhet, införa och börja arbeta 
med elektroniska affärer är en process som kräver mycket tid och planering och detta 
är förmodligen något som många företag kan se som lite skrämmande. Till följd av 
detta kan det uppstå problem med att se fördelarna. Många företag ser sig kanske 
inte heller ha tillräckligt med tid eller kunskap för att genomföra ett 
förändringsarbete likt det att införa elektroniska affärer och är dessutom osäkra på 
vad som krävs för att förändringsarbetet ska leda till något bra. Till detta kommer att 
man kanske tycker att arbetet flyter på bra som det gör och att det finns andra 
uppgifter som är viktigare. Jag tror att det därför är viktigt att klargöra vilka effekter 
som elektroniska affärer kan ha på ett företags verksamhet och vilka 
framgångsfaktorer som finns för att de positiva effekterna ska kunna uppstå. 

1.1.1 Becker Acroma 

Becker Acroma, ett svenskt företag som bland annat producerar lack och färg, 
använder sig i dagsläget av en begränsad mängd elektroniska affärer. De elektroniska 
affärer som sker i dagsläget sker främst genom EDI. Företaget står inför vissa 
förändringar, då man tror att verksamheten skulle kunna fungera på ett ännu bättre 
sätt än den gör i dagsläget. En viktig del i detta arbete är att undersöka hur 
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elektroniska affärer kan användas för att på olika sätt effektivisera företagets 
verksamhet. Eftersom arbetet inte är speciellt långt gånget har Becker Acroma ett 
intresse av att veta vad en utökad användning av elektroniska affärer skulle kunna ge 
företaget och vad som krävs för att man ska kunna uppnå positiva effekter. Min 
förhoppning är bland annat att denna studie ska kunna skapa värde för Becker 
Acroma i företagets förändringsarbete. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka drivkrafter som finns bakom och 
vilka effekter elektroniska affärer kan tänkas ha på en verksamhet. Fördelar, 
nackdelar och framgångsfaktorer ska identifieras och utredas. Lite extra fokus 
kommer att ligga på elektroniska affärer genom så kallad elektronisk datautväxling, 
kallat electronic data interchange på engelska och oftast förkortat EDI. 

1.3 Frågeställning 
Utefter tidigare bakgrund och syfte formuleras följande frågor att besvaras med 
denna uppsats: 
 Vilka drivkrafter finns för användning av elektroniska affärer på Becker Acroma? 
 Vilka effekter och möjligheter för Becker Acroma finns med användning av 

elektroniska affärer och med EDI som tillvägagångssätt? 
 Vilka framgångsfaktorer fordras för att införande och användande av 

elektroniska affärer ska fungera på ett bra sätt på Becker Acroma? 

1.4 Avgränsning 
Uppsatsen har ett perspektiv i vilket fallföretaget ses som leverantör och genomför 
elektroniska affärer med sina kunder. Som en följd av detta avgränsas analys av 
exempelvis områden som inköp och produktion inom företaget bort från denna 
uppsats. 
En annan avgränsning är att denna uppsats enbart fokuserar på elektroniska affärer 
företag emellan. Detta innebär att exempelvis elektroniska affärer mellan företag och 
privatpersoner hamnar utanför avgränsningen. 
En djupare genomgång av olika tekniska aspekter och möjligheter kommer inte att 
genomföras i denna uppsats.  

1.5 Målgrupp 
Målgrupp för denna uppsats är studenter på högskolenivå och då främst studenter 
som läser systemvetenskap eller liknande program. Även andra personer som är 
intresserade av hur företag och andra organisationer kan införa och använda 
elektroniska affärer genom att kommunicera information elektroniskt och vilka 
möjligheter som finns för sådana verksamheter är en tänkbar målgrupp. Ytterligare 
en intressent är företag eller andra organisationer som står inför valet att införa 
elektroniska affärer och som behöver veta mer om vad det kan innebära. 
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2. Metod 

I detta kapitel kommer jag bland annat att presentera mitt vetenskapsteoretiska förhållningssätt 
som genomsyrar arbetet med uppsatsen. Motivation till val av undersökning presenteras och även 
vilka metoder för datainsamling som har använts. En genomgång av själva genomförandet av 
uppsatsen följer också i detta kapitel. 

2.1 Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt 
De två dominerande vetenskapsteoretiska förhållningssätten är positivism och 
hermeneutik. Här nedan följer en kort sammanställning av vad dessa förhållningssätt 
innebär för att på så sätt kunna motivera mitt egna val. 

2.1.1 Positivism 

Enligt Thurén (1991) har positivismen sitt ursprung i naturvetenskapen. Synsättet 
och metoderna har dock genom åren även spritt sig till andra vetenskapsområden. 
Ordet positivism kommer från att man vill bygga på positiv, alltså säker, kunskap. 
(Thurén, 1991) 
Thurén (1991) skriver vidare att en sann positivist menar att vi människor enbart har 
två källor till kunskap. Dessa två källor är det vi kan iaktta med våra sinnen och det vi 
kan räkna ut med vår logik. Man ska alltså inte väga in några som helst känslor i det 
man studerar, utan istället enbart lita på fakta som med all rimlig sannolikhet är 
säkerställd. Säkerställd fakta ska man sedan dra slutsatser av genom att analysera den 
logiskt. Fakta ska, till följd av den logiska analysen, kvantifieras och behandlas 
statistiskt så att generella slutsatser kan dras av den. (Thurén, 1991) 
Positivismen menar även att vetenskapens uppgift är att fastställa fakta (Lundahl och 
Skärvad, 1999). Med detta menas att fastställa hur något är och inte genom 
värderingar berätta hur det bör vara. Dessutom är det viktigt att man skiljer på 
känslor och förnuft, då det enbart är förnuftet som kan bidra till insikter i fakta. 
(Lundahl och Skärvad, 1999) 
Som positivistisk forskare är det viktigt att vara neutral och opartisk, skriver Lundahl 
och Skärvad (1999) vidare. Forskaren ska dessutom hålla sig utanför forskningsfältet 
och enbart fungera som observatör. 

2.1.2 Hermeneutik 

Till skillnad från positivismen handlar hermeneutiken, enligt Repstad (1999), om att 
tolka det som studeras. Detta handlar om att en forskare läser in generella egenskaper 
och sammanhang i de konkreta observationerna. Enligt Bryman (2002) utformades 
hermeneutiken från början för att kunna tolka och förstå olika former av texter, 
främst teologiska. 
Thurén (1991) anger att ett exempel på hermeneutik är när man studerar gamla 
grottmålningar eller Egyptens pyramider och samtidigt försöker ta reda på vad dessa 
symboler innebar för människorna på den tiden. Detta kan göras för att vi, genom att 
vara människor, kan förstå andra människor och hur de tänker och känner. Genom 
våra egna tankar och känslor kan vi alltså förstå andras. En hermeneutiker menar att 
detta medför en viktig del till vetenskapen, eftersom man inte enbart strävar efter att 
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samla in ”hårda” data, utan försöker nyansera och tolka det insamlade materialet 
också utefter egna erfarenheter och känslor. (Thurén, 1991) 
Vidare menar hermeneutiken att, eftersom människor och mänskliga handlingar är 
ett komplicerat område, är det inte alltid som man kan konstatera exakt vad som är 
rätt och fel (Thurén, 1991). I stället kan det, enligt Thurén (1991), ofta vara så att 
olika infallsvinklar och perspektiv kan komplettera varandra och på så sätt öppnas 
dörrar till kunskap som är stängda för positivismen. Den hermeneutiska kunskapen 
blir kanske mer osäker än den positivistiska, men den blir å andra sidan rikare och 
mer nyanserad. 

2.1.3 Mitt val av vetenskapsteoretiskt förhållningssätt 

I arbetet med denna uppsats har jag utgått från det hermeneutiska förhållningssättet. 
Detta har känts mest naturligt, eftersom det kommer att handla mycket om att prata 
med människor för att få deras uppfattning om hur saker och ting fungerar. 
Dessutom kommer jag i min studie inte att behöva några direkta ”hårda” fakta att 
exempelvis räkna på och detta bidrar också till mitt val av ett hermeneutiskt 
förhållningssätt. 

2.2 Metodteori 
Valet av förhållningssätt styr den metodteori som jag kommer att använda för 
uppsatsen. Här nedan följer en beskrivning av kvantitativ och kvalitativ metodteori. 

2.2.1 Kvantitativ metodteori 

Enligt Lundahl och Skärvad (1999) kännetecknas en kvantitativ undersökning av att 
den i grunden går ut på att mäta något. Den mätning som görs kan sedan användas 
antingen för att beskriva eller förklara. Bryman (2002) menar att kvantitativ forskning 
betonar kvantifiering av insamling och analys av data. Lundahl och Skärvad (1999) 
skriver vidare att, om det är en beskrivning som ska göras, går undersökningen ut på 
att först mäta och sedan beskriva det uppmätta fenomenet. Ett exempel på en sådan 
undersökning är: ”Hur hög är sysselsättningsgraden i Sverige?.” Om det å andra sidan 
är en förklaring som ska göras, inriktas undersökningarna istället på att mäta 
sambandet mellan olika egenskaper. ”Finns det något samband mellan 
sysselsättningsgrad och skattetryck?”, är ett exempel på en sådan undersökning. 
Kvantitativa undersökningar som är ämnade till att förklara något handlar främst om 
att testa hypoteser. (Lundahl och Skärvad, 1999) 
En typiskt kvantitativ undersökning kan grovt delas in i tre olika faser, enligt Lundahl 
och Skärvad (1999). Dessa faser är: planeringsfasen, datainsamlingsfasen och 
analysfasen. Inom dessa faser kan fyra undersökningssteg skönjas; 
hypotesformulering, undersökningsplanering, datainsamling och bearbetning och 
analys av data. (Lundahl och Skärvad, 1999)  
Bryman (2002) skriver om elva steg i en kvantitativ undersökningsprocess. Dessa är: 
teori, hypotes, undersökningsdesign, utformning av mått på begreppen, val av plats 
där forskningen ska göras, val av respondenter, tillämpning av 
undersökningsinstrumenten för datainsamling, bearbetning av data, analys av data, 
resultat/slutsatser och till sist formulering av resultat och slutsatser. Han menar 
också att dessa steg oftast inte följs linjärt i en undersökningsprocess, men att de 
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ändå visar på de viktigaste stegen i en sådan process. 
Den kvantitativa metodteorin utgår från den positivistiska vetenskapsteorin enligt 
Lundahl och Skärvad (1999) och Bryman (2002). 

2.2.2 Kvalitativ metodteori 

En undersökning som genomförs i en kvalitativ anda görs för att skapa resultat och 
slutsatser med hjälp av kvalitativ analys. En annan viktig del är att resultat även 
skapas från så kallade kvalitativa data. (Lundahl och Skärvad, 1999) Enligt Bryman 
(2002) kan strategin för kvalitativa undersökningar uppfattas som en strategi som 
lägger vikt vid ord istället för kvantifiering under insamling och analys av data. 
Lundahl och Skärvad (1999) menar att de studieobjekt som används i en kvalitativ 
undersökning är individer, grupper av individer och deras livsvärld. Med 
utgångspunkt från de som studeras kan sedan undersökaren beskriva, analysera och 
förstå beteendet hos enskilda människor och grupper. Ett annat kännetecken för en 
kvalitativ studie är att undersökaren försöker förstå exempelvis hur en människa 
upplever sin omgivning och det sammanhang där han eller hon ingår. För att 
uttrycka det hermeneutiskt så handlar renodlat kvalitativa studier om att tolka olika 
företeelser. (Lundahl och Skärvad, 1999) Även Bryman (2002) menar att vikten vid 
en kvalitativ undersökning ligger på att undersöka hur olika individer uppfattar och 
tolkar sin sociala verklighet. 
Bryman (2002) visar på ett antal olika viktiga steg i en kvalitativ undersökning. Dessa 
är: generella frågeställningar, val av relevanta platser och undersökningspersoner, 
insamling av data, tolkning av data, begreppsligt och teoretiskt arbete och rapport om 
resultat och slutsatser. 
Den kvalitativa metodteorin utgår från den hermeneutiska vetenskapsteorin, enligt 
Lundahl och Skärvad (1999) och Bryman (2002). De kvalitetskrav som kan ställas på 
en kvalitativ undersökning är att resultaten ska bidra till att uppnå förståelse och 
insikt. Till följd av detta kan mening och sammanhang skapas och detta kan sedan 
användas av människor som försöker hantera och lösa problem i en viss situation. 
(Lundahl och Skärvad, 1999) 

2.2.3 Mitt val av metodteori 

Med anledning av mitt val av ett hermeneutiskt förhållningssätt blir det naturligt att 
uppsatsen är upplagd efter en kvalitativ metodteori. Detta för att den kvalitativa 
metodteorin just utgår från det hermeneutiska förhållningssättet och för att arbetet, 
återigen, kommer att handla mycket om att prata med människor om hur de upplever 
dagens situation. Resultaten ska dessutom bidra till att skapa förståelse och insikt och 
det är ju en viktig del av den här uppsatsen. Förståelse för exempelvis elektroniska 
affärer ska skapas, för att denna förståelse sedan ska kunna användas vid ett 
eventuellt införande. Detta är ytterligare ett motiv till mitt val av kvalitativ 
metodteori. 

2.3 Fallstudie 
Ett vanligt sätt att genomföra en kvalitativ undersökning är fallstudier. Lundahl och 
Skärvad (1999) definierar en fallstudie som en undersökning som enbart omfattar ett 
eller ett fåtal fall. Dessa fall studeras sedan mycket detaljerat och i olika dimensioner. 
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Bryman (2002) menar att termen ”fall” oftast är förknippad med en fallstudie av en 
viss plats, exempelvis ett bostadsområde, ett litet samhälle eller en organisation. 
Vidare är det, enligt Bryman (2002), vanligt att fallstudier förknippas helt med 
kvalitativa undersökningar. Detta är dock inte helt riktigt, även om det är vanligt att 
forskare använder sig av kvalitativa metoder då en fallstudie ska genomföras. En 
blandning av både kvalitativa och kvantitativa metoder används dock också ofta i 
genomförandet av en fallstudie, enligt Bryman (2002). 
Lundahl och Skärvad (1999) och Bryman (2002) menar att valet av fallstudier är 
vanligt förekommande om undersökaren syftar till att förstå ett fenomen på djupet 
och i sitt sammanhang. Forskningsfrågans formulering är också viktig vad gäller val 
av fallstudie, enligt Lundahl och Skärvad (1999). Om forskningsfrågan innehåller hur 
och varför är det ofta lämpligt att använda sig av en fallstudie. I fallstudier studeras 
alltså mänskligt handlande och motiv och bakgrund för detta. Undersökaren försöker 
erhålla organiserad kunskap om aktörerna som studeras och om deras verklighet, så 
som den uppfattas av dem. Ett resultat som erhålls från en fallstudie kan inte 
statistiskt generaliseras till att gälla för en population. Däremot kan resultaten 
generaliseras till att skapa teorier, se mönster och även till att utnyttja tidigare teori till 
att jämföra empiriskt insamlat material. (Lundahl och Skärvad, 1999) 
Enligt Lundahl och Skärvad (1999) är organisationsforskningen ett specifikt område 
där fallstudier ofta används. Detta beror till stora delar på att fallstudien har ansetts 
vara den bästa metoden för att förstå komplexiteten hos en hel organisation. 
En fallstudie kan läggas upp på olika sätt, menar Lundahl och Skärvad (1999). Ett val 
är exempelvis att bestämma om fallstudien ska vara en ögonblicksstudie, eller om det 
valda fallet ska studeras under en längre period. I det senare fallet kallas fallstudien 
för förloppsstudie eller processtudie. (Lundahl och Skärvad, 1999) 

2.3.1 Motivering till val av fallstudie 

En fallstudie kommer att användas som metod för den här uppsatsen. Eftersom det i 
mitt arbete kommer att handla om att skapa kunskap om hur människorna arbetar i 
dagsläget och hur de upplever att det fungerar passar en fallstudie väl in. Att 
fallstudien är en lämplig metod för att förstå sig på organisationer är också ett tungt 
argument för detta val. I denna uppsats kommer resultaten från fallstudien att 
användas till att jämföras mot insamlad teori för att kunna analysera och dra olika 
slutsatser. 
Eftersom tiden är relativt knapp för denna uppsats kommer fallstudien att läggas upp 
som en ögonblicksstudie. Tiden för att genomföra en längre förloppsstudie finns helt 
enkelt inte. Lundahl och Skärvad (1999) menar att det bästa sättet att få en ordentlig 
förståelse för hur ett fenomen fungerar är att använda sig av en förloppsstudie. 
Frågeställningen i denna uppsats är dock av sådan karaktär att det bör räcka med att 
studera fallföretaget under en kortare tid för kunna besvara den. 
Eftersom resultatet från en fallstudie inte kan ses som statistiskt generaliserbart 
tycker jag också att det är viktigt att betona att resultatet av denna uppsats inte bör 
ses som representativt för hela populationen av företag. 
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2.4 Intervjuer 
För att samla in de data som behövs för en undersökning kan undersökaren, enligt 
Lundahl och Skärvad (1999), använda sig av intervjuer. Detta innebär att en 
intervjuare ställer olika frågor eller kanske för en dialog med en intervjuperson. Ett 
annat namn för intervjuperson i vetenskapliga sammanhang är respondent. De svar 
som man får från respondenterna är undersökningens rådata. Intervju som 
datainsamlingsmetod kan användas i flera olika sorters utredningar, exempelvis vid 
surveyundersökningar eller vid fallstudier. (Lundahl och Skärvad, 1999) Bryman 
(2002) skriver att de svar som framkommer under en intervju kan registreras genom 
någon form av inspelning, eller genom att de skrivs ner. 
Enligt Bryman (2002) kan intervjuer genomföras direkt, alltså ansikte mot ansikte, 
eller genom telefonintervju. Telefonintervjuer är vanliga vid exempelvis 
marknadsundersökningar, men vid mer vetenskapliga undersökningar är det betydligt 
vanligare med direkta intervjuer. 
Vidare skriver Lundahl och Skärvad (1999) att det finns olika typer av intervjuer och 
att ett sätt att skilja mellan dessa kan vara graden av standardisering. Om graden av 
standardisering är hög finns frågorna formulerade på förhand och även 
ordningsföljden är bestämd. De formulerade frågorna och den inbördes ordningen 
ska sedan användas på samma sätt vid intervju av olika personer i samma 
undersökning. Motsatsen till standardiserade intervjuer är ostandardiserade intervjuer. 
Ostandardiserade intervjuer är, precis som det låter, intervjuer där frågorna 
formuleras fritt och där det inte finns någon förutbestämd ordning mellan frågorna. 
På detta sätt kan intervjun bli mer flexibel och situationsanpassad. Det är emellertid 
ofta svårt att alltid säga om en intervju är helt standardiserad eller ostandardiserad. I 
sådana fall talar man om semistandardiserade intervjuer. Detta innebär att 
undersökaren på förhand har bestämt vissa frågor som ges till alla respondenter, men 
man försöker dessutom även ställa uppföljningsfrågor. Enligt Bryman (2002) kan 
frågeuppsättningen vid semistandardiserade intervjuer beskrivas som ett frågeschema. 
Vidare menar Bryman (2002) att frågorna i en semistandardiserad intervju brukar 
vara formulerade på ett allmänt sätt. Ett annat kännetecken för semistandardiserade 
intervjuer är att intervjuaren kan ställa frågor som enbart riktar sig till vissa 
respondenter. (Lundahl och Skärvad, 1999) 
Graden av standardisering på intervjuerna gör att dessa blir mer eller mindre lämpliga 
för olika ändamål. Standardiserade intervjuer är mest lämpliga om syftet är att samla 
in ”hårda” data, medan ostandardiserade intervjuer är mest lämpliga för att samla 
in ”mjuka” data som handlar om mer kvalitativa förhållanden. (Lundahl och Skärvad, 
1999) 
Enligt Lundahl och Skärvad (1999) är ett annat sätt att dela in intervjuer på genom 
att titta på det utrymme för svar som ges åt respondenterna. Om svarsalternativen är 
helt strukturerade innebär detta att respondenterna enbart kan välja mellan 
svarsalternativ som intervjuaren har formulerat i förväg. Enligt Bryman (2002) är 
strukturerade intervjuer vanligt i samband med kvantitativa undersökningar. Lundahl 
och Skärvad (1999) skriver att motsatsen är helt ostrukturerade svarsalternativ, vilket 
innebär att respondenterna får utrymme att helt själva formulera sina egna svar. 
Emellertid är det inte enbart intervjusvaren som man utgår från, utan man ser oftast 
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till hela intervjuprocessen. Om man gör detta brukar man skilja på strukturerade och 
fria intervjuer. Av dessa två är båda informationsorienterade, men den fria intervjun 
är dessutom också personorienterad. (Lundahl och Skärvad, 1999) 

2.4.1 Motivering till val av intervjuer 

I min fallstudie kommer jag att använda mig av intervjuer. Jag tycker att det känns 
som den datainsamlingsmetod som jag kommer att få ut mest information genom. 
Att få komma ut på företaget och träffa olika människor med olika befattningar och 
intervjua dessa kommer att innebära att jag kan knyta en närmare kontakt med 
verksamheten än om jag exempelvis enbart skulle skicka ut någon form av enkät som 
respondenterna skulle besvara. Det känns viktigt att få träffa människorna bakom 
svaren och jag tror att respondenterna är mer villiga till att dela med sig av 
information om de har ett ansikte på den som de ger svaren till. Detta resonemang 
gör också att telefonintervjuer inte blir aktuellt för min fallstudie. Kontakter via 
telefon kan däremot eventuellt komma att användas i efterhand för att exempelvis 
ställa kompletterande frågor till respondenterna. 
Vidare kommer jag att använda mig av semistandardiserade intervjuer med en relativt 
låg grad av strukturering. För att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna kommer 
jag att ha formulerat ett antal frågor i förväg, men den inbördes ordningen hos dessa 
behöver inte vara exakt bestämd. Dessutom kommer jag inte att ställa samma frågor 
till samtliga respondenter, utan kommer att anpassa frågorna efter vem som 
intervjuas. Vad gäller den relativt låga graden av strukturering kommer detta att 
innebära att jag i förväg har en målsättning med varje intervju, men den är inte strikt 
styrd mot att vara informationsinriktad. Istället vill jag försöka få fram de olika 
respondenternas värderingar av olika situationer samtidigt som jag får övrig 
information. 

2.5 Källkritik 
I utformandet av den teoretiska referensramen har jag i första hand försökt söka 
källor som jag har funnit är etablerade auktoriteter inom området. Detta för att 
kunna skapa en så stor tyngd i referensramen som möjligt. Ytterligare en strävan är 
att försöka styrka olika delar av referensramen med olika källor där detta är möjligt. 
Beroende på exempelvis tidsaspekten är detta inte alltid möjligt, men något som jag 
kommer att försöka eftersträva så långt som möjligt. 
Min uppfattning är att, när det handlar om exempelvis teknik, kan det handla om 
många olika begrepp och namn på samma områden. Detta är något som jag kommer 
att försöka tänka på, så att inga frågetecken uppstår varken hos mig, eller hos läsare 
av denna uppsats. Om källorna dessutom är skrivna på engelska blir denna aspekt än 
viktigare. Jag är medveten om att sådana källor måste behandlas noggrant så att jag 
inte missförstår något eller på andra sätt tappar information i översättningen. 

2.6 Metodkritik 
Det är alltid svårt att avgöra vilka och hur många personer som behöver intervjuas 
för att en studie ska bli så bra som möjligt. I mitt fall ska sju personer intervjuas 
under cirka en timma vardera och med tanke på den här uppsatsens omfattning och 
den tid som står till förfogande tror jag att detta antal blir relativt lagom. De personer 
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som ska intervjuas innehar alla en chefs- eller ansvarigbefattning och en kritik kan 
tänkas vara att jag även skulle intervjua en eller flera personer som inte har en sådan 
befattning. Jag tror dock att de valda personerna är de som har störst överblick av 
verksamheten och som kan ge den mest relevanta informationen för denna uppsats. 
Jag har inte för avsikt att spela in de intervjuer som genomförs på grund av att jag 
inte vill att respondenterna ska känna sig obekväma och på så sätt bli ovilliga att dela 
med sig av relevant information. Detta kan tänkas vara en nackdel då jag blir helt 
beroende av de anteckningar som jag för samtidigt som intervjuerna genomförs. På 
grund av detta kommer jag att försöka få kontaktinformation från respondenterna 
för att på så sätt kunna höra av mig i efterhand och exempelvis ställa klargörande 
eller kompletterande frågor. 
Arbetet med denna uppsats kommer jag att genomföra på egen hand och detta kan 
tänkas medföra vissa nackdelar. Exempelvis kan det vara bra att vara fler personer 
som intervjuar för att på så sätt kunna täcka in en stor mängd följdfrågor. Det kan 
ibland vara svårt att tänka på olika tänkbara aspekter om man arbetar själv. För att så 
långt som möjligt motverka negativa effekter på grund detta kommer jag att arbeta 
för att alltid vara så väl förberedd och genomtänkt som möjligt. Med detta menar jag 
att jag inte kommer att ”kasta mig in” i exempelvis några intervjuer utan att ha tänkt 
igenom och förberett mig så bra som möjligt innan. 

2.7 Genomförande 
Här följer en genomgång av hur jag konkret har gått tillväga i arbetet med uppsatsen. 

2.7.1 Förarbete 

Genom diskussioner med släktingar och bekanta som arbetar inom området, väcktes 
ett intresse hos mig angående elektroniska affärer och EDI och vad detta kan 
innebära för ett företag. Jag insåg att detta var ett ämne som jag skulle vilja lära mig 
mer om och bestämde mig för att undersöka möjligheten till att skriva min 
kandidatuppsats om något kring detta. 
Genom kontakter fick jag vetskap om att Becker Acroma var i inledningsfasen till att 
utöka sin användning av elektroniska affärer och då bland annat genom EDI. Jag 
tyckte att detta lät som ett intressant tillfälle att bedriva mina studier till 
kandidatuppsatsen på.  
Efter att ha fått en e-postadress av min kontakt till en person vid namn Olov 
Westerling, som arbetar på Becker Acroma som Business Controller, tog jag min 
första kontakt med honom. Vi talades efter detta vid via telefon och diskuterade om 
det fanns något lämpligt ämne som kunde knytas till Becker Acroma. Efter en 
del ”bollande” kom vi fram till att jag, genom att bedriva en fallstudie på Becker 
Acroma, skulle göra min undersökning och besvara de frågor som behandlades i 
frågeställningen här ovan. Olov hjälpte mig med att förankra studien hos ledningen 
på Becker Acroma och jag fick därefter klartecken till att genomföra min fallstudie 
där. 

2.7.2 Arbetet med uppsatsen 

Tidigt i arbetet med uppsatsen började jag studera teorier från olika källor för att 
skapa en ordentlig bild av området elektroniska affärer och EDI. Jag ansåg det 
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mycket viktigt att detta arbete skulle ta en hel del tid i anspråk, dels för att kunna 
skriva en bra och givande teoretisk referensram och dels för att kunna få ut så 
mycket som möjligt av de kommande intervjuerna på Becker Acroma. Samtidigt som 
jag läste in mig och skrev den teoretiska referensramen formulerade jag intervjufrågor. 
Detta arbete skedde alltså parallellt och intervjufrågorna kunde utökas och förfinas i 
takt med att de teoretiska kunskaperna ökade. 
I samarbete Olov Westerling kom vi fram till sju anställda på Becker Acroma som 
kunde vara av värde att intervjua för studien. Dessa personer var Olov själv, 
produktions- och logistikchef, IT-chef, biträdande logistikchef, marknadsansvarig, 
ansvarig orderavdelning och ansvarig för lager och utlastning. Jag delade upp 
frågorna så att relevanta frågor kunde ställas till rätt person, men en del av frågorna 
ställdes även till flera personer. Intervjuerna genomfördes på Becker Acroma i Bellö 
under cirka en timma vardera och inleddes med att jag presenterade mig och varför 
jag var där. Efter denna inledning ställde jag mina tidigare formulerade frågor och 
även eventuella nya frågor eller följdfrågor som uppkom under intervjutiden. 
Frågorna kunde handla om exempelvis hur verksamheten fungerar i dagsläget, vilka 
problem som upplevs, vilka mål som finns och andra liknande frågor för att kunna 
skapa mig en bra bild av verksamheten på Becker Acroma och för att kunna 
analysera fram vika möjligheter som finns med användningen av elektroniska affärer. 
Under intervjuerna förde jag anteckningar på de svar som framkom. Jag valde att inte 
spela in något, detta för att undvika att respondenterna skulle känna sig pressade och 
att jag därigenom inte skulle få ut mesta möjliga material av intervjun. På grund av 
detta blev det mycket viktigt att skriva ner utförliga anteckningar samtidigt som 
intervjuerna pågick.  
Efter genomförda intervjuer gjorde jag en sammanställning av alla intervjusvar och 
detta gjordes tidigt för att minska risken för att felaktigheter skulle uppstå. Under 
intervjuerna frågade jag om det fanns möjlighet att ta ytterligare kontakt med 
respondenterna för att kunna komplettera eller på annat sätt räta ut vissa frågetecken 
rörande insamlat material. Samtliga respondenter ansåg att det gick bra och jag gjorde 
även detta under sammanställningen av intervjusvaren. Dessa kontakter skedde 
genom e-postkorrespondens, där jag skickade kompletterande frågor och 
respondenten svarade.  
Resultatet från de olika intervjuerna sammanställdes sedan i en mer 
sammanhängande text. Insamlad data från intervjuerna analyserades efter 
sammanställningen genom att ställas mot den teoretiska referensramen för att på så 
sätt söka svar på uppsatsens frågeställning. 
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel följer den teoretiska referensramen som ligger till grund för den efterföljande analysen. 
Kapitlet behandlar vad elektroniska affärer är och lite bakomliggande historik. Genomgång av 
tänkbara drivkrafter, effekter och framgångsfaktorer följer också i detta kapitel. 

3.1 Definition av elektroniska affärer 
Enligt Chesher, Kaura och Linton (2003) kan man säga att utbytet av olika former av 
meddelanden mellan olika parter bildar ett företags nervsystem. Det är knappast 
möjligt att genomföra olika former av affärsaktiviteter utan möjligheten att utbyta 
information i form av exempelvis olika sorters rapporter, instruktioner eller 
kundorder. 
Vidare skriver Chesher, Kaura och Linton (2003) att de flesta företag tidigare 
arbetade inom ett nära geografiskt område där meddelanden exempelvis kunde 
skrivas ner på papper och skickas vidare genom någon form av intern eller extern 
distribution. Detta har dock ändrats mer och mer på senare år och handeln har blivit 
all mer internationell. Exempelvis kan en produkt kanske designas i Europa, 
monteras i Taiwan, med hjälp av delar från många olika delar av världen, för att 
sedan helt färdigställas i Europa och sedan säljas över hela världen. Detta innebär, 
menar Chesher, Kaura och Linton (2003), att konkurrenter till ett företag inte bara 
finns i närheten, utan kan finnas var som helst i världen. För att kunna följa med i 
den här utvecklingen har man utvecklat nya möjligheter till utbyte av information. 
Exempelvis kan elektroniska meddelanden skapas i en dator och sedan distribueras 
via olika former av förbindelser till andra datorer. Allt fler affärer idag genomförs 
med någon form av tekniskt hjälpmedel och detta går under samlingsnamnet 
elektroniska affärer. 
Elektroniska affärer används på en mängd olika sätt och i många olika sammanhang 
och därför är en exakt definition svår att göra. Fredholm (2002, s. 11) gör detta 
försök till en rak definition: Elektroniska affärer är alla de aktiviteter som sker för att utbyta 
och förmedla information elektroniskt för att stödja och förenkla företagets affärsprocesser med 
omvärlden.  
Genom att användare och system kopplas ihop mot varandra i olika sorters nätverk 
kan information effektivt förmedlas och överföras, menar Fredholm (2002). 
Elektroniska affärer är alltså ett sätt att göra affärer. Det finns många olika begrepp 
för olika delområden inom elektroniska affärer. På svenska har vi bland annat 
elektronisk handel, e-handel, elektroniska affärer och eAffärer. I denna uppsats 
kommer begreppet elektroniska affärer konsekvent att användas. 

3.2 Historik 
Enligt Fredholm (2002) kan man hitta de första formerna av elektroniska affärer i 
slutet av 1960-talet. Vid den här tiden var det filöverföring som gjordes och viss 
överenskommelse om hur filerna skulle se ut fanns. Fredholm (2002) påpekar dock 
vidare att det enbart var inom de olika branscherna som dessa överenskommelser 
gjordes. Dessa överenskommelser var föregångaren till dagens electronic data 
interchange, eller EDI som det brukar förkortas med. 
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Fredholm (2002) skriver vidare att det under 1980-talet utvecklades ett antal 
internationella standarder för EDI. De allra tidigaste EDI-lösningarna passade bäst 
för stora företag. Den tekniska utvecklingen under 1980-talet gjorde dock att även 
små- och medelstora företag kunde börja använda sig av EDI. 
När sedan Internet slog igenom under 1990-talet skapades helt nya möjligheter för 
elektroniska affärer, menar Fredholm (2002). En mängd nätbutiker blommade upp 
och handel på elektronisk väg slog igenom på allvar. 

3.3 Typfall av elektroniska affärer 
Fredholm (2002) skriver att det finns en mängd olika förkortningar som alla står för 
olika typfall av elektroniska affärer. Dessa typfall kan skilja sig en hel del gentemot 
varandra. Exempel på två sådana förkortningar är B2B, vilket betyder ”Business to 
Business” och B2C som betyder ”Business to Consumer”. Fokus för den här 
uppsatsen ligger på B2B. 

3.3.1 B2B – Business to business 

Enligt Fredholm (2006) kallas de elektroniska affärer som genomförs mellan företag 
och andra organisationer för ”Business to Business” och förkortas ofta med B2B. 
Business i det här fallet bör översättas med affärer istället för företag och i och med 
detta täcks även olika offentliga förvaltningar in, menar Fredholm (2006). För att inte 
krångla ihop begreppen och blanda svenska och engelska, kommer B2B i den här 
uppsatsen att skrivas som elektroniska affärer mellan företag.  
Enligt Fredholm (2002) kan elektroniska affärer mellan företag göras i fyra olika 
nivåer: 
1. Öppen näthandel, vilket innebär att parterna inte har något avtal med varandra. 

Denna form av handel sker i princip på samma sätt som när en privatkonsument 
köper varor och tjänster på Internet. 

2. På den här nivån handlar det om webblösningar där den ena parten har en 
koppling till sitt affärssystem och den andra parten använder sin webbläsare för 
att hämta och lämna information. 

3. Nu handlar det om regelbundna affärer mellan företag och ofta innebär detta att 
de bådas IT-system integreras med varandra. Olika former av transaktioner 
skickas mellan IT-systemen. 

4. Den sista nivån innebär att företagens IT-system är sammankopplade on-line och 
personalen på de båda företagen har tillgång till all information de behöver från 
den andra parten. 

3.4 Drivkrafter bakom elektroniska affärer 
Ett av de naturligaste skälen till att ett företag börjar fundera på att använda sig av 
elektroniska affärer är, enligt Fredholm (2002), att man har insett att det finns 
möjligheter till konkurrensfördelar. Ett annat vanligt skäl kan dessutom vara att 
företag utsätts för olika former av påtryckningar från omvärlden. Detta beror på att 
om ett företag börjar använda sig av elektroniska affärer är det viktigt för dem att 
även deras affärspartners använder sig av detta för att användningen ska bli så 
fördelaktig som möjligt. (Fredholm, 2002) 
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Vidare skriver Fredholm (2002) att olika former av internt förändringsarbete också är 
en drivkraft för elektroniska affärer. Ett företag kanske vill genomföra förändringar 
för att öka sin effektivitet och konkurrensförmåga och då blir ofta elektroniska 
affärer en åtgärd som vidtas både internt och externt. (Fredholm, 2002) 
Mattson (2002) menar att osäkerhet är en stor anledning till att företag vill förändra 
sättet som affärer görs på. Det finns ofta ett stort gap mellan informationen hos 
exempelvis kund och leverantör. Kunden kanske har information som inte dess 
leverantör har och tvärtom. På grund av sådana här informationsgap skapas 
osäkerheter som medför att resurser inte utnyttjas optimalt. Ytterligare ett vanligt 
problem är att företagen strävar efter att gardera sig och därigenom bygger upp stora 
buffertar av olika slag och på så sätt får man en stor kapitalbindning. Genom dessa 
exempel kan vi se hur viktigt det är med ett informationsflöde som fungerar på ett 
bra sätt och användningen av elektroniska affärer är en viktig del i ett sådant flöde, 
skriver Mattsson (2002) vidare. 
Även Chesher, Kaura och Linton (2003) menar att tillgången till information är ett 
oerhört viktigt område för ett företag. Rätt information ska finnas tillgänglig där den 
behövs för att exempelvis kunna ta olika former av beslut. Enligt Chesher, Kaura och 
Linton (2003) kan användningen av elektroniska affärer bidra till att ett företag kan 
inhämta information från nya källor och att denna information sedan kan användas i 
beslutsfattande. 
Vad gäller just elektroniska affärer via EDI kan detta i vissa branscher ibland ställas 
som ett krav från externa affärspartners (Fredholm, 2002 och Fredholm, 2006). 
Tullverket är ett exempel på en organisation som har använt sig av maktspråk för att 
få omvärlden att använda sig av EDI gentemot sig själva. För de företag som inte 
använder sig av EDI blir kostnaderna högre och de får även sämre service. Just att 
erbjuda olika former av rabatter eller andra förbättrade villkor, eller som i Tullverkets 
fall sämre villkor, är en drivkraft för att förmå sina affärspartners att börja använda 
sig av elektroniska affärer. Fredholm (2002 och 2006) skriver vidare att ett ytterligare 
exempel på en bransch som har en utbredd användning av EDI och som varit 
pådrivande för att få sina affärspartners att också börja använda detta är 
transportbranschen. 

3.5 Electronic Data Interchange  EDI 
Enligt Fredholm (2002) har EDI en stor potential för besparingar och förbättringar, 
när det gäller elektroniska affärer mellan företag. EDI innebär att IT-system kan 
utbyta information direkt med varandra med ingen eller liten mänsklig inblandning. 
(Fredholm, 2002) 
Castro (2005) menar att EDI, om det används på rätt sätt, kan bidra med ett 
snabbare arbetssätt med färre antal fel. 
Vidare skriver Fredholm (2002) att grunden till EDI är de olika elektroniska 
meddelanden som finns. Dessa meddelanden byggs upp enligt en överenskommen 
struktur och kan sedan tolkas i ett annat IT-system, eftersom filen som skickas följer 
den överenskomna standarden. Översättningen sker, enligt Fredholm (2002), med en 
särskild EDI-programvara som översätter mellan standardformatet och det format 
som används av det egna IT-systemet. 
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Jonsson och Mattsson (2005) och Mattsson (2002) skriver att EDI-kommunikation 
alltså i princip fungerar genom att en fil genereras i det sändande företagets 
IT-system. Denna fil översätts sedan genom tidigare nämnd EDI-programvara till 
det överenskomna standardformatet. Den översatta filen kan sedan skickas till det 
mottagande företagets IT-system genom exempelvis Internet eller någon annan form 
av kommunikation. Det mottagande IT-systemets EDI-programvara översätter 
sedan den mottagna filen till det egna filformatet. Figur 1 visar exempel på 
EDI-meddelanden som kan skickas mellan leverantör och kund. 
 

 
Figur 1: Exempel på EDI-meddelanden som kan skickas mellan kund och leverantör. (Fritt efter 
Mattsson, 2002) 

3.5.1 Varför EDI? 

En stor del av all informationsöverföring mellan företag sker med hjälp av 
pappersdokument. Även om den mesta informationen från början finns i ett 
IT-system, skrivs den ändå ut och skickas per fax eller brev till mottagaren. 
Mottagaren registrerar sedan i stort sett samma information i sitt IT-system. 
(Fredholm, 2002) 
Fredholm (2006) menar att, genom användning av EDI, kan flödet av information 
automatiseras och olika företags IT-system kan automatiskt utbyta information med 
varandra. Detta sker genom att de standardiserade meddelandena skickas via någon 
form av kommunikationsnät mellan företagens IT-system, som sedan kan behandla 
den mottagna informationen. Fredholm (2006) skriver vidare att ett vanligt alternativ 
för överföring av EDI-meddelanden är att använda sig av en utomstående operatör 
som tillhandahåller en tjänst för EDI-kommunikation. Operatören sköter 
kommunikationen genom att hämta och lämna information som skickas mellan olika 
parter (Fredholm, 2006). De olika standarderna som finns kan liknas vid ett språk 
som gör att programvaror kan förstå varandra oavsett datortyp, operativsystem eller 
programvaruleverantör. (Fredholm, 2002) 
Enligt Chesher, Kaura och Linton (2003) minskar EDI dessutom risken för att order 
kommer bort, eller innehåller fel på grund av att informationen måste skrivas in på 
flera olika ställen. 
Genom att koppla samman olika IT-system med hjälp av EDI-meddelanden kan 
information utbytas på ett öppet sätt. Genom denna ”lösa” sammankoppling är 
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IT-systemen sammankopplade samtidigt som de är oberoende av varandra. Detta gör 
att eventuella förändringar i ett IT-system, exempelvis en uppgradering, inte påverkar 
de andra IT-systemen som det kommunicerar med. (Fredholm, 2002) 
Fredholm (2002) skriver vidare att EDI har kommit att bli en hörnsten i den 
moderna logistiken och är en viktig del i övriga mål som finns inom den moderna 
industriella verksamheten, såsom flexibel kundorderstyrd produktion, kortare ledtider, 
ökad kvalitet och lägre kapitalbindning. 

3.5.2 EDI  standarder 

Det finns ett antal olika EDI-standarder runt om i världen idag enligt Chesher, Kaura 
och Linton (2003). Detta beror på att när EDI började användas under 1980-talet, 
skedde utvecklingen till stora delar internt i olika länder. Olika standarder utvecklades 
alltså i olika länder och inom olika branscher i länderna. I dagsläget är Edifact den 
mest använda internationella standarden för EDI. I USA används till största delen en 
annan standard som kallas för ANSI ASC X12.  
Fredholm (2002) skriver att XML, som står för eXtensible Markup Language, är en 
relativt ny standard som i allt snabbare takt också får en större betydelse för 
användning inom EDI. Enligt Fredholm (2002) är syftet med XML att strukturera 
data och dessa data kan sedan exempelvis göras läsbar i en webbläsare. XML kan 
även användas till att integrera IT-system. 
Fredholm (2002) skriver att om XML används för att kommunicera IT-system 
emellan benämns det ibland som XML/EDI. Vissa personer anser att XML och 
EDI är två helt olika teknologier, medan andra anser att XML kan användas för att 
strukturera EDI-meddelanden. Enligt Fredholm (2002) är den etablerade 
definitionen på EDI att två IT-system kommunicerar transaktioner mellan varandra 
och till följd av detta är det senare påståendet korrekt. Ett vanligt missförstånd är 
alltså att XML kommer att ersätta EDI. Detta stämmer alltså inte, utan är enligt 
Fredholm (2002) en del i den begreppsförvirring som ibland kan råda på området 
elektroniska affärer i dagsläget. I Figur 2 illustreras förhållandet mellan elektroniska 
affärer, EDI och olika EDI-standarder.  
Nackdelen med XML för användning till EDI är enligt Fredholm (2002) att det i 
dagsläget saknas en standard för innehållet i form av definierade taggar, eller märkord 
som det också kallas. Det finns alltså en för stor frihet att själv definiera transaktioner 
och taggnamn och på grund av detta riskerar det att bli många varianter på en och 
samma transaktion. 
Mattsson (2002) skriver att, för att information ska kunna tolkas mellan olika 
IT-system, är det viktigt att inblandade organisationer kommer överens om vilken 
standard som ska användas. Ofta krävs det också att de inblandade organisationerna 
kommer överens om hur den valda standarden ska tillämpas.
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Figur 2: Förhållandet mellan elektroniska affärer, EDI och olika EDI-standarder. (Fritt efter 
Fredholm, 2002) 

3.5.3 Kritik gentemot EDI 

Trots att EDI genom åren har visat sig vara ett effektivt och pålitligt sätt för att 
arbeta med elektroniska affärer har det framkommit en del kritik. Den största 
kritiken gentemot EDI är att det lämpar sig mest väl för statiska eller relativt statiska 
elektroniska affärer där det finns ett frekvent flöde av information. På grund av detta 
anser man att EDI är mindre lämpligt när företag har en mer sporadisk 
affärssamverkan. Till följd av detta har EDI fått mest genomslagskraft vid 
kommunikation mellan större företag eller mellan större företag och myndigheter. 
Däremot har EDI inte haft någon större genomslagskraft exempelvis mellan företag 
och privatpersoner. (SIG Security, 1999 och Mattson, 2002). Mattsson (2002) 
påpekar också att driften av kommunikation genom EDI är komplex och därför 
kräver hög IT-kompetens. På grund av detta menar Mattsson (2002) att EDI framför 
allt har använts i stora företag. 
Enligt intressegruppen SIG Security (1999) är kostnaden ytterligare en nackdel som 
brukar påpekas gällande EDI. Det har tidigare varit relativt dyrt att införa EDI på 
grund av höga kostnader gällande anskaffning av produkter och 
kommunikationstjänster. Dessutom har implementeringen krävt en hel del kunskap 
och kompetens. På senare år har dessa områden dock förändrats (SIG Security, 1999). 
Fredholm (2006) anger ett exempel på förändring som gör det enklare att börja 
använda sig av EDI och det är att det i dagsläget finns olika färdiga programvaror för 
exempelvis tull- och transporthantering. Dessa specialiserade programvaror bidrar till 
att införande av EDI blir ett mycket mindre steg att ta för företagen. 

3.5.4 WebbEDI 

På senare år har en ny tillämpning av EDI utvecklats enligt Fredholm (2002) och 
Mattsson (2002). För att även kunna använda EDI genom en webblösning har det 
som kommit att kallas för webb-EDI utvecklats. Genom webb-EDI kan ett företag 
erbjuda sina kunder att exempelvis lägga sina order på en webbplats, utan ett större 
krav än att kunden har tillgång till en dator med Internetuppkoppling. På detta sätt 
kan ett företag erbjuda flexibla lösningar och arbeta med EDI mot en del av sina 
kunder och webb-EDI mot andra. (Fredholm, 2002 och Mattsson, 2002) 
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3.6 Effekter på verksamheten 
Vilka effekter kan elektroniska affärer ha på ett företags verksamhet? Nedan beskrivs 
ett antal fördelar och nackdelar som kan uppstå vid användning av elektroniska 
affärer enligt Fredholm (2002). 
För att ytterligare visa på effekter som elektroniska affärer kan medföra i en 
verksamhet kommer jag att efter för- och nackdelarna gå igenom två mer konkreta 
fall av elektroniska affärer som visar på hur ett företag även kan förändra sitt 
arbetssätt. Dessa två fall är kundstyrda orderprocesser och leverantörsstyrda lager. 

3.6.1 Fördelar 

 Kostnader – Inte minst i samband med internationella affärer handlar det om ett 
omfattande arbete med olika former av pappersdokument. Genom att 
information kan registreras automatiskt i IT-system istället för via manuellt arbete 
kan detta leda till betydande kostnadsrationaliseringar. 

 Kvalitet – Som tidigare sagt kan det manuella arbetet minska och genom detta 
också felfrekvensen. Fel som kanske annars är svåra att spåra kan undvikas vilket 
leder till en högre kvalitet. 

 Tid – För att ett företag ska kunna uppnå en effektiv distribution och förkortade 
ledtider gäller det att man har en snabb informationshantering. Ett 
EDI-meddelande kommer kanske inte snabbare fram än ett fax, men genom att 
det automatiskt registreras i det mottagande IT-systemet kan mycket tid sparas. 
På detta sätt kan ledtiden för informationsöverföringen förkortas. 

 Utförligare – Genom elektroniska affärer kan ett företag få ytterligare 
information som kan vara viktig vid exempelvis uppföljning och planering. En 
kund kan exempelvis ha information i sitt IT-system som är viktig för 
leverantören men som aldrig delges exempelvis eftersom det inte finns tillräckligt 
med plats på ett pappersdokument. 

 Ledtider – Ledtiderna kan förkortas genom att olika administrativa processer 
kan minimeras och kanske till och med uteslutas. Detta kan även bidra till att 
företagen knyts närmare varandra. 

 Kapitalrationalisering – Till följd av minskade ledtider är det möjligt att hålla 
lagernivåer på en miniminivå. Dessutom blir det inte längre lika angeläget att 
använda sig av buffertlager. Detta får till följd att kapitalbindning och 
lageromsättningshastighet kan förbättras. Ytterligare möjlighet är att helt ta bort 
mellanlager. Hela denna punkt ses av många företag som det största argumentet 
till att använda elektroniska affärer. 

3.6.2 Nackdelar 

 Sociala aspekter – Vid införande av elektroniska affärer genomförs oftast olika 
former av betydande rationaliseringar. Om arbetsuppgifter automatiseras kan 
detta medföra att personal blir utan arbete. Genom automatiseringen kan 
visserligen nya arbetsuppgifter tillkomma, men oftast är det inte de tidigare 
anställda som får utföra dessa arbetsuppgifter. 

 Tekniska hinder – Om ett företag använder sig av ett gammalt IT-system kan 
det uppstå svårigheter vid införande av elektroniska affärer. Det krävs ofta att 
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företag kan integrera sitt IT-system med sina affärspartners för att uppnå 
effektiva lösningar med informationsutbyte. Om företag använder 
egenutvecklade eller omoderna IT-system kan detta försvåra arbetet och 
dessutom göra det dyrare. 

 Kompetenskrävande – Ett införande av elektroniska affärer betyder att nyheter 
tillkommer både på ett verksamhetsmässigt plan och på ett teknisk plan. Detta 
ställer höga kunskapskrav på företaget och är inte alltid så lätt att hantera. 

 Minskad flexibilitet – Genom att datorisera delar av en verksamhet kan viss 
minskad flexibilitet uppstå. Om en människa direkt pratar med en annan 
människa kan enkla problem lösas direkt. Vid en mer teknisk lösning kan 
liknande problem komma att kräva mer arbete för att lösas. 

 Hög entrébiljett – Att komma igång med elektroniska affärer kan i vissa fall 
innebära en ganska hög initial kostnad. 

 Sårbara system – Om exempelvis ett företags orderflöde hanteras elektroniskt 
är det viktigt att man arbetar med att få en så störningsfri drift som möjligt. Det 
kan innebära stora kostnader om störningar uppstår och delar av företagets 
verksamhet blir stillastående som en följd. 

 Säkerhet – Informationssäkerheten är en viktig bit i arbetet med elektroniska 
affärer. Information som skickas till IT-systemet måste kontrolleras så att den är 
rimlig. Dessutom måste man gardera sig mot olika former av intrång och 
attacker. 

3.6.3 Kundstyrda orderprocesser 

När det handlar om orderflödet mellan företag menar Mattsson (2002) att 
förfarandet ofta att är kunden skickar en inköpsorder via exempelvis e-post, fax eller 
telefon. Leverantören tar sedan emot inköpsordern och registrerar denna i sitt 
IT-system som kundorder. Detta medför ett manuellt arbete som tar mycket tid i 
anspråk och risken för fel är hög. Vid användning av elektroniska affärer kan 
orderflödet på olika sätt automatiseras. Ett exempel är att kunden kan ta över vissa 
av leverantörens aktiviteter gällande kundorderbehandling. Detta förfarande kallas 
för kundstyrda orderprocesser. Elektroniska affärer genom kundstyrda 
orderprocesser kan gå till på ett antal olika sätt, av vilka vi ska gå igenom 
huvudalternativen nedan. (Mattsson, 2002) 
Kund registrerar order i eget IT-system 

Enligt Mattsson (2002) registrerar kunden i detta förfarande inköpsorder i sitt egna 
IT-system. Därefter överförs ordern till leverantörens IT-system via exempelvis EDI. 
När ordern har nått fram till leverantörens IT-system kan den kontrolleras och 
kanske i vissa fall modifieras innan den accepteras. Denna kontroll kan antingen ske 
manuellt av personal, eller genom någon form av automatisk kontroll mot 
exempelvis lagertillgänglighet, leveranstider eller liknande (Mattsson, 2002) 
Kund registrerar order i leverantörens IT-system 

I detta fall har integrationen av företagens IT-system gått ännu längre och kunden 
kan nu själv lägga sina order direkt i leverantörens IT-system. Ett annat alternativ är 
att kunden lägger sina order via en webblösning som leverantören tillhandahåller. 
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Detta ger möjligheter för kunden att få tillgång till lagersaldo, leveranstider och annan 
information direkt när ordern läggs. Leverantören kontrollerar dock ordern innan 
den accepteras. (Mattsson, 2002) 
Kund registrerar och slutför orderregistreringen i leverantörens IT-system 

Detta alternativ är det samma som det föregående, men med den skillnaden att 
kunden nu har tillgång till leverantörens skarpa orderregister. I och med detta kan 
kunden slutföra hela orderregistreringsprocessen själv. Leverantören behöver på så 
sätt i princip inte involveras alls och moment som exempelvis orderbekräftelse kan 
helt tas bort. (Mattsson, 2002) 

3.6.4 Leverantörsstyrda lager 

Enligt Mattsson (2002) innebär motsatsen till kundstyrda orderprocesser att 
leverantören sköter vissa delar av orderprocessen åt kunden istället för tvärtom. 
Eftersom det ofta handlar om administration av kundens lager och eftersom det på 
ett bra sätt motsvarar den internationella terminologin, kallas detta på svenska på 
leverantörsstyrda lager. Den internationella termen är Vendor Managed Inventory, 
vilket oftast förkortas VMI. (Mattsson, 2002 och Jonsson och Mattsson, 2005) 
Mattsson (2002) skriver vidare att ägande, fysiskt innehav och kontroll av lager är 
områden som tidigare alltid har legat inom samma organisation. Genom användning 
av elektroniska affärer för att organisera för leverantörsstyrda lager kan en 
uppdelning av dessa områden ske mellan olika organisationer. Beroende på olika 
faktorer finns det olika alternativa tillämpningar av leverantörsstyrda lager. Den 
viktigaste av dessa faktorer är vem som äger det lager som styrs av leverantören, 
alltså när äganderätten för levererade produkter övergår från leverantör till kund. 
Övriga faktorer är hur stort leverantörens ansvar ska vara och till vilken grad som 
leverantör och kund är integrerade. (Mattson, 2002) 
Mattsson (2002) anger tre olika fall av leverantörsstyrda lager, vilka listas nedan. 
Vilket fall det än gäller får leverantören alltid information från kunden som 
exempelvis lagersaldo, aktuell försäljning, prognoser, leveransplaner och andra 
former av information om aktuell efterfrågan. (Mattsson, 2002) 
Samarbetsstyrda lager 

Om detta alternativ används får leverantören information om saldo och annan 
aktuell efterfrågan och styr därmed kundens lager genom att kontinuerligt planera in 
nya lagerpåfyllnadsorder. Detta betyder i princip att leverantören lägger inköpsorder i 
sin kunds IT-system. Ordern måste i detta fall alltid godkännas av kunden innan 
själva leveransen sker. Samarbetsstyrda lager karaktäriseras till största delen av att 
leverantören har ansvar för det operativa lagerstyrningsarbetet. Lagrets storlek 
bestäms däremot av båda parterna och ett delat ansvar föreligger alltså på detta 
område. Kunden äger lagret och fakturering sker i vanlig ordning efter att leverans 
skett. Moment som inventering av lager eller kostnader för svinn ligger fortfarande 
hos kunden, eftersom denne äger lagret. (Mattson, 2002) 
Leverantörsstyrd lagerpåfyllning 

Detta alternativ innebär, precis som föregående alternativ, att leverantören styr 
kundens lager och planerar in nya lagerpåfyllnadsorder. Kunden äger också 
fortfarande lagret, men godkännande av varje enskild lagerpåfyllnadsorder krävs inte. 
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Leverantörens leveranser regleras istället genom att kund och leverantör har kommit 
överens om min- och maxgränser för kundens lager. Lagret måste alltså alltid hållas 
inom dessa överenskomna gränser. Ett avtal om leverantörsstyrd lagerpåfyllning 
måste också innehålla en överenskommelse om hur man ska handskas med 
produkter som kanske inte säljs eller förbrukas och efter en tid blir för gamla. 
(Mattson, 2002) 
Leverantörsstyrda lager 

Skillnaden mellan detta alternativ och de två föregående är att leverantören här äger 
det fysiska lagret hos kunden. I och med detta har leverantören helt övertagit 
ansvaret för lagerstyrningen. Ett avtal som detta bör innefatta vilka lagerservicenivåer 
som leverantören ska uppfylla emot sin kund, samt vem som ska inventera lagret och 
bekosta svinn och kassation. Utöver detta har leverantören full frihet att på egen 
hand och efter egen kapacitet utforma lagerstyrningen. Vad gäller fakturering brukar 
detta oftast ske när kunden tar ut produkterna från lagret. (Mattson, 2002) 

3.7 Framgångsfaktorer för elektroniska affärer 
Vad krävs av ett företag som siktar på att införa och använda sig av elektroniska 
affärer? Nedan följer ett antal faktorer som blir viktiga för företag vid införande och 
användning av elektroniska affärer. 

3.7.1 Processanalys 

Enligt Rentzhog (1998) är det alltför vanligt att nya tekniska verktyg används till att 
automatisera och snabba upp det vanliga och invanda sättet att arbeta på inom ett 
företag. Vidare menar Rentzhog (1998) att enbart en bråkdel av möjligheterna med 
ny teknik kan uppnås om företag går tillväga på detta sätt. Det gäller istället att 
ifrågasätta själva processerna, alltså hur arbetet utförs och på så sätt se hur den nya 
tekniken kan användas på bästa möjliga sätt. Rentzhog (1998) menar att invanda 
tankemönster och föreställningar om hur arbetet ska utföras måste brytas för att de 
nya möjligheterna ska kunna urskiljas. Även Fredholm (2002) menar att nyckeln till 
att verkligen nå framgång med elektroniska affärer är att förändra arbetssättet och se 
över företagets processer. Denna påverkan på teknik, affärsmodeller och 
organisation som elektroniska affärer medför visas i figur 3 nedan. Fredholm (2002) 
skriver vidare, likt Rentzhog (1998), att historiskt sett har användningen av EDI varit 
baserad på traditionella affärsdokument där pappersdokument direkt har översatts till 
sina elektroniska motsvarigheter. Ett mer logiskt arbetssätt är att se över 
informationsflödet och se vilka förbättringar som går att genomföra, innan den nya 
tekniken köps in och börjar användas. Fredholm (2002) skriver vidare att, till följd av 
detta, innebär införandet av elektroniska affärer att ett gediget analysarbete först 
måste göras. Fredholm (2006) anger självfakturering och leverantörsstyrda lager som 
två exempel där ett företag inte enbart använder ny teknik för att automatisera redan 
befintliga processer, utan för att istället utveckla och förändra dessa processer. 
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Figur 3: Tre områden som berörs av elektroniska affärer. (Fritt efter Fredholm, 2002) 

3.7.2 Val av metod för elektroniska affärer 

Fredholm (2002) skriver att området elektroniska affärer för med sig en rad olika 
metoder för att överföra information elektroniskt mellan företag. De flesta företag 
kan ha en bred struktur av olika kunder och leverantörer. Exempelvis kan det handla 
om stora affärspartners med vilka det sker frekventa affärer, men det kan också 
handla om partners som företaget gör mer sporadiska affärer med. Det är viktigt att 
företaget ser över de olika möjligheter som finns. Enligt Fredholm (2002) är EDI att 
föredra när företag har ett frekvent utbyte av information med en annan part. Denna 
uppfattning delas även av Mattsson (2002) och Chesher, Kaura och Linton (2003). 
För mer sporadiska affärskontakter kan det, enligt Fredholm (2002), istället bli fråga 
om någon form av webblösning, exempelvis webb-EDI som nämndes tidigare. Med 
en sådan lösning kan en kund logga in via en webbläsare och lägga sina inköpsorder 
som sedan skickas direkt in i leverantörens IT-system. 
Enligt Jonsson och Mattsson (2005) och Mattsson (2002) kan så kallad 
on-line-kommunikation också användas. I princip innebär detta att ett företag är 
direkt uppkopplat mot ett annat företags IT-system och utför olika former av 
aktiviteter direkt i detta. En nackdel med detta förfarande är att företagen kanske inte 
har likadana IT-system och därför måste personalen lära sig att använda, inte bara sitt 
egna IT-system, utan även det samverkande företagets. 
Enligt Chesher, Kaura och Linton är det sammantaget viktigt att företaget strävar 
efter olika former av lösningar, så att man blir så flexibel som möjligt. Det är viktigt 
att företaget ser till att inte bli helt låst till en speciell teknik. Om företaget inte är 
flexibel i användningen av tekniska verktyg, kan det bli svårt att ta till sig nya 
möjligheter i framtiden och detta kan, enligt Chesher, Kaura och Linton (2003), leda 
till att företaget får svårare att hänga med i utvecklingen. På grund av detta kan 
företaget tappa konkurrenskraft. Även Fredholm (2002) menar att det är viktigt att 
företaget använder en så flexibel form av elektroniska affärer som möjligt. I början av 
användningen av elektroniska affärer kanske affärer på detta sätt enbart sker med ett 
fåtal andra parter. Dock kan detta med tiden öka och fler intressenter tillkomma. 
Fredholm (2002) menar att det, i och med detta, blir viktigt att kunna erbjuda olika 
lösningar för elektroniska affärer beroende på vem företaget arbetar mot. 

3.7.3 Engagemang 

Enligt Fredholm (2002) har det har ofta visat sig att tekniken har stått i fokus när ett 
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företag ska införa elektroniska affärer. De tekniska lösningarna har alltså fått styra 
över vilka möjligheter som finns och vilka effekter som kan uppnås, istället för att se 
över exempelvis kundernas och den egna verksamhetens behov. På grund av detta 
har ansvaret för införande helt lagts på IT-avdelningen. Orsaken till att det har blivit 
så är enligt Fredholm (2002), till största delen att det inte finns tillräcklig kunskap om 
teknikens möjligheter och begränsningar inom företaget. Eftersom elektroniska 
affärer påverkar företagets strategier och också dess organisation blir detta en viktig 
fråga ända upp till företagsledningen, men detta är något som många företag missar 
vid införande av elektroniska affärer idag. Enligt Fredholm (2002), måste 
företagsledningen bidra med ett stort stöd för förändringsarbetet och även med mer 
konkret inblandning. Förutom företagsledningen måste även den övriga 
verksamheten engagera sig i förändringsarbetet. Mellanchefer, inköpare, ekonomer 
och andra kategorier av personal måste få chansen till förståelse och kunskap i 
ämnet. 

3.7.4 Affärsrelationer 

Fredholm (2002) menar att ett företag har dagliga kontakter med sina kunder och 
leverantörer. Vid ett införande av elektroniska affärer kommer dessa kontakter att 
förändras. Vidare menar Fredholm (2002) att den vanliga uppfattningen är att man 
tror att kontakterna mellan två företag minskar eller upphör genom elektroniska 
affärer, men i teorin kan kontakterna istället förbättras. Det finns en viss risk och de 
manuella kontakterna, via exempelvis telefon, kanske inte blir fler, men kvaliteten på 
dem kan öka. Fredholm (2002) förklarar detta genom att det vanliga förfarandet vid 
manuella kontakter, alltså exempelvis att artikelnummer rabblas upp över telefon eller 
liknande kan minskas. Till följd av detta frigörs tid som istället kan användas till att 
öka kvaliteten på de manuella kontakter som ändå genomförs.  
Enligt Fredholm (2006) gäller det för inblandade företag att komma överens om 
vilket scenario med informationsflöden som passar in på affärsrelationen. Om det 
exempelvis handlar om partnerskap, långa affärsrelationer och ett omfattande 
informationsutbyte kanske de inblandade företagen kommer överens om att integrera 
sina IT-system för att snabbt och säkert kunna utbyta information. Enligt Fredholm 
(2002) handlar det i vilket fall som helst om att komma överens med olika inblandade 
parter om vad som gäller för just deras affärsrelation. 
Ytterligare en viktig del att på förhand göra upp gällande affärsrelationen företag 
emellan är enligt Fredholm (2006) hur informationsutbytet ska gå till om exempelvis 
EDI-kommunikationen är ur funktion. 

3.7.5 Utbildning 

Enligt Rentzhog (1998) är det viktigt att kombinera IT-kunskap med kunskap och 
förståelse för hur företaget fungerar och vad de olika processerna som finns syftar till. 
Detta innebär att chefer och andra anställda med liknande befattning bör få 
utbildning på informationsteknik och IT-experterna bör få utbildning om hur 
företaget och dess verksamhet fungerar. 
Fredholm (2002) poängterar också vikten av utbildning vid införande av ny teknik 
och framförallt elektroniska affärer. Han menar att, eftersom de anställda inom ett 
företag kommer att arbeta på ett nytt sätt och med nya verktyg, blir utbildning en 
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högst aktuell fråga. 
Vidare menar Fredholm (2002) att den personal inom företaget som gör affärer, 
alltså inköpare och säljare, måste ha stora kunskaper om hur elektroniska affärer 
fungerar för att kunna och kanske även våga bedriva en givande dialog med kunder 
och leverantörer. Sammanfattat menar Fredholm (2002) att detta tyder på att det 
finns ett krav på utökad kunskap inom företaget och därför blir utbildning ett mycket 
viktigt område för att nå framgång med elektroniska affärer. 

3.7.6 Förändringshantering 

Som vi tidigare har sett innebär införandet av elektroniska affärer oftast en hel del 
förändringar. Fredholm (2002) skriver att det kan införas nya sätt att arbeta på och 
mycket kraft måste läggas på att få personal och ledning att förstå och framförallt 
acceptera dessa förändringar. 
Enligt Chesher, Kaura och Linton (2003) finns det, framförallt när det gäller 
förändringar som innefattar ny teknik, oftast ett visst motstånd mot det nya och man 
vill bevara det gamla och arbeta som man alltid har gjort. Vidare skriver Chesher, 
Kaura och Linton (2003) att när dessutom en ny generation av anställda kommer in i 
bilden med stora kunskaper om teknik och vad den kan användas till, skapas en 
klyfta mellan dessa anställda och de som eventuellt är lite äldre och inte lika vana vid 
nya tekniska verktyg och denna förändring måste hanteras på något sätt. 
Till följd av införandet av elektroniska affärer kan det, enligt Fredholm (2002), 
uppstå situationer där personal helt enkelt inte behövs längre och kan rationaliseras 
bort. Om exempelvis orderflödet sker automatiskt kanske det inte behövs lika många 
anställda på orderavdelningen som tidigare. Fredholm (2002) menar att när 
arbetsuppgifter försvinner kan det vara farligt att bara rationalisera bort personal. 
Den friställda personalen kanske innehar viktig kunskap om verksamheten som kan 
tas tillvara på andra områden inom företaget. Även Chesher, Kaura och Linton 
(2003) menar att kunskap är den mest bestående tillgången inom alla organisationer 
och den kunskap som de anställda besitter är mycket värdefull och bör tas tillvara på 
ett bra sätt. Ett sätt att ta tillvara på kunskapen är att använda den i 
förändringsarbetet enligt Chesher, Kaura och Linton (2003). 
Enligt Rentzhog (1998) finns det ett antal punkter att beakta för att förändringar ska 
kunna accepteras på ett bra sätt av berörda människor. Han poängterar bland annat 
att det är viktigt att skapa delaktighet och involvera de anställda i förändringsarbetet. 
På så sätt blir de berörda mer benägna att acceptera förändringarna som något 
positivt. Vidare menar Rentzhog (1998) att det är viktigt att undvika överraskningar 
och hålla de anställda välinformerade om vad som pågår och vad som komma skall. 
Förändringarna måste även få ta en del tid i anspråk för att de anställda ska kunna 
förbereda och vänja sig mentalt vid de planerade förändringarna, menar Rentzhog 
(1998). 
Ytterligare faktorer för att behandla förändringsmotståndet är enligt Rentzhog (1998) 
att arbeta med ett accepterat ledarskap och att behandla berörda människor med 
respekt. Skulle det uppkomma något motstånd är det viktigt att detta tas om hand 
om direkt. Om en människa uttrycker någon form av missnöje är det viktigt att dessa 
synpunkter tas tillvara och inte bara ignoreras, menar Rentzhog (1998) vidare. Sker 
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en ignorering kan motståndet växa sig starkare och sprida sig inom företaget. 
Även Fredholm (2002) menar att det sammantaget är så att förändringar kan skapa 
krafter inom företaget som bromsar införandet av dessa. Han menar också att 
ytterligare ett viktigt medel mot detta motstånd är utbildning för att skapa förståelse 
hos de berörda.  
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras fallföretaget Becker Acroma, samt ytterligare resultat av de intervjuer som 
genomfördes på företaget. 

4.1 Fallföretaget Becker Acroma 
Becker Acroma är ett svenskt företag som bland annat producerar olika former av 
lacker och färger. Råvaror köps in från olika leverantörer och sedan förädlas dessa på 
Becker Acromas produktionsenheter till färdiga produkter. Det finns två 
produktionsenheter i Sverige idag, en i Bellö i Småland och en i Märsta utanför 
Stockholm. Dessa två produktionsenheter försörjer hela Norden och hela Östeuropa. 
Becker Acromas olika produkter produceras utifrån olika recept som arbetas fram på 
företagets laboratorium som finns både i Bellö och i Märsta. I Bellö finns också 
företagets lager dit allt som produceras i Märsta transporteras. 
Becker Acroma finns över i stort sett hela världen, exempelvis i Kina och USA. 
Dessa systerbolag som finns över världen har olika karaktär och kallas för mixing och 
trade. De så kallade mixing-bolagen har en mindre produktion och kan bland annat 
tillverka vissa halvfabrikat som sedan säljs vidare. Trade-bolagen köper enbart in 
produkter och säljer sedan vidare till slutkunder. Den största produktionen sker alltså 
i Sverige, men ett arbete pågår även för att kunna öppna en fullskalig 
produktionsenhet i Kina. 
Produktions- och logistikchefen berättar att, av cirka 50 procent kundorder, går runt 
75 procent via de egna systerbolagen. Becker Acromas kunder består enbart av 
företag och Becker Acroma i Sverige ses också som en leverantör till sina systerbolag 
och dessa blir alltså vanliga kunder till bolaget i Sverige. Systerbolagen ägs förvisso av 
Becker Acroma i Sverige, men de har egna verkställande direktörer som är juridiskt 
ansvariga. Leverans och fakturering till systerbolagen sker på samma sätt som till 
övriga utomstående kunder. Biträdande logistikchefen bekräftar att en stor del av all 
försäljning per år sker just internt till Becker Acromas systerbolag. Förbindelserna 
bolagen emellan är stark med många beställningar varje dag. Han berättar också att 
det inte finns några direkta avtal mellan Becker Acroma i Sverige och dess 
systerbolag. Eftersom det är inom det egna bolaget behövs inget sådant. Det finns 
givetvis prislistor, men det är det enda. Lageransvarig berättar att det tidigare var 
vanligt att produkter skickades från Becker Acroma i Sverige och direkt till kunder i 
olika länder. Numera sker dock leveranser mer samlat, alltså att produkter skickas till 
systerbolagen och sedan vidare till slutkunden. 
I Sverige finns också ett företag som heter Syntema som från början var en 
avknoppning från Becker Acroma. I dag är de flesta Syntema-enheterna helt 
fristående från Becker Acroma, men är en viktig kund och ett nära samarbete finns 
företagen emellan. 

4.2 ITklimat 
IT-chefen berättar att IT-avdelningen i Sverige består av tre anställda på Becker 
Acroma i Bellö och en i Märsta. Dessa personer ger support till Becker Acroma i hela 
Norden. Företaget har outsourcing på driften av allt upp till databasnivå. 
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IT-chefen berättar vidare att ett projekt som pågår är att implementera affärssystemet 
Microsoft Dynamics NAV hos många av systerbolagen i framförallt Östeuropa. 
Tidigare har det använts många olika IT-system hos systerbolagen. Nu ska dessa 
alltså ersättas och anledningen till att Becker Acroma valt att inte implementera 
samma affärssystem som i Sverige, IFS Applications, även hos systerbolagen är att 
det anses för avancerat för det arbete som utförs där. Efter att implementeringen 
genomförts är det tänkt att systerbolagens affärssystem ska integreras med 
affärssystemet hos Becker Acroma i Sverige. Detta kommer att ske med hjälp av en 
speciell integrationsserver mellan de olika bolagen. Kommunikationen kommer att 
ske genom EDI och XML kommer att användas som format. IT-chefen berättar 
vidare att en direktintegration, alltså att bolagen har full tillgång till varandras 
affärssystem, mellan Becker Acroma i Sverige och dess systerbolag inte är aktuell. 
Anledningen till detta är att IT-chefen tror att det skulle innebära negativa effekter 
vid exempelvis systemuppdateringar. 
En uppgradering av IFS Applications gjordes 2005 enligt IT-chefen. När detta 
skedde togs cirka 80 procent av tidigare anpassningar till verksamheten bort. 
Anledningen till detta var att den allt snabbare tekniska utvecklingen bidrar till att det 
blir svårare och dyrare att göra systemuppdateringar och samtidigt ha kvar en stor 
mängd verksamhetsanpassningar. Även orderansvarig berättar att affärssystemet 
tidigare var relativt väl anpassat efter verksamheten, men att många av dessa 
anpassningar togs bort vid uppgraderingen. Orderansvarig berättar också att 
uppgraderingen innebar en del större förändringar för orderavdelningen i arbetet 
med affärssystemet och att det var lite rörigt ett tag i början. 
Vid uppgraderingen bedrevs en del utbildning och enligt orderansvarig skedde denna 
genom att vissa nyckelpersoner fick utbildning och dessa personer förde sedan vidare 
sina nya kunskaper till övriga anställda. Orderansvarig berättar att hon var nöjd med 
den utbildning som bedrevs. Även IT-chefen menar att den utbildning som bedrevs 
var bra, men att det eventuellt hade behövts ännu mer utbildning för att 
uppgraderingen skulle ha kunnat ske på ett ännu bättre sätt. 
Angående synen på informationsteknik hos Becker Acroma berättar IT-chefen att 
det nu satsas en hel del resurser på detta område. Han upplever också att personalen 
överlag brukar vara positiva till tekniska förändringar, men tillägger samtidigt att ”ett 
system aldrig anses vara bättre än den dagen det byts ut”. Även produktions- och 
logistikchefen berättar att ny informationsteknik har fått ett bättre stöd nu mot vad 
det hade tidigare inom Becker Acroma. Själva strukturen för olika IT-stöd är på 
uppgång, vilket kan ses exempelvis genom tidigare nämnd implementering av 
Microsoft Dynamics NAV hos systerbolagen och integrationen av dessa med IFS 
Applications i Sverige. Han berättar också att den tidigare synen på inköp av ny 
informationsteknik inom företaget var ”vad kostar det?”, men att det nu istället 
handlar mer om ”vad ger det?”. 

4.3 Drivkrafter bakom elektroniska affärer och EDI 
Vid intervju med IT-chefen på Becker Acroma framkommer att företaget har använt 
sig av EDI under cirka tio år. Detta för att kommunicera information med Tullverket, 
transportföretaget DHL och med ett par av Becker Acromas leverantörer. 
Initiativtagare till implementeringen av EDI var inte Becker Acroma själva, utan ovan 



 
- 27 - 

 

nämnda affärspartners. När det gäller Tullverket var det mer eller mindre ett krav 
från dem att Becker Acroma skulle börja använda EDI för att skicka 
tulldeklarationsdokument. DHL och leverantörerna krävde inte att 
kommunikationen skulle ske genom EDI, men de var pådrivande och erbjöd ett 
par ”morötter” för att få Becker Acroma att börja använda det. 
Biträdande logistikchefen berättar att Becker Acromas systerbolag har egna lokala 
lager. Dessa lager ska fungera som mindre säkerhetslager, men ett problem är att 
dessa allt som oftast fungerar som större vanliga lager. Vid intervjuer med de tre 
respondenterna: produktions- och logistikchef, lageransvarig och Business Controller, 
framkom också detta som ett stort problem. Anledningen till att stora säkerhetslager 
byggs upp är enligt respondenterna att systerbolagen vill vara för säkra på att kunna 
genomföra snabba leveranser till sina kunder. Det blir alltså ofta onödig panik för 
produkter som egentligen inte behövs för tillfället. Säkerhetstänkandet medför alltför 
stora lager med hög kapitalbindning som följd. Biträdande logistikchefen poängterar 
också skillnaden mellan att producera exempelvis 8000 liter färg till ett systerbolag 
utan att detta bolag har en motsvarande kundorder, mot att producera 8000 liter som 
sedan går direkt till en extern kund. Om en stor del av försäljningen enbart sker till 
systerbolagen och produkterna sedan hamnar på lager där, blir det som ”jobb utan 
försäljning”, där flödet av pengar enbart är internt inom företaget. 
Dubbellagring är ett annat problem som framkommer vid intervjuerna med Business 
Controller, lageransvarig och biträdande logistikchef. Med detta problem menas att 
produkter finns i lager hos Becker Acroma i Sverige och dessutom samtidigt hos ett 
eller flera systerbolag. Business Controllern berättar att vid ett stickprov på ett av 
systerbolagen upptäcktes att produkter till ett värde av 2,5 miljoner kronor fanns 
dubbellagrade. 
Biträdande logistikchefen berättar att Becker Acroma i stort har en relativt väl 
fungerande logistik, trots ovanstående problem. Detta påpekar också lageransvarig 
vid intervjun. Han berättar också att lagret arbetar aktivt med övriga avdelningar på 
Becker Acroma för att försöka få en så optimal omsättning av lagret som möjligt. 
Denna planering av lagret kan ske genom exempelvis olika prognoser från kunder, 
historik eller genom att undersöka omsättningshastigheten. Lageransvarig menar att 
lagerplaneringen är mycket viktig för att kunna hålla så låga lagernivåer som möjligt 
och därigenom en låg kapitalbindning. Även om logistiken fungerar relativt väl 
arbetas det dock på att göra den ännu bättre. Det finns också en ömsesidig vilja, både 
hos Becker Acroma i Sverige och hos systerbolagen att arbetssättet ska kunna 
fungera på ett ännu bättre sätt än det gör i dagsläget. Denna ömsesidiga vilja, 
tillsammans med ovan nämnda lagerrelaterade problem, är drivkrafter inom Becker 
Acroma för att bedriva ett förändringsarbete.  

4.4 Effekter och möjligheter med elektroniska affärer och EDI 
Vid intervju med orderansvarig på Becker Acroma framkommer att det i dagsläget 
finns ett antal olika sätt att ta emot kundorder. Vanligast är via telefon, e-post eller 
fax. En efterföljande orderbekräftelse från Becker Acroma skickas sedan till 
kunderna via fax. Becker Acroma tar emot cirka 60000 orderrader per år och detta 
innebär 13000–14000 kundorder. Det arbetar sammanlagt åtta personer på 
orderavdelningen och det är uppdelat så att varje anställd har ett antal kunder som 
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han eller hon tar emot order ifrån. En kund har alltså en kontaktperson på 
orderavdelningen hos Becker Acroma. På detta sätt kan en närmare relation skapas 
och kundens behov kan på ett bättre sätt tillgodoses än om alla kunder kan lägga 
order till vem som helst på orderavdelningen.  
Efter att en order har tagits emot, kontrolleras den och om något inte är som det ska 
tar orderavdelningen kontakt med aktuell kund för att lösa problemet. Denna dialog 
förs oftast via telefon och alltså enbart om det uppstått något problem med en order. 
Nästa steg är att skriva in ordern i affärssystemet med de parametrar som har 
mottagits från kunden och sedan, om allt stämmer, får ordern statusen frisläppt och 
kan därefter behandlas vidare. Alla de kundorder som mottages under en dag ska 
skrivas in i affärssystemet och orderansvarig berättar att det ibland kan vara lite 
stressigt. Exempelvis kan det komma in många order samtidigt och det blir då extra 
viktigt att kontrollera det man matat in i affärssystemet så att inga fel uppstår. Om fel 
uppstår går det att makulera order i efterhand, men detta innebär givetvis merarbete.  
Till skillnad från det mer manuella arbetssättet som beskrivits ovan berättar 
orderansvarig att Becker Acroma även tar emot kundorder på ett mer automatiskt 
sätt. När det gäller systerbolagen i Norden, använder dessa också affärssystemet IFS 
Applications och har därmed samma databas som Becker Acroma i Sverige. Dessa 
systerbolag kan därför själva lägga inköpsorder i sitt affärssystem och därefter 
kontrolleras ordern och frisläpps av orderavdelningen i Sverige. Orderansvarig 
berättar vidare att kundorder även kan registreras via en webblösning som Becker 
Acroma tillhandahåller. Denna webblösning används på prov i Rumänien och 
Bulgarien och systerbolagen kan via webblösningen logga in och lägga order eller se 
tidigare lagda order. Orderansvarig menar att dessa två alternativ innebär positiva 
effekter i form av ett smidigare arbetssätt, eftersom all orderinformation redan finns i 
affärssystemet och inte behöver matas in manuellt ytterligare en gång. En inkommen 
kundorder behöver enbart kontrolleras och sedan kan den få status frisläppt i 
affärssystemet och behandlas vidare. Användningen av webblösningen är tänkt att 
utökas, något som också bekräftas av IT-chefen och produktions- och logistikchefen. 
Syftet med utökningen är just att förändra sättet som kundorder mottages på och 
därigenom minska andelen manuellt arbete. 
Ytterligare en arbetsuppgift för orderavdelningen är att boka utrikes transporter. 
Inrikes transporter bokas av personal på lagret som gör detta genom EDI. Utrikes 
transporter bokas däremot genom telefon, fax eller e-post beroende på transportör. 
Kontakten med Tullverket sker däremot genom EDI från orderavdelningen. Ett 
EDI-meddelande skickas till Tullverket och därefter mottager orderavdelningen en 
bekräftelse. 
De positiva effekter som förväntas på Becker Acroma till följd av den tidigare 
nämnda affärssystemsintegrationen är enligt IT-chefen att information smidigare 
kommer att kunna flyttas mellan bolagen. Dessutom tror han att information inte 
kommer att behöva registreras på flera platser, utan på en plats och sedan skickas 
mellan affärssystemen. Ytterligare positiva effekter är att Becker Acroma kommer att 
kunna få fram exempelvis bättre statistik och flödesinformation. 
Enligt biträdande logistikchefen är en önskan inom företaget att Becker Acroma i 
Sverige ska kunna styra sina systerbolag i en högre utsträckning än i dagsläget och på 
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så sätt uppnå positiva effekter. Företaget hoppas bland annat på att kunna råda bot 
på de tidigare nämnda lagerrelaterade problemen. Styrningen handlar främst om att 
eventuellt införa leverantörsstyrda lager mot systerbolagen i Östeuropa. Genom en 
högre styrning ska Becker Acroma i Sverige arbeta med att sätta gränser för sina 
systerbolag, för att enklare kunna ”sätta stopp för tokigheter”. För att en sådan här 
styrning ska vara möjlig, anser biträdande logistikchefen att den kommande 
affärssystemsintegreringen genom EDI mellan Becker Acroma i Sverige och dess 
systerbolag är en mycket viktig del. Detta anser även produktions- och logistikchefen 
och Business Controllern. Respondenterna hoppas att integreringen kommer att leda 
till positiva effekter i form av förutsättningar för bättre planering. Detta kommer i sin 
tur att leda till att problemen med exempelvis dubbellagring och stora säkerhetslager 
kan minskas. 
Biträdande logistikchefen menar att affärssystemsintegreringen kommer att göra det 
möjligt för Becker Acroma i Sverige att på ett bättre sätt kunna se vilka behov som 
finns hos systerbolagen och därigenom kunna erbjuda snabba leveranser utan att 
stora säkerhetslager ska behöva användas. Dessutom hoppas man på att 
integrationen kommer att leda till att Becker Acroma i Sverige ska kunna prioritera 
sin produktion på ett bättre sätt. Det tidigare nämnda problemet med att det ofta 
läggs order på produkter som sedan hamnar på lager hos systerbolagen istället för att 
gå direkt till slutkund ska kunna minimeras. Genom att affärssystemen ska integreras 
hoppas Becker Acroma på att bättre kunna se vad som behövs och inte behövs för 
tillfället och produktion som sker mot en extern kund ska eventuellt kunna 
prioriteras. 
Vad gäller effekter av den EDI-användning som finns i dagsläget på Becker Acroma 
menar IT-chefen att företaget inte har kunnat dra några direkta stora vinster. De 
positiva effekter som Becker Acroma ändå har åtnjutit är att exempelvis 
transportbokningarna kan ske på ett mer automatiskt och enklare sätt med mindre 
pappersarbete och att risken för fel är mindre. Övergången till kommunikation 
genom EDI innebar en mindre förändring för personalen, då arbetssättet för tull- 
och transportbokningar förändrades. Vad gäller själva implementeringen av 
EDI-programvaran gick denna relativt smärtfritt och man upplevde inga negativa 
effekter, berättar IT-chefen vidare. Programvaran heter EdiCom och är en speciell 
EDI-programvara för just tull- och transportärenden. Becker Acroma började 
använda EDI mot Tullverket först och när det sedan skulle användas också mot 
DHL, handlade arbetet mest om att sätta upp parametrar så att information kunde 
skickas till ytterligare en mottagare. Administrationen av EDI idag innebär inte heller 
några negativa effekter enligt IT-chefen. Arbetet handlar till största delen om att se 
till att uppkopplingen från Becker Acroma fungerar och att affärssystemet har rätt 
parametrar inställda.  
Att sätta upp en EDI-kommunikation med Becker Acromas leverantörer var lite 
annorlunda, menar IT-chefen. I detta fall utvecklades ett eget gränssnitt på Becker 
Acroma som används när inköpsorder ska skickas iväg genom EDI. Detta innebar, 
enligt IT-chefen, inte heller några negativa effekter för företaget. 
De negativa effekter som Becker Acroma ändå har upplevt med 
EDI-kommunikationen är att vid driftstopp kan inga EDI-meddelanden skickas. 
Becker Acroma skickar sina EDI-meddelanden via Internet och genom FTP och 
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denna tjänst tillhandahålls av Posten. IT-chefen berättar att Posten en dag hade 
problem med sina servrar och på grund av detta kunde inga EDI-meddelanden 
skickas under den dagen. Detta innebär negativa effekter för Becker Acroma som 
företaget inte kan styra över. 
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5. Analys och diskussion 

I detta kapitel följer en analys av det insamlade empiriska materialet genom att ställa detta mot den 
teoretiska referensramen. Dessutom för jag ett resonemang och diskuterar kring de olika delarna av 
analysen. 

5.1 Drivkrafter bakom elektroniska affärer och EDI 
Enligt Fredholm (2002) är det vanligt att olika former av internt förändringsarbete 
leder till att elektroniska affärer börjar användas inom ett företag. Detta gäller också 
för Becker Acroma som står inför att förändra sättet som exempelvis kunder lägger 
order på. Att Becker Acroma ska genomföra en omfattande implementering av 
affärssystemet Microsoft Dynamics NAV hos sina systerbolag och sedan integrera 
detta affärssystem med IFS Applications som används i Sverige, tyder på att man 
inom företaget har insett att dagens arbetssätt skulle kunna effektiviseras ytterligare 
och att en utökning av de elektroniska affärerna är nödvändigt för detta ändamål. 
Det finns helt klart ett stort glapp i informationsflödet mellan Becker Acroma i 
Sverige och företagets systerbolag som även ses som vanliga kunder. Detta glapp 
visar sig i att de mindre säkerhetslager som finns hos systerbolagen i allt större 
utsträckning fungerar som större, vanliga lager med dubbellagring och hög 
kapitalbindning som följd. Flera av de intervjuade personerna på Becker Acroma 
pekade på att detta var ett stort problem som man strävar efter att lösa. 
Systerbolagen vill vara för säkra på att kunna leverera i tid till sina kunder och det 
händer därför att order kommer till Becker Acroma i Sverige utan att det egentligen 
finns en kundorder hos det beställande systerbolaget. De beställda produkterna 
hamnar istället på lager hos systerbolagen. Detta säkerhetstänkande stämmer bra 
överens med vad Mattson (2002) skriver om osäkerhet. Han menar att, om det finns 
ett glapp i informationsflödet mellan leverantör och kund, leder detta till osäkerhet 
och att olika buffertar byggs upp för att man hela tiden ska kunna vara på den säkra 
sidan. I Becker Acromas fall stämmer detta väl in och just detta informationsglapp är 
en stor drivkraft till att man vill utöka användningen av elektroniska affärer. Om 
Becker Acroma i Sverige kan få tillgång till mer information från dess systerbolag, 
kan man på ett bättre sätt minimera risken för alltför stora lager på grund av 
osäkerhet. Ett exempel på hur detta kan gå till är att om Becker Acroma i Sverige tar 
emot en order och de, genom att erhålla information från systerbolagets affärssystem, 
ser att det inte finns någon kundorder och kan därför sätta stopp för eller prioritera 
order annorlunda. Eftersom just försäljningen till systerbolagen är en så pass stor del 
av all försäljning är det viktigt att Becker Acroma i Sverige kan styra och sätta gränser 
för dessa. Genom ett bättre informationsflöde kan denna styrning bli möjlig och de 
problem som idag upplevs med dubbellagring och hög kapitalbindning kan arbetas 
bort. 
Ytterligare en aspekt är att, genom ett bättre informationsflöde, kan källan till 
osäkerheten arbetas bort och systerbolagen behöver därmed inte lägga några 
obefogade inköpsorder som sedan ändå prioriteras bort. Hur detta kan gå till 
kommer att undersökas längre fram i denna analys. 
Fredholm (2002) skriver att företag ofta utsätts för olika former av påtryckningar 
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från affärspartners i omvärlden för att de ska börja använda sig av elektroniska 
affärer. Exempelvis har EDI kommit att ställas som ett krav från företag i vissa 
branscher. Medel för att få andra företag att börja använda EDI kan vara olika 
former av erbjudanden som exempelvis lägre kostnader eller andra förbättrade 
villkor.  
I Becker Acromas fall har initiativet till den kommunikation genom EDI som finns i 
dagsläget inte tagits av företaget själva. Istället är det Tullverket, transportföretaget 
DHL, samt vissa leverantörer som har varit pådrivande. I fallet med Tullverket var 
det mer eller mindre ett krav att Becker Acroma var tvungna att börja använda EDI 
som kommunikationssätt. I de övriga fallen med transportföretaget DHL och med 
Becker Acromas leverantörer, handlade det mer om olika erbjudanden som användes 
som lockbete.  
Att företag eller andra organisationer använder olika medel för att förmå andra att 
kommunicera via exempelvis EDI verkar vara vanligt. I Becker Acromas fall är det 
inte särskilt förvånande att framförallt Tullverket och transportföretaget varit 
drivande då EDI enligt Fredholm (2002) är mycket vanligt inom dessa branscher. 
Vid en första anblick kan det tyckas att denna drivkraft, alltså att förmå eller kanske 
till och med att tvinga andra företag att börja använda EDI, är fel sätt att påbörja 
användningen av elektroniska affärer. Om man dock tänker ett steg längre, borde 
detta vara bra i det långa loppet när tekniken ändå får en allt större betydelse och ett 
allt större utrymme i dagens samhälle. Genom påtryckningar företag emellan kan 
eventuellt förändringsprocessen snabbas upp och att detta kan leda till att företag och 
andra organisationer i snabbare takt kan ta del av de positiva effekter som medförs. 
Utan påtryckningar kanske många företag tvekar inför liknande förändringar och det 
finns eventuellt också en rädsla för ett nytt arbetssätt. I Becker Acromas fall innebär 
det att företaget redan till viss del vet vad det innebär att kommunicera information 
elektroniskt och denna kunskap kan vara till stor nytta vid den kommande 
affärssystemsintegreringen. 

5.2 Effekter och möjligheter med elektroniska affärer och EDI 
5.2.1  Generella  positiva  effekter  och  möjligheter  med  elektroniska 
affärer 

Av den användning av elektroniska affärer som finns inom Becker Acroma i 
dagsläget har man sett att andelen manuellt arbete, exempelvis att en kundorder 
mottages via fax och sen skrivs in i affärssystemet, kan minskas. Denna effekt 
stämmer väl överens med en av de fördelar som Fredholm (2002) skriver om. Han 
menar att en stor del av manuellt pappersarbete kan rationaliseras bort genom 
användningen av elektroniska affärer. Becker Acroma får vissa kundorder direkt in i 
sitt affärssystem från sin webblösning och även från de systerbolag i Norden som 
använder sig av samma affärssystem. Vid intervju med orderansvarig framkom att 
detta innebär ett smidigare arbetssätt, då informationen kring en kundorder redan 
finns i affärssystemet och därför bara behöver kontrolleras. Risken för fel kan också 
minskas, då informationen enbart behöver skrivas in på ett ställe och sedan 
automatiskt överföras till Becker Acromas affärssystem för kontroll. Detta stämmer 
också överens med Fredholms (2002) tankar om en minskad felfrekvens på 
informationen som överförs företag emellan. Till detta kommer också tidsaspekten. 
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Enligt Fredholm (2002) kommer kanske inte exempelvis ett EDI-meddelande fram 
fortare än ett meddelande via e-post eller ett fax, men eftersom mottagaren inte 
behöver registrera samma information manuellt i sitt IT-system kan tid sparas. I 
Becker Acromas fall medgav orderansvarig att det ibland kunde bli lite stressigt, med 
många kundorder som kommer samtidigt och att risken för fel i dessa fall ökar.  
Här kan man se fördelar med elektroniska affärer. I Becker Acromas fall innebär det 
mindre manuellt arbete med de kundorder som kommer direkt in i affärssystemet 
och detta är något att i ännu högre grad eftersträva. Det säger sig mer eller mindre 
självt att mottagning av exempelvis kundorder via e-post, fax eller telefon innebär 
mycket manuellt arbete, som i dag egentligen inte behövs då det finns verktyg som 
kan göra sådant automatiskt. Personalen på orderavdelningen kan inrikta sitt arbete 
på att enbart kontrollera inkomna kundorder istället för att först ta emot kundorder, 
sedan skriva in informationen i affärssystemet och sedan kontrollera. Även IT-chefen 
angav denna smidigare hantering av information som en förväntad effekt av den 
planerade utökningen av elektroniska affärer. 
Fredholm (2002) anger att ytterligare en förväntad positiv effekt till följd av 
elektroniska affärer är utförligare information. På Becker Acroma är just detta en av 
fördelarna som man inom företaget hoppas uppnå. Genom att i framtiden kunna 
erhålla exempelvis bättre former av statistik och flödesinformation från sina 
systerbolag hoppas Becker Acroma att man ska kunna råda bot på problemen med 
alltför stora säkerhetslager och undvika att produkter finns lagrade både hos Becker 
Acroma i Sverige och hos systerbolagen. En större mängd information och dessutom 
mer utförlig information är också mycket viktigt i arbetet med att kunna styra 
systerbolagen på ett bättre sätt än i dagsläget. 
Mer och utförligare information hänger också ihop med de positiva effekter 
angående ledtider och kapitalrationalisering som Fredholm (2002) skriver om. 
Ledtider kan förkortas genom att utförlig information kan behandlas snabbare och 
detta kan leda till att olika administrativa processer kan förändras. Till följd av 
förändrade processer kan exempelvis en bättre lagerhantering erhållas och därmed en 
lägre kapitalbindning. Om vi ser till Becker Acroma är just en bättre lagerhantering 
något som företaget i framtiden eftersträvar. Genom en utökad användning av 
elektroniska affärer hoppas Becker Acroma på att kunna råda bot på redan nämnda 
lagerrelaterade problem. Jag fick intrycket under intervjuerna att det är just inom 
detta område som företaget hoppas på de största positiva effekterna till följd av 
elektroniska affärer. Bland annat har man en vision om att i framtiden kunna 
använda sig av leverantörsstyrda lager mot vissa av sina systerbolag. Att just så är 
fallet är inte speciellt förvånande då just en bättre lagerhantering av många ses som 
ett av de största argumenten för elektroniska affärer, enligt Fredholm (2002). 
5.2.2 Generella negativa effekter och risker med elektroniska affärer 

Eftersom Becker Acroma syftar till att utöka användningen av elektroniska affärer 
och eventuellt även gå så långt som till att införa leverantörsstyrda lager, kommer 
detta att innebära en hel del förändringar från nuvarande arbetssätt. Enligt Fredholm 
(2002) kan detta innebära en av nackdelarna med elektroniska affärer, eftersom viss 
personal kan komma att förlora sitt arbete till följd av förändringen. I Becker 
Acromas fall finns det i dagsläget åtta personer anställda på orderavdelningen och 
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man kan tänka sig att risken finns att det inte kommer att behövas lika många om 
vissa delar exempelvis automatiseras. Ett stort arbete på orderavdelningen är 
visserligen också att boka transporter, men risken finns kanske ändå att viss personal 
kan komma att ses som överflödig. Detta innebär kanske i första hand en nackdel för 
den individuella anställda på företaget. För företaget i sig kan det istället innebära att 
besparingar kan göras. Dock är det viktigt att inte bara avskeda personal hursomhelst 
då detta kan komma att skapa negativa strömmar inom företaget som på sikt kan 
vara skadliga. Kanske kan den bortrationaliserade personalen användas på andra 
poster inom företaget istället. 
Becker Acroma i Sverige har relativt nyligen gjort en uppgradering av sitt 
affärssystem och ett arbete fortgår även med att se till att systerbolagen använder sig 
av likadana affärssystem, dock inte samma som i Sverige. Att dessa uppgraderingar 
gjorts är ett bra tecken, då det enligt Fredholm (2002) annars kan uppstå hinder av 
teknisk karaktär vid införande av elektroniska affärer. Eftersom elektroniska affärer 
ofta innebär att företag integrerar sina IT-system med varandra kan en försvårande 
faktor vara om det hos dessa företag finns föråldrade och kanske till och med 
egenutvecklade IT-system. Eftersom Becker Acroma genomför en förnyelse och 
kommer att använda samma affärssystem hos varje systerbolag, kanske just de 
tekniska hindren inte kommer att innebära lika stora problem som om inte denna 
förändring hade genomförts. Becker Acroma verkar med andra ord genomföra en 
satsning som gör att de håller sig uppdaterade rent tekniskt och att utökningen av 
elektroniska affärer därför kommer att kunna gå smidigare. Till följd av detta kan 
fokus läggas på andra aspekter i förändringsarbetet. Att genomföra dessa 
systemuppgraderingar kan tänkas vara en kostsam process och just den höga 
entrébiljetten anger Fredholm (2002) som en nackdel med elektroniska affärer. I 
Becker Acromas fall verkar företaget se förbi denna höga initiala kostnad för att 
istället se vilka positiva effekter som kan uppnås i ett längre perspektiv. Detta visar 
sig exempelvis i produktions- och logistikchefens konstaterande att synen på ny 
teknik inom företaget är ”vad ger det?”, istället för den tidigare synen ”vad kostar 
det?”. Just att kunna se vilka positiva effekter som företaget kan erhålla i ett längre 
perspektiv är oerhört viktigt och det är bra att den här inställningen verkar finnas på 
Becker Acroma. Ett företag som inte ser vilka fördelar olika förändringar kan 
medföra på grund av en hög initialkostnad, kan komma att bli lidande i det långa 
loppet. 
Ytterligare en negativ effekt som Fredholm (2002) framhåller med elektroniska 
affärer är att kunskapskraven på ett företag ökar vid ett införande och att detta 
innebär problem som kan vara svåra att lösa. I Becker Acromas fall kan den utökade 
användningen av elektroniska affärer komma att förändra arbetssätt relativt mycket 
då exempelvis leverantörsstyrda lager eventuellt införs i framtiden. Detta innebär att 
personalen måste utbildas ordentligt på det nya arbetssättet, vilket är en viktig aspekt 
att tänka på. 
Eftersom Becker Acroma i framtiden kommer att hantera kundorder till stora delar 
genom elektroniska affärer blir det viktigt att företaget arbetar med att få en så 
störningsfri drift som möjligt och att den information som skickas mellan företagen 
är korrekt och rimlig. Om det inte behandlas på ett bra sätt kan det enligt Fredholm 
(2002) innebära stora nackdelar för inblandade företag. Ett exempel är om störningar 
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uppkommer i orderflödet, vilket ju är högst aktuellt att förebygga i Becker Acromas 
fall. Företaget har för övrigt redan sett vad tekniska störningar kan innebära, då 
Posten en dag hade problem med sina servrar och på grund av detta kunde inte 
Becker Acroma skicka några EDI-meddelanden till transportföretaget. Vad gäller den 
korrekta informationen framkom det under intervjuerna att Becker Acroma inte 
strävar efter att kundorder ska hanteras helt automatiskt i affärssystemet, utan dessa 
ska kontrolleras av personal innan de godkänns. Detta innebär att man i hög 
utsträckning kan motverka felaktig information. Om felaktigheter skulle uppstå är 
tanken att en manuell kontakt ska upprättas med företaget som sände informationen 
och att problemet på så sätt ska kunna lösas. På detta sätt blir behandlingen av 
kundorder relativt flexibel och detta är bra, då minskad flexibilitet kan vara en 
nackdel med elektroniska affärer enligt Fredholm (2002). 

5.2.3 Effekter och möjligheter med EDI 

Enligt Fredholm (2002) erbjuder EDI ett sätt att integrera IT-system på ett öppet sätt. 
Med detta menas att IT-systemen är integrerade och kan utbyta information, men att 
de ändå är oberoende av varandra. På Becker Acroma har man insett fördelarna med 
en sådan koppling och motiverar användningen av EDI till den kommande 
affärssystemsintegreringen med att en mer direkt integration kommer att skapa 
problem vid systemuppgraderingar och uppdateringar. EDI är dessutom, enligt SIG 
Security (1999) och Mattsson (2002), bäst lämpat när det finns ett nära förhållande 
mellan inblandade parter och flödet av information mellan parterna är frekvent. 
Becker Acroma i Sverige och dess systerbolag har ett mycket nära förhållande och en 
stor del av alla kundorder kommer just därifrån, vilket visar på att EDI i det här fallet 
är ett bra val för elektroniska affärer. 
De effekter som Becker Acroma har kunnat se som följd av användningen av EDI 
hittills är att andelen pappersarbete har minskat vid exempelvis transportbokningar 
och att risken för fel är mindre än innan EDI började användas. Detta stämmer 
överens med Fredholm (2002) som menar att just mängden information som 
hanteras via manuellt arbete på papper kan minskas med hjälp av EDI. 
Vid intervjun med IT-chefen framkom att själva implementeringen av EDI inte var 
speciellt komplicerad eller innebar några större nackdelar för Becker Acroma. Enligt 
SIG Security (1999) är just den komplicerade implementeringen en nackdel med EDI, 
men i Becker Acromas fall innebar den alltså inte några större problem. Inte heller 
driften av EDI-kommunikationen ses som något större problem på Becker Acroma, 
något som talar emot Mattsson (2002), som menar att denna drift är en komplex del 
som kräver hög IT-kompetens. Att implementering och drift inte har setts som något 
stort problem hos Becker Acroma har att göra med att den EDI-programvara som 
implementerades på företaget redan var anpassad för att hantera just transport- och 
tullärenden. Fredholm (2006) skriver om att just sådana programvaror blir allt 
vanligare och att övergången till EDI därför inte blir lika komplicerad. Detta kan ses 
som ett mycket talande exempel på att de tekniska delarna idag inte innebär ett lika 
stort problem som tidigare. Att säga att tekniken gör att steget blir för stort att ta vid 
införande av elektroniska affärer håller kanske inte som argument längre, då det i allt 
större utsträckning finns färdiga programvaror som i stort sköter det mesta av arbetet. 
I Becker Acromas fall användes EDI mot Tullverket först och när det sedan skulle 
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användas även mot transportföretaget DHL, handlade arbetet enligt IT-chefen till 
största delen om att sätta upp nya parametrar i programvaran. Detta är ytterligare ett 
exempel på hur dagens programvaror kan underlätta implementeringen av EDI. När 
Becker Acroma började använda sig av EDI mot sina leverantörer kan det dock 
tänkas att det innebar mer arbete än vid implementeringen mot transportbolaget och 
Tullverket. Detta på grund av att man utvecklade ett eget gränssnitt och även om inte 
IT-chefen nämnde detta som ett problem, kan detta ändå tänkas ha inneburit en del 
extra arbete som krävde hög kompetens. 
Vid intervjuerna framkom att affärssystemsintegreringen som ska komma att ske 
med hjälp av EDI är en mycket viktig del i den strävan som finns inom företaget att 
förbättra lagerhanteringen. Detta stämmer överens med Fredholm (2002) som 
skriver att just EDI har kommit att bli något utav en hörnsten i den moderna 
logistiken. Den är också viktig för att kunna uppnå många andra mål som finns inom 
den industriella verksamheten idag, som exempelvis kortare ledtider och lägre 
kapitalbindning. Här går det alltså att se tydligt hur Becker Acroma ser på utökad 
användning av EDI. Företaget ser det som ett viktigt steg för framtida förbättringar. 

5.2.4 Möjligheter till förändrat arbetssätt 

Genom införande av elektroniska affärer finns det möjligheter för företag att 
strukturera om och förbättra sina olika processer. Enligt Mattsson (2002) kan kunden 
komma att ta över vissa delar av leverantörens kundorderbehandling. Detta kallas för 
kundstyrda orderprocesser. Detta är något som Becker Acroma bland annat 
eftersträvar med ett utökat användande av elektroniska affärer. Genom att 
systerbolagen i Norden använder samma affärssystem och databas som Becker 
Acroma i Sverige och att vissa kunder använder tidigare nämnd webblösning när de 
lägger inköpsorder, används alltså kundstyrda orderprocesser till viss del även idag. 
De två förfaranden som används är att kunden antigen registrerar order i sitt egna 
affärssystem, eller att registreringen sker i Becker Acromas affärssystem via 
webblösningen. I båda fallen kontrolleras kundordern av personal på 
orderavdelningen på Becker Acroma i Sverige. Mattsson (2002) skriver om båda 
dessa förfaranden och dessutom om ett ytterligare, vilket innebär att kunden själv 
slutför sin order i leverantörens IT-system. Detta sista alternativ är inte aktuellt på 
Becker Acroma, då företaget vill kontrollera inkomna kundorder innan de godkänns. 
Planerna som finns på att utöka användningen av webblösningen visar på att Becker 
Acroma ser kundstyrda orderprocesser som en viktig effekt av elektroniska affärer. 
Att systerbolagen dessutom ska integreras med Becker Acroma i Sverige kommer att 
öppna ännu fler möjligheter för kundstyrda orderprocesser. Kunden, som i detta fall 
är ett systerbolag, kan lägga en inköpsorder i sitt affärssystem och denna order kan 
sedan överföras till affärssystemet hos Becker Acroma i Sverige för kontroll och 
godkännande. Här kan man se ett tillfälle för Becker Acroma i Sverige att kunna styra 
sina systerbolag på ett bättre sätt än vad som är möjligt i dagsläget. Beroende på 
vilken information som erhålls från systerbolagens affärssystem, kommer Becker 
Acroma i Sverige att eventuellt kunna sätta stopp för vissa kundorder från 
systerbolagen. Detta på grund av att man på orderavdelningen i Sverige kan se om 
det verkligen finns en kundorder hos systerbolaget som berättigar lagd order hos 
Becker Acroma i Sverige. Om det inte finns, kan Becker Acroma i Sverige prioritera 
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bort kundordern från det systerbolaget, eftersom de beställda produkterna ändå 
troligtvis kommer att hamna på ett säkerhetslager. 
Förutom att använda sig av kundstyrda orderprocesser finns det även en vision inom 
Becker Acroma att i framtiden använda leverantörsstyrda lager mot sina systerbolag. 
Detta mål finns för att kunna hålla så låga lagernivåer som möjligt och råda bot på de 
alltför stora säkerhetslager som finns hos systerbolagen i olika länder. Dessutom är 
det ett sätt för Becker Acroma att, i ännu större utsträckning än i förfarandet med 
kundstyrda orderprocesser, kunna kontrollera systerbolagen. Enligt Mattsson (2002) 
innebär leverantörsstyrda lager att leverantören sköter vissa delar av orderprocessen 
åt kunden och det är precis detta som det finns en önskan om hos Becker Acroma. 
Här är källan till ovan nämnd osäkerhet borttagen och kunden behöver inte bry sig 
om att skicka inköpsorder till sin leverantör. Mattsson (2002) redogör för tre olika 
förfarande av leverantörsstyrda lager. I Becker Acromas fall är det förfarandet där 
leverantören helt har tagit över ansvaret för lagerstyrningen som borde vara den 
bästa. Detta för att Becker Acroma i Sverige äger sina systerbolag och dessutom 
strävar efter att kunna styra dessa på ett bättre sätt. Om leverantörsstyrda lager ska 
fungera på ett bra sätt är det oerhört viktigt att leverantören kan få korrekt och 
relevant information från sina kunder. Informationen kan enligt Mattsson (2002) 
bestå av exempelvis lagersaldo, aktuell försäljning, olika former av prognoser, 
leveransplaner och andra former av information som påvisar aktuell efterfrågan. 
Denna information kan sedan skickas från kundens affärssystem till leverantörens 
och den senare kan sedan planera hur och när påfyllning av sin kunds lager ska ske. 
Becker Acroma verkar ha ett riktigt bra läge för att börja använda sig av 
leverantörsstyrda lager mot sina systerbolag. Eftersom dessa systerbolag ägs av 
Becker Acroma i Sverige, finns det större möjligheter att påverka hur arbetet ska gå 
till. Att det dessutom finns ett ömsesidigt intresse mellan Becker Acroma i Sverige 
och dess systerbolag om ett förändrat arbetssätt gör att alla parter redan är inställda 
på att någon form av förändring kan komma att ske. Användningen av 
leverantörsstyrda lager kan råda bot på de problem som finns i dagsläget med stora 
säkerhetslager och dubbellagring av produkter. Genom integrationen av 
affärssystemen kan Becker Acroma i Sverige erhålla markant mer information från 
sina systerbolag än tidigare och genom denna information kan styrningen av 
systerbolagen utökas. Detta gör att Becker Acroma i Sverige kan skicka produkter 
när de verkligen behövs och inte bara för att systerbolagen vill känna sig onödigt 
säkra på att kunna leverera i tid. 

5.3 Framgångsfaktorer för elektroniska affärer 

5.3.1 Processöversikt 

Enligt Rentzhog (1998) är det ett vanligt scenario att företag använder sig av nya 
tekniska verktyg enbart för att snabba upp redan befintliga arbetssätt. På detta sätt 
kan inte alla positiva effekter av den nya tekniken erhållas. Rentzhog (1998) och 
Fredholm (2002) menar att företaget istället ska se över sina olika processer och 
ifrågasätta dessa för att på bästa sätt kunna se vad de nya tekniska verktygen kan 
medföra för möjligheter. På Becker Acroma finns uppenbarligen ett tankesätt som 
strävar efter att göra förändringar i arbetssättet i samband med att användningen av 
elektroniska affärer utökas. Indikationer på att så är fallet går att hitta genom den 
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vision om att bland annat införa leverantörsstyrda lager som finns på företaget. Detta 
är dessutom något som Fredholm (2006) anger som exempel på när företag använder 
nya tekniska verktyg för att förändra sina processer. Becker Acroma strävar alltså inte 
efter att enbart skaffa in nya tekniska verktyg för att snabba upp det befintliga 
arbetssättet, utan vill använda dessa hjälpmedel på allra bästa sätt och få ut mesta 
möjliga positiva effekter. Ytterligare ett tecken på att synen på nya tekniska 
hjälpmedel verkar vara sund inom företaget är att det nu för tiden handlar om ”vad 
ger det?”, istället för ”vad kostar det?” som tidigare var fallet. Becker Acroma är 
dessutom i färd med att bygga upp en ny struktur på sitt IT-stöd, genom att 
exempelvis implementera och använda samma affärssystem hos alla systerbolag. 
Detta, tillsammans med integrationen med Becker Acromas affärssystem i Sverige, 
ses som ett mycket viktigt steg för att råda bot på de problem som upplevs i 
dagsläget. Sammantaget kan man urskilja att Becker Acroma har insett att det kan 
krävas ett förändrat arbetssätt för att uppnå lösningar på upplevda problem. Om så 
inte vore fallet hade förmodligen exempelvis inte tankarna om leverantörsstyrda lager 
funnits, då detta är ytterligare ett steg att ta efter att ha implementerat de nya tekniska 
verktygen. Det är av yttersta vikt att ett företag inte bara köper in och implementerar 
nya tekniska verktyg och på så sätt tror att deras problem ska lösa sig. Istället handlar 
det om, som Rentzhog (1998) och Fredholm (2002) skriver, att se ett steg längre och 
vad dessa verktyg kan användas till för att skapa nytta inom företaget. Om detta ska 
vara möjligt blir ett ordentligt analysarbete viktigt som ett första steg. För att 
ytterligare knyta detta resonemang till Becker Acroma, kan man tänka sig att 
företaget kunde ha nöjt sig med att enbart ta emot kundorder från systerbolagen 
direkt in i det egna affärssystemet och därtill fått lite utförligare information än 
tidigare. Nu har man istället tänkt ytterligare ett steg och har visioner på tänkbara 
lösningar för att förbättra arbetssättet ytterligare. 

5.3.2 Val av metod för elektroniska affärer 

Becker Acroma kommer inom kort att kunna använda sig av elektroniska affärer, 
dels genom sin webblösning, dels genom de integrerade affärssystemen hos 
systerbolagen via EDI och dels genom EDI-kommunikationen med Tullverket, 
transportföretaget DHL och vissa leverantörer. Som en följd av detta skapas en viss 
flexibilitet hos företaget i den elektroniska kommunikationen med andra företag och 
organisationer. Just denna flexibilitet är viktig enligt Chesher, Kaura och Linton 
(2003) och Fredholm (2002). Att det är så viktigt beror på att företaget på ett bättre 
sätt kan hänga med i en framtida utveckling och kan använda elektroniska affärer 
mot fler parter om man kan erbjuda olika metoder som passar olika parter bäst. 
Becker Acroma har dessutom nyligen gjort en uppgradering av affärssystemet i 
Sverige och genom denna har en mängd verksamhetsanpassningar i affärssystemet 
tagits bort. Vid en första anblick kan detta ses som något negativt och som kan göra 
att företaget kan tvingas att anpassa sin verksamhet helt efter affärssystemet. Om 
man däremot ställer detta faktum mot att det, enligt Chesher, Kaura och Linton 
(2003) och Fredholm (2002), är viktigt att kunna vara flexibel, kan en annan syn 
skapas. Genom att ta bort verksamhetsanpassningar kanske ett företag enklare kan 
följa med i den tekniska utvecklingen och genom att använda sig av ett mer 
standardlikt affärssystem borde det gå enklare att exempelvis integrera detta system 
med andra parters affärssystem. På så sätt kan den tidigare nämnda flexibiliteten 
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uppnås. I Becker Acromas fall är exempelvis webblösningen en modul i 
affärssystemet och detta gör att ett utökat användande kan gå snabbare att 
genomföra än om det hade handlat om ett äldre affärssystem, eller kanske till och 
med ett egenutvecklat. Att Becker Acroma dessutom redan använder EDI och ska 
utöka detta användande gör att företaget kommer att bli ännu mer flexibla och 
möjligheterna att använda elektroniska affärer mot fler företag eller andra 
organisationer kommer att öka. Enligt Fredholm (2002) kan ett företag ha ett 
frekvent utbyte av information med vissa andra företag eller organisationer och ett 
mer sporadiskt utbyte med andra. Detta visar ytterligare på att det är viktigt att kunna 
erbjuda olika metoder att göra elektroniska affärer på. EDI är exempelvis bra när det 
finns ett frekvent flöde av information och när det gäller Becker Acroma är just detta 
fallet mellan företaget i Sverige och dess systerbolag. Med stöd av detta faktum kan 
EDI ses som ett bra val för kommunikation med systerbolagens affärssystem. 

5.3.3 Engagemang   

Enligt Fredholm (2002) är det vanligt att de tekniska aspekterna får stå helt i fokus 
när elektroniska affärer ska införas och att ansvaret därför läggs på företagets 
IT-avdelning. Fredholm (2002) skriver vidare att det är viktigt att det finns ett 
engagemang för förändringsarbetet genom hela företaget och ända upp till 
företagsledningen. Vid intervjuerna på Becker Acroma framkom att det i dagsläget 
satsas en hel del på informationsteknik inom företaget. Det finns också ett ökat 
engagemang från ledningens sida för vad den nya tekniken kan medföra. Detta är 
något som har kommit på senare år och tidigare var engagemanget inte lika stort. Jag 
fick intrycket av de anställda som jag intervjuade att alla var relativt väl insatta i de 
problem som finns i dagsläget och även i de förändringar som håller på att ske. Detta 
verkar vara ett bra tecken, eftersom det tyder på att det finns ett engagemang hos 
andra inom företaget och inte enbart hos de anställda på IT-avdelningen. Ytterligare 
tankar angående situationen på Becker Acroma är att företaget står inför förändringar 
som kan komma att ändra på arbetssättet en hel del och på grund av detta blir ett 
genomgående engagemang mycket viktigt. 

5.3.4 Affärsrelationer 

Becker Acroma har ett nära samarbete med sina kunder. Detta kan konstateras 
genom att varje kund har en kontaktperson på orderavdelningen, dit kundorder alltid 
skickas. Att kundorder mottages genom telefon, e-post eller fax gör också att Becker 
Acroma får en mer nära relation till sina kunder. Det är en vanlig uppfattning, enligt 
Fredholm (2002), att kontakterna mellan två företag minskar eller upphör vid 
användning av elektroniska affärer. Han menar dock att kvaliteten på kontakterna 
kan ökas istället. Genom att slippa att rabbla exempelvis artikelnummer och liknande 
information över telefon, kan denna tid användas på ett bättre sätt menar Fredholm 
(2002). Om detta knyts an till Becker Acroma kan antalet manuella kontakter, alltså 
exempelvis via telefon, komma att minska i framtiden i och med ett utökat 
användande av elektroniska affärer. Kontakter kommer fortfarande att göras på detta 
sätt på grund av exempelvis fel som upptäcks vid kontroll av inkomna kundorder, 
men inte lika frekvent som i dagsläget. Det är viktigt att företaget finner en bra balans 
mellan elektroniska affärer och övriga kontakter. Den personliga kontakten som 
skapas genom att en person pratar med en annan person eller också till viss del kan 
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skapas genom e-postkorrespondens, kan vara viktig för att bibehålla ett gott 
samarbete företag emellan. Kanske kan detta vara något som många företag inte 
tänker på eftersom det inte direkt kan mätas. Eventuellt kan den personliga 
kontakten dock anses vara mycket viktig i ett samarbete företag emellan. När 
elektroniska affärer införs och används måste ett företag arbeta med att se till att den 
personliga kontakten inte försvinner. 
Ytterligare något att tänka på vid affärsrelationer som innefattar elektroniska affärer 
är, enligt Fredholm (2002), att göra upp hur information ska utbytas om det uppstår 
tekniska problem som gör att exempelvis EDI-kommunikationen slås ut. För Becker 
Acroma kommer detta att bli en viktig fråga, speciellt om leverantörsstyrda lager 
införs i framtiden. Om tekniska problem uppstår som innebär att information inte 
kan mottagas från systerbolagens affärssystem, måste företaget ha en nödlösning för 
hur detta ska hanteras. 

5.3.5 Utbildning 

Rentzhog (1998) och Fredholm (2002) poängterar att utbildning är ett mycket viktigt 
område vid införandet av nya tekniska verktyg. Det handlar om att utbilda personal, 
dels på den nya tekniken och dels på de nya arbetssätten. Vid intervjuerna på Becker 
Acroma framkom att IT-chefen och orderansvarig tyckte att utbildningen som 
bedrevs vid den genomförda affärssystemsuppgraderingen var bra. Dock tyckte 
IT-chefen att det borde bedrivits en större mängd utbildning. Detta ger en liten bild 
av hur utbildning bedrivs på företaget. Det är viktigt att ett företag har en väl uttänkt 
strategi för hur utbildningen ska bedrivas. Detta för att i så stor utsträckning som 
möjligt undvika att det finns meningsskiljaktigheter och att samtliga i personalen ska 
kunna känna att de är säkra på allt det nya som ska tillkomma. 

5.3.6 Förändringshantering 

Chesher, Kaura och Linton (2003) menar att det ofta finns ett visst motstånd mot 
förändringar, framförallt när det handlar om att införa ny teknik. Personal vill bevara 
det gamla och arbeta som man alltid har gjort. På Becker Acroma verkar klimatet 
vara relativt mottagande för nya, tekniska förändringar, men citatet: ”ett system anses 
aldrig vara bättre än den dagen det byts ut”, visar på att det ändå finns ett visst 
förändringsmotstånd. Fler förändringar är att vänta på Becker Acroma och då även i 
arbetssättet och detta gör att sådana motstånd måste behandlas. Enligt Fredholm 
(2002) kan det uppstå situationer i samband med införande av elektroniska affärer, 
där personal kanske inte behövs längre och blir därför av med sina arbeten.  
På Becker Acromas kan tänkas att så blir fallet. Exempelvis kanske det inte behövs 
lika många anställda på orderavdelningen, när vissa av dagens arbetsuppgifter senare 
kan komma att hanteras automatiskt. Detta kan komma att skapa ett 
förändringsmotstånd; ingen vill ju bli av med sitt arbete. Det kan kanske räcka med 
en eller ett par personer, som är negativt inställda till förändringen, för att dessa 
tankar ska spridas vidare till många andra anställda. Fredholm (2002) menar att det 
kan vara farligt att bara göra sig av med personal, den friställda personalen kan ha 
viktig kunskap om verksamheten som kan användas på andra områden inom 
företaget. Även Chesher, Kaura och Linton (2003) menar att den kunskap som de 
anställa på ett företag besitter är mycket värdefull och bör tas tillvara. 
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Rentzhog (1998) poängterar att det är viktigt att låta förändringar ta tid så att berörda 
personer kan vänja sig vid dessa. På Becker Acroma använder man exempelvis 
webblösningen enbart till ett par kunder för tillfället och detta kan vara ett bra sätt att 
börja på. Genom att få testa på hur det kan vara att arbeta med elektroniska affärer i 
en mindre skala kan personalen vänja sig vid detta arbetssätt och på så sätt välkomna 
förändringar istället för att få en negativ inställning från början. 
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6. Slutsatser 

I detta kapitel sammanfattar jag de viktigaste slutsatser som går att dra efter genomförd analys och 
diskussion. Jag reflekterar även över resultatet och mina egna tankar kring arbetet med uppsatsen. 

6.1 Drivkrafter bakom elektroniska affärer och EDI 
Vid mina studier på Becker Acroma framkom att de elektroniska affärer som 
används i dagsläget är EDI-kommunikation med Tullverket, transportföretaget DHL 
och med ett par av företagets leverantörer. Dessutom används en webblösning på 
prov för att kunna ta emot kundorder direkt in i det egna affärssystemet. Vad gäller 
EDI-kommunikationen framgick att det i fallet med implementering av detta inte var 
Becker Acroma som varit drivande. Istället var det de andra parterna som erbjudit 
bättre villkor för att driva på Becker Acroma att börja använda elektroniska affärer 
via EDI. Från Tullverket ställdes det dessutom mer eller mindre som ett krav. En 
stor drivkraft för elektroniska affärer och framförallt EDI inom Becker Acroma 
beror alltså på påtryckningar från utomstående aktörer. 
Det pågår ett förändringsarbete inom Becker Acroma och detta förändringsarbete är 
en drivkraft för ett utökat användande av elektroniska affärer. Företaget har insett att 
dagens arbetssätt skulle kunna förändras och elektroniska affärer är en viktig del för 
att kunna uppnå dessa förändringar. 
Ytterligare en drivkraft som har kunnat urskiljas vid undersökningen på Becker 
Acroma är att företaget lider av problem som kan relateras till ett dåligt fungerande 
informationsflöde mellan företaget i Sverige och dess systerbolag. En strävan efter att 
få detta flöde att fungera bättre är en stor drivkraft för ett utökande av företagets 
elektroniska affärer. 

6.2 Effekter och möjligheter med elektroniska affärer och EDI 
Effekter som har upplevts på Becker Acroma som en följd av elektroniska affärer är 
att andelen manuellt arbete har kunnat minskas. Exempelvis kan kundorder mottagas 
automatiskt in i affärssystemet, vilket leder till det som kallas för kundstyrda 
orderprocesser. Företaget har insett att detta innebär ett snabbare och effektivare 
arbetssätt. Antalet fel har också kunnat minskas vid exempelvis transportbokningar 
genom EDI och detta är ytterligare en upplevd effekt. 
Utförligare och mer frekvent information är också en förväntad effekt av 
elektroniska affärer på Becker Acroma. Till följd av detta hoppas företaget på att 
kunna erhålla bättre statistik och flödesinformation. Ytterligare en följd av utförligare 
information är att Becker Acroma har en vision om att förändra sitt arbetssätt och 
använda leverantörsstyrda lager mot sina systerbolag. Jag upplevde att det var just 
inom detta område som de största förväntade effekterna av elektroniska affärer fanns. 
Just EDI har visat sig bli en viktig hörnsten i detta arbete. 
Mer EDI-specifika positiva effekter är att Becker Acroma i Sverige kan integrera sitt 
affärssystem med affärssystemen hos systerbolagen, utan att det kommer uppstå 
problem vid systemuppgraderingar och uppdateringar. 
Negativa effekter som kan bli aktuella vid ett utökat användande av elektroniska 
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affärer på Becker Acroma är att viss personal kan komma att bli friställd på grund av 
ett förändrat arbetssätt. Detta innebär dock till största delen en nackdel för den 
enskilda anställda. Nackdelen för företaget är att missnöjd personal kan skapa 
negativa strömmar inom företaget. 
Ytterligare en negativ effekt som kan uppstå är att det blir en hög initial kostnad för 
införandet av de elektroniska affärerna. Becker Acroma genomför stora 
IT-strukturella förändringar och detta kan tänkas vara en kostsam process. Denna 
nackdel kommer dock, om allt genomförs på ett bra sätt, att omvandlas till positiva 
effekter i ett längre perspektiv. 
Arbetssättet kan, som nämnts tidigare, komma att förändras på Becker Acroma och 
detta kan medföra nackdelar om inte personalen får ta del av dessa förändringar i 
form av en gedigen kompetensutveckling. Detta kan ses som en nackdel till följd av 
elektroniska affärer. 
Vid studien av Becker Acroma framgick också att företaget redan upplevt negativa 
effekter till följd av tekniska problem av EDI-driften. Om exempelvis visionen om 
leverantörsstyrda lager blir verklighet kan liknandet störningar innebära stora 
negativa effekter på verksamheten. 
En ofta nämnd nackdel med EDI är att implementeringen är kostsam och 
komplicerad. På Becker Acroma har man inte upplevt detta beroende på att en 
speciell programvara används som gjorde steget vid implementeringen benklare att ta. 
Även den dagliga driften av EDI-kommunikation förenklas av den nämnda 
programvaran. 

6.3 Framgångsfaktorer för elektroniska affärer 
Bland de framgångsfaktorer som kommer att bli viktiga för Becker Acroma vid ett 
utökat användande av elektroniska affärer är till att börja med att företaget ser över 
sina processer, alltså det sätt som man arbetar på idag. Risken finns annars att man 
enbart automatiserar det nuvarande arbetssättet. Becker Acroma har, som tidigare 
nämnts, en vision om att införa leverantörsstyrda lager vilket tyder på att företaget 
också är beredda att förändra sina processer. Ett genomgående engagemang genom 
hela företaget, från golvet och ända upp till företagsledningen, är också en 
framgångsfaktor för detta förändringsarbete.  
En ytterligare framgångsfaktor att beakta är att företaget blir så flexibla som möjligt 
med sina elektroniska affärer. I Becker Acromas fall har företaget en webblösning 
som kan användas mot samtliga kunder och dessutom ska EDI-kommunikationen 
utökas. Detta gör att flexibiliteten ökar. 
Eftersom Becker Acroma har nära relationer med sina kunder i dagsläget är en viktig 
framgångsfaktor att dessa relationer bibehålls vid ett införande av elektroniska affärer. 
Det blir viktigt att hitta en bra balans mellan de automatiska kontakterna, som sker 
via de elektroniska affärerna, och de mer manuella kontakter som sker genom 
exempelvis telefonsamtal. 
En av de kanske viktigaste framgångsfaktorerna för Becker Acroma kommer att bli 
hur företaget hanterar kommande förändringar. Kunskap som finns inom företaget 
idag bör tas tillvara på bästa sätt och detta gör att eventuell friställd personal kanske 
kan användas på andra områden inom företaget. Om personal blir av med sina 
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arbeten till följd av förändringarna är det viktigt att detta hanteras tidigt för att inte 
negativa tankar ska spridas inom företaget. Förändringarna måste också få ta tid i 
anspråk så att personalen kan få vänja sig vid dessa. Utbildning är också ett bra sätt 
att hantera förändringarna, då personalen får lära sig allt det nya som kommer och 
därigenom kan de känna sig tryggare. 

6.4 Avslutande reflektioner 
Efter att ha genomfört den här studien är det tydligt för mig att användningen av 
elektroniska affärer kan få stora effekter för ett företag. Om jag relaterar dessa tankar 
till Becker Acroma tycker jag att man tydligt kan se hur bristen på ett bra 
informationsflöde kan leda till bland annat osäkerhet och hur detta kan komma att 
innebära nackdelar för företaget i form av exempelvis onödigt stora lager. Jag tycker 
att det är bra att företaget har tagit initiativet till att implementera nya affärssystem 
hos sina systerbolag och sedan integrera dessa med affärssystemet i Sverige. Att man 
även använder en webblösning på prov i dagsläget med avsikt att utöka 
användningen, gör att jag tror att man i framtiden kommer att kunna uppnå 
avsevärda fördelar med sina elektroniska affärer. Webblösningen kommer att kunna 
användas mot alla kunder, då dessa enbart behöver ha tillgång till en dator med 
Internetuppkoppling för att kunna lägga sina inköpsorder direkt in i Becker Acromas 
affärssystem. EDI-kommunikationen med systerbolagen kommer att kunna användas 
på ett mer utbrett plan. 
Jag tycker också att det är intressant att se att olika lösningar medför olika sorters sätt 
att arbeta. Genom att ta emot kundorder genom exempelvis en webblösning kan 
detta förfarande effektiviseras och snabbas upp. Genom användningen av EDI kan 
affärssystem integreras och genom detta blir det möjligt för företaget att bland annat 
införa leverantörsstyrda lager. Detta innebär en större förändring i arbetssättet där 
elektroniska affärer inte enbart används för att snabba upp det befintliga arbetssättet. 
Integrationen via EDI kan givetvis också användas till kundstyrda orderprocesser, 
alltså att systerbolagen eller eventuellt också andra kunder lägger order i det egna 
affärssystemet och sedan skickas dessa order direkt in i affärssystemet hos Becker 
Acroma i Sverige. Visionen som finns på Becker Acroma är dock att införa 
leverantörsstyrda lager mot systerbolagen.  
Vad gäller just leverantörsstyrda lager tycker jag att företaget här har ett riktigt bra 
utgångsläge. Eftersom det handlar om kunder inom det egna bolaget är samarbetet 
redan utbrett och det finns fog för att motivera en sådan hög grad av styrning. 
Becker Acroma bör här se över vilken sorts information, exempelvis lagersaldo, som 
passar bäst för att lagerstyrningen ska fungera på ett bra sätt. I en ytterligare 
förlängning kanske de kunskaper om leverantörsstyrda lager som erhållits genom 
kommunikationen med systerbolagen kan komma att användas även mot andra 
kunder där ett sådant här arbetssätt är lämpligt. Jag tror att, om så blir fallet, kommer 
Becker Acroma ha skaffat sig ett mycket bra utgångsläge, då företaget redan vet vad 
som gäller efter att ha använt leverantörsstyrda lager mot sina systerbolag. En 
tänkbar kund för ytterligare användning av leverantörsstyrda lager kan vara företaget 
Syntema som är en viktig kund för Becker Acroma. Här finns också ett nära 
samarbete och jag anser att elektroniska affärer genom leverantörsstyrda lager skulle 
kunna gagna båda företagen. 
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En annan intressant del av elektroniska affärer är att jag, genom denna uppsats, har 
insett att det inte enbart handlar om att skaffa in lämplig teknik och sedan köra igång. 
Istället handlar det om stora förändringar för ett företag och dess anställda och dessa 
förändringar måste behandlas på ett bra sätt. I Becker Acromas fall tycker jag att 
företaget har visat att man är berett att ta ytterligare ett steg och förändra sitt 
arbetssätt och inte enbart snabba upp det nuvarande. Som en följd av detta måste 
affärsrelationerna ses över, förändringarna inom det egna företaget måste hanteras, 
utbildning måste bedrivas och det måste finnas ett genomgående engagemang för 
förändringarna inom företaget. Detta tycker jag visar klart och tydligt på att 
elektroniska affärer inte bara handlar om teknik, utan berör samtliga områden inom 
ett företag. 

6.4.1 Reflektioner kring arbetet med uppsatsen 

Arbetet med uppsatsen har jag upplevt som mycket krävande och stundtals har det 
också varit lite jobbigt. Det övergripande omdömet är ändå att det har varit mycket 
intressant, givande och roligt att få genomföra ett arbete i nära samarbete med ett 
riktigt företag. Att en uppsats av den här storleken har krävt en hel del av mig på 
många olika sätt har jag också sett som en utmaning och denna utmaning har sporrat 
mig till att arbeta. Att jag har genomfört arbetet på egen hand har givetvis inneburit 
både för- och nackdelar. Det har dels varit oerhört givande för mig att själv ta ett 
stort ansvar i kontakten med fallföretaget och sedan även genomföra intervjuerna. 
Nackdelar som jag har upplevt är att det stundtals har varit en hög arbetsbörda och 
mycket att hålla reda på. I vissa fall hade det även varit bra om jag haft en 
skrivpartner att diskutera med kring vissa aspekter av uppsatsen. 
För att reflektera lite runt tillvägagångssättet känns det som att jag kom igång med 
arbetet i god tid, vilket jag är glad för nu i slutet. Intervjuerna genomfördes också i 
lagom tid, eftersom jag kände att jag hade god tid till att förbereda mig innan och god 
tid till att analysera och skriva efteråt. Trots en upplevd god förberedelse innan 
intervjuerna genomfördes har jag i efterhand kommit på kompletterande frågor som 
det skulle ha varit bra att ha svar på. Vissa frågor fick jag också svar på genom 
e-postkorrespondens, men jag kände också efter ett tag att det var dags att dra en 
gräns där jag inte samlade in mer empiriskt material, utan istället koncentrera mig på 
det redan insamlade. Vidare tankar om själva intervjuerna är att det nu i efterhand 
hade varit bra att spela in allt som sades. Tanken från början var att jag inte ville att 
respondenterna skulle känna sig pressade av att bli inspelade och jag använde mig 
istället av anteckningar. Detta gjorde att det blev mycket att hålla i huvudet när jag, 
samtidigt som jag intervjuade, även fick skriva i en hög hastighet. Till nästa liknande 
arbete kommer jag förmodligen att försöka använda mig av något 
inspelningshjälpmedel vid intervjuer. 

6.4.2 Vidare studier 

Vidare studier kan tänkas vara att studera ett företag eller en organisation som redan 
har en utbredd användning av elektroniska affärer och alltså redan har gått igenom 
detta förändringsarbete. Ett intressant perspektiv hade varit att studera ett företag 
som använder sig av leverantörsstyrda lager som en effekt av elektroniska affärer. 
Det skulle exempelvis vara intressant att komma tillbaka till Becker Acroma i 
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framtiden och se vad företagets förändringsarbete har lett till och om de nu upplevda 
problemen har gått att lösa med hjälp av elektroniska affärer. 
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