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Förord 
 

Den lilla skrift du nu håller i din hand är resultatet av ett arbete som bedrivits i 
närmare ett års tid. Efter alla dessa månader av slit vill vi härmed hoppa över all 
inbördes beundran, och istället rikta vårt varma tack till Posten, och då främst 
Mattias Revelj, Henric Andersson och Anders Larsson. Tack för att ni delat 
med er av de erfarenheter och den kompetens ni har i ämnet och för att ni 
hjälpt oss att räta ut de frågetecken som dykt upp under vägens gång.  

 
Vi önskar även rikta ett varmt tack till vår handledare Tommy Wedlund som 
varit ett stöd under skrivarprocessen samt till alla de tillmötesgående människor 
som varit villiga att ställa upp med sin tid och berätta om sina kunskaper och 
erfarenheter i den empiriska undersökningen. 
 
 

 
”If a job’s worth doing, it’s worth doing well” 

Adolph Monod  (1802-1856) 
 
 

 
Henrik Larsson & Emma Lundström 

 
Linköping, Februari 2005 



Sammanfattning 
Elektronisk affärskommunikation och EDI är begrepp som under de senaste 
tio åren kommit att bli allt vanligare. Som utvecklingen sett ut är det främst de 
större företagen som kommit igång med elektronisk affärskommunikation 
medan de mindre företagen hamnat på efterkälken. För att ge denna grupp 
företag, småföretagen, en möjlighet att nu komma i gång med EDI erbjuder vi 
genom denna uppsats en introduktion till ämnet. Med småföretag avses i denna 
studie den definition som NUTEK presenterar, nämligen företag med mindre 
än 50 anställda eller som har en omsättning som understiger tio miljoner euro. 
 
Det som undersöks i uppsatsen är vilka möjligheter som finns för småföretag 
att använda sig av EDI samt hur förutsättningar och tekniska aspekter påverkar 
småföretagens inställning till ett införande av en EDI-lösning. För att finna svar 
på våra frågeställningar utför vi en kvalitativ studie som baserar sig på en 
triangulering av tre metoder (observation, tidigare studier och intervjuer). Vår 
empiriska studie bygger på fyra urvalsgruppers syn på EDI och de möjligheter 
som dessa anser att en EDI-lösning innebär. Den gruppindelning som vi utgår 
ifrån är: 

• Etablerade aktörer 

• Småföretag 

• Bransch- och intresseorganisationer 

• Observationer av webb-EDI och kontakt med dess användare 
Vi har genom vår studie funnit att det finns goda möjligheter för småföretag att 
använda sig av EDI. Det finns webbaserade lösningar såväl som affärssystem 
med stöd för EDI, vilka lämpar sig för småföretag. Trots detta tycks denna 
grupp användare vara något hämmade att genomföra ett införande. En av 
orsakerna till detta tros ligga i att många småföretag har begränsade 
teknikkunskaper och därför har svårt att ta till sig innebörden av EDI och finna 
förståelse för den nytta ett införande medför.  

 
För att en ökningar av antalet EDI-användare ska komma att ske krävs det att 
efterfrågan och intresse skapas hos de tilltänkta användarna. Om bara små-
företagen får den information som krävs och ges tillräckligt med tid kommer 
EDI i framtiden att bli en naturlig del även i deras kommunikation.  
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Del 1 - Inledning & kunskapsutveckling 

Denna del inleds med en presentation av bakgrund till ämnet samt genom-
gång av frågeställning och syfte. Vidare går vi igenom vår kunskaps-
utveckling där vi presenterar teorier kring vetenskapliga metoder och de 
metodval vi har gjort. Delen avslutas med genomgång av det praktiska 
genomförandet där vi redogör för vårt teoretiska och empiriska underlag. 
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1 Inledning 
Detta inledande kapitel ger en introduktion till det som vi valt att studera. Vi redogör här för 
studiens syfte, frågeställning och avgränsningar. Avslutningsvis sker en presentation av upp-
satsens disposition. Detta för att ge en god helhetsbild av vad som komma skall. Obekanta 
begrepp eller termer förklaras i den ordlista som finns sist i uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 
EDI1 är ett sätt för affärspartners att elektronisk utbyta affärskommunikation 
med varandra. Affärskommunikationen kan bestå av fakturor, orderspeci-
fikationer, lagerstatus etcetera. Genom att med hjälp av EDI automatisera 
funktioner, som tidigare utförts manuellt, effektiviseras arbetet och kostnaderna 
för hantering av informationen blir lägre. Redan på 60-talet började EDI 
användas inom transportbranschen. På 70-talet utvecklades de första 
standarderna och 1979 startade det första EDI-projektet i Sverige. Under 80-
talet blev datorer och telekommunikation allt vanligare vilket främjade tillväxten 
för EDI. EDI har sedan dess använts flitigt inom större företag. (Fredholm, 
2002) 
 
Två gånger per år genomförs en undersökning på uppdrag av Förenings-
sparbanken och branschorganisationen Företagarna som går under namnet 
Småföretagsbarometern. Den mäter hur Sveriges småföretag upplever det eko-
nomiska läget idag och under den närmaste framtiden. Våren 2004 ingick som 
en del i undersökningen även frågor om småföretagens användning av Internet 
i sina verksamheter. Denna visade på att 90 procent av alla småföretagare 
betalar sina fakturor via Internet. En ökning på 35 procent sedan år 2000. Dock 
har inte samma explosiva utveckling skett när det gäller antalet småföretagare 
som ser Internet som ett redskap för att bedriva elektronisk affärskommu-
nikation med andra företag. Om än 75 procent av de tillfrågade småföretagen 
finner att Internets största betydelse för företaget är att kunna kommunicera 
med kunder och leverantörer så har det visat sig att endast en bråkdel av dessa 
väljer att använda sin uppkoppling, mot Internet, till elektronisk 
affärskommunikation. (FöreningsSparbanken & Företagarna, 2004) 
 
Enligt Iacovou (1995) kan tre utmärkande drag avläsas vid ett införande av EDI 
som påverkar beteendet hos företaget i fråga. De tre dragen är förväntade 
fördelar, verksamhetens mognadsgrad samt externa påtryckningar. Den upp-
levda fördelen med införandet påverkas av dessa drag. Exempelvis upplevs ett 
införande som följd av ökad mognad och en insikt i förväntade fördelar 
betydligt bättre i jämförelse med ett införande som sker till följd av externa på-
tryckningar i form av krav eller hot från kunder och leverantörer. (Ibid.) 
 
                                           
1 Förkortning av engelskans Electronic Data Interchange, fritt översatt till elektroniskt dataöverföring. 
Begreppet förklaras närmare i de teoretiska utgångspunkterna (kap. 4.1). 
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En accepterad uppskattning är att det går att spara minst 150 kronor per faktura 
som skickas elektroniskt (Fredholm, 2002). Detta i kombination med 
effektiverare utnyttjande av tillgänglig tid borde vara en tillräcklig ekonomisk 
morot för även de allra minsta småföretagen att komma igång med elektronisk 
affärskommunikation. Småföretag med färre än 50 anställda utgör 99 procent 
av det totala antalet företag i Sverige (SCB, 2004) och ett införande på bred 
front av elektronisk affärskommunikation i denna grupp skulle medföra stora 
vinster för de inblandande företagen, såväl som för samhället, i och med lägre 
kostnader och minskat dubbelarbete. Även miljön gynnas genom minskat 
behov av ekonomisk information på papper och fysiska transporter av dessa. 

1.2 Inledande undran 
När vi våren år 2004 påbörjade våra eftersökningar efter ett intressant företag 
att skriva uppsats hos hade vi ännu inte enats om ett ämne. Av en händelse 
kom vi i kontakt med Postens avdelning för eTjänster och beslutade oss för att 
mötas och diskutera en eventuell uppsats. Vår inledande undran uppkom som 
en följd av detta inledande möte med Mattias Revelj (teknisk produktchef) och 
Monica Skoglund (produktchef för eDI och PostNet Online) på Posten i 
Alingsås, den 17 mars 2004. Under detta möte diskuterades olika problem-
formuleringar som skulle kunna vara intressanta för en utredning. Det 
konstaterades då att småföretag var en grupp som inte använde sig av Postens 
EDI-tjänster i den utsträckning som önskades och att det verkade som att det 
även gällde på marknaden i sin helhet. Inledningsvis diskuterades främst en 
webbaserad lösning av EDI, så kallad webb-EDI, som Posten tillhandahåller 
och dess möjlighet att hjälpa småföretag att komma igång med elektronisk 
affärskommunikation. 
 
Det framkom att det hänt en hel del, inom EDI, på marknaden under de 
senaste åren men att det främst var större företag som valde att vara med och 
satsa på elektronisk affärskommunikation. Den kontakt Postens avdelning för 
eTjänster har med småföretag sker främst genom deras kundtjänst dit de 
kunder som nyttjar lösningen för webb-EDI2 hör av sig med eventuella frågor.  
 
Utifrån dessa nyfunna kunskaper följde en vidare diskussion om vad som skulle 
kunna vara en intressant problemformulering och studieområde. Då små-
företag, under mötet med Posten, lyftes fram som ett segment med låg grad av 
EDI-användning fann vi denna grupp extra intressant att undersöka närmare. 
Tänkbara problemformuleringar och frågeställningar som denna diskussion 
resulterade i var:  
 

                                           
2 En webbaserad lösning för EDI-kommunikation. Beskrivs närmare i de teoretiska utgångspunkterna (kap 5.3). 
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• Vi undrar hur småföretagens situation ser ut idag? Det vill säga hur det 
kommer sig att de inte kommer igång med användandet av EDI och om 
några orsaker är mer framhävande än andra. 

 
• Vi undrar om de möjligheter som i dagsläget finns tillgängliga för 

småföretag uppfyller de behov som dessa har? 
 

• Vi undrar om det finns företag, som arbetar med att utforma specifika 
möjligheter för småföretag, som även håller nere kostnaden för ett 
införande samtidigt som de erbjuder god funktionalitet? 

 
• Vi undrar om den lösning för webb-EDI som Posten tillhandahåller är 

en fullgod lösning för ett småföretag som önskar kommunicera med ett 
större företag.  

 
• Vi känner att EDI-begreppet tycks ha nått en något begränsad mängd i 

sin spridning och undrar därför hur detta kommer sig? Varför känner 
inte fler till EDI?  Behövs det generella EDI-lösningar för olika sorters 
företag? Vilken bransch har mest nytta och behov av EDI? Skulle en 
ökad informationsspridning, beträffande de framgångsfaktorer som 
användandet av EDI medför, öka intresset för denna form av 
kommunikation?  

1.3 Frågeställning 
Efter avslutade bakgrund och inledande undran har vi nått kunskaperna att 
EDI är något som kan tillföra stor nytta till de företag som väljer att använda 
det. Samtidigt framkommer det att om än nyttan finns, så är det främst stora 
företag som väljer att ansluta sig. Småföretagarna tycks hamna på efterkälken 
och en tanke som slagit oss är att möjligheterna för småföretagare att använda 
EDI kanske inte är lika stora som för de stora företagen. Utifrån denna 
fundering har vi formulerat följande frågeställning:  

 
• Vilka möjligheter finns för småföretag att använda sig av EDI vid elektronisk 

affärskommunikation i form av exempelvis beställningar och fakturor? 
 
Det finns idag flertalet EDI-lösningar för större företag. Vi önskar därför 
undersöka vilka lösningar som finns för mindre företag samt hur dessa företag 
kan påverkas av olika faktorer vid ett införande. De faktorer vi avser utgå ifrån 
kan delas in i två huvudområden:  
 

1. Tekniska aspekter: Hit hör faktorer så som standarder, säkerhet samt 
kostnader.  
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2. Förutsättningar: Inom detta område utreder vi de möjligheter som EDI 
medför, kunskaper och attityder hos småföretagare samt hur synen på 
framtiden ser ut.  

 
Utifrån dessa två huvudområden och tillhörande nyckelfaktorer har vi 
formulerat följande följdfråga: 
 

• På vilket sätt påverkar förutsättningar och tekniska aspekter småföretagens 
inställning till ett införande av en EDI-lösning? 

 
Huvudområdena och dess nyckelfaktorer presenteras närmare under det 
praktiska genomförandet (kap. 3).  

Delfråga 
En av de möjligheter som vi redan inför arbetet med denna uppsats kände till 
var webb-EDI (se kap. 5.3). Det kan sägas vara ett mellanting mellan att inte 
använda sig av EDI och att ha ett eget affärssystem som direkt kan 
kommunicera via EDI. Vi har fått möjligheten att granska det webb-EDI som 
VAN-företaget3 Posten tillhandahåller och önskar av denna anledning 
undersöka hur mindre företag upplever denna typ av lösning. Den fråga som vi 
utifrån denna önskan har formulerat är: 

• Vilka möjligheter, att sända och ta emot elektroniska fakturor och beställningar, 
upplever småföretagen att dagens webbaserade EDI-lösningar medför? 

1.4 Uppsatsens syfte 
Det finns sedan tidigare studier som behandlar småföretag och orsakerna till 
denna grupps försiktighet när det gäller påbörjandet av elektronisk affärs-
kommunikation. Vi väljer med denna studie en ny infallsvinkel genom att 
fokusera på de möjligheter som finns med EDI istället för vilka hinder som kan 
tänkas förekomma. Av denna anledning har vi valt att formulera vårt huvud-
syfte enligt följande:  

 
• Att utreda vilka möjligheter som finns för småföretag att bedriva sin affärs-

kommunikation elektroniskt. 
 
Vi avser vidare att undersöka hur dessa möjligheter är anpassade efter små-
företags behov och hur de kan underlätta småföretagens arbete med införandet 
av EDI. Utifrån undersökningen av dessa möjligheter i kombination med hur 
de underlättar hoppas vi kunna komma fram till förslag på lämpliga 
förbättringar som VAN-leverantörer och andra tjänsteleverantörer inom EDI-

                                           
3 VAN-företag innebär det företag som agerar mellanhand vid EDI-kommunikation (se kap. 4.2).  
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sektorn kan vidta för att locka småföretag från den traditionella lösningen till en 
elektronisk och mer automatiserad lösning.  

 
Kortfattat kan detta, uppsatsens andra syfte, uttryckas som: 

• Att nå ökad insikt i hur de möjligheter till EDI, som finns idag, kan underlätta för 
småföretag att komma igång med EDI, samt hur dessa möjligheter skulle kunna 
vidareutvecklas för att få större genomslag. 

Ytterligare ett delsyfte som kan preciseras för denna studie är vår önskan att 
skapa en beskrivande introduktion till ämnet EDI för den som överväger ett 
införande av EDI. Detta i form av vår teoretiska referensram.  

1.5 Målgrupp 
Denna uppsats riktar sig till personer och företag med intresse för elektronisk 
affärskommunikation, och då med speciellt fokus på EDI. Vi finner speciellt 
småföretag, som i dagsläget befinner sig i en situation där ett val ska göras 
huruvida EDI ska användas eller inte, vara en stor intressent av ämnet och den 
beskrivning vi avser att presentera. Genom att presentera de fakta vi avser finna 
tror vi oss kunna klargöra den nytta och de risker som ett införande av EDI kan 
utgöra. Uppsatsen kommer även att utgöra ett viktigt tillskott för dagens 
leverantörer av lösningar för EDI. Detta då den avser presentera de möjligheter 
som finns idag, samt hur dessa skulle kunna förändras, för att nå ett bättre 
mottagande bland småföretag.  
 
Det råder ett ömsesidigt behovsförhållande mellan kund och leverantör där 
EDI-leverantörerna är i behov av att potentiella kunder informeras om EDI 
och dess nytta samtidigt som småföretagen är beroende av de produkter som 
leverantörerna tillhandahåller för att behålla sin marknadsposition.  

1.6 Avgränsningar 
Den huvudsakliga avgränsningen som kan ses i denna uppsats är valet av ämnet 
EDI och dess nyttjande bland småföretag. Som riktlinje för vår avgränsning 
avser vi använda den definition av småföretag som EU ger, nämligen företag 
som sysselsätter mindre än 50 personer och vars omsättning inte överstiger mer 
än tio miljoner euro. (NUTEK, 2005). Den främsta anledningen att vi valt att 
göra denna avgränsning är att stora företag har större resurser och att studier 
som presenterar möjligheterna för dessa redan finns. Som vi ser det är det de 
mindre företagen som kommer att ha störst nytta av denna studie.  
 
Ytterligare en viktig avgränsning som gjorts i studien är vårt val att lägga fokus 
på sju stycken huvudfaktorer. Genom hela studien fokusera vi faktorerna 
säkerhet, standarder, kostnader, möjligheter, attityder, kravbild och synen på 
framtiden.  
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En grafisk illustration av samtliga avgränsningar vi utfört går att beskåda i figur 
1.1.  
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Figur 1.1: Våra avgränsningar 
 
Många av de studier vi funnit väljer att lyfta fram de hinder som föreligger vid 
ett införande av EDI. Vi har av denna anledning valt att göra en avgränsning i 
vårt fokus, en avgränsning som märks även i frågeställningen. Vi kommer att, 
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istället för att lyfta fram eventuella hinder, fokusera på de möjligheter som finns 
att införa EDI och vad dessa möjligheter kan innebära för användaren.  
 
Vi har även valt att avgränsa oss i valet av kommunikationsparter. Vi fokuseras 
endast på kommunikation företag till företag, det vill säga B2B4. 
Kommunikation från företag till kund, B2C5, samt kund till kund, C2C6, 
kommer det inte att tas hänsyn till. Huvudanledningen till detta är att EDI 
främst nyttjas i förhållandet B2B (Fredholm, 2002). Vi ser det därför inte vara 
nödvändigt att granska de övriga förhållanden som förekommer.  
 
Ytterligare en avgränsning vi gör i denna uppsats är inriktningen mot den 
svenska marknaden. Vi avser inte att studera den EDI-kommunikation som 
sker på internationell basis. Under studiens gång avser vi undersöka vilka 
möjligheter som finns för småföretag att komma igång med EDI. Som en del i 
detta kommer vi att utföra observationer av gränssnittet för webb-EDI och de 
funktioner som detta tillhandahåller. Vi måste dock avgränsa oss från egna 
observationer av övriga former av EDI-kommunikation, eftersom vi inte har 
någon tillgång till dessa. Vi kommer inte heller att fördjupa oss i tekniken 
bakom webbaserade affärssystem med stöd för EDI. 

1.7 Disposition 
Uppsatsen delas in i fem logiska avsnitt, vilka på olika sätt skiljer sig från 
varandra. De olika delar som uppsatsen delas in i är följande:  

DEL 1. INLEDNING & KUNSKAPSUTVECKLING 
Delen inleds med en presentation av ämnesval, frågeställning och syfte samt 
målgrupp, avgränsningar och disposition. Det inledande kapitlet följs upp av 
ett metodkapitel som presenterar de val vi ställts inför vid fastställande av 
tillvägagångssätt. Varje delkapitel under kunskapsutvecklingen inleds med en 
presentation av olika metodteorier och respektive metodavsnitt avslutas med 
vårt val av metod och varför just detta val har gjorts. Slutligen redogör vi för 
det praktiska genomförandet. Här presenteras bland annat de respondenter 
som kommer att ligga till grund för den empiriska undersökningen. De 
kapitel som ingår i denna del är: 

• Inledning 

• Kunskapsutveckling - förhållningssätt 

• Kunskapsutveckling - praktiskt genomförande 

                                           
4 Från engelskans Business to Business, företag till företag. 
5 Från engelskans Business to Consumer, företag till konsument.  
6 Från engelskans Consumer to Consumer, konsument till konsument. 
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DEL 2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Här sker en presentation av den teori som vi funnit lämplig att presentera för 
läsaren. Delen inleds med en introduktion till EDI och dess grundläggande 
begrepp. Efter detta går vi djupare in på teorier inom de två huvudområden 
som uppsatsen tittar närmare på, förutsättningar och tekniska aspekter. 
Delen avslutas med en genomgång av tidigare studier som bedrivits inom 
ämnet EDI och de slutsatser som dessa utredningar resulterat i. Kortfattat är 
det följande kapitel som ingår i denna del:  

• Introduktion till EDI 

• Tekniska aspekter 

• Förutsättningar 

• Tidigare studier 

DEL 3. EMPIRISK UNDERSÖKNING 
Här presenteras den empiriska undersökning vilken senare, i kombination 
med den teoretiska referensramen, kommer att ligga som grund för den 
efterföljande analysen. Den empiriska undersökningen delas upp i de 
urvalsgrupper som vi utgått ifrån i vårt praktiska genomförande. Dessa är:  

• Etablerade aktörer  

• Bransch- och intresseorganisationer  

• Småföretag 

• Observation av webb-EDI och kontakt med dess användare 

DEL 4. AVSLUTANDE DEL  
Denna del inleds med en analys av de data som presenterats i den teoretiska 
referensramen, och samlats in under den empiriska undersökningen. 
Analysen ligger till grund för de efterföljande slutsatserna och besvarandet av 
de frågor som ställdes i uppsatsens inledande kapitel. Vidare sker här 
reflektioner över det arbete vi utfört och genomgång av den kritik som kan 
riktas mot våra metodval efter genomförd studie. Vi ger här även förslag till 
framtida forskning som vi finner skulle vara intressant för andra att  titta 
närmare på. De kapitel som ingår i denna del är: 

• Analys 

• Diskussion 

• Slutsats 

• Avslutning 
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REFERENSLISTA, BILAGOR OCH ORDLISTA 
Uppsatsen avrundas med en referenslista där den litteratur och de artiklar 
som använts under uppsatsens gång presenteras. Här återfinns även de 
bilagor innehållande bland annat de intervjufrågor som används i den 
empiriska undersökningen. Slutligen finns en ordlista med ord och termer 
vilka vi finner lämpliga att förtydliga för läsaren.  
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2 Kunskapsutveckling - Förhållningssätt 
Inför denna studie har vi ställts inför en mängd vägval när det kommer till val av metodiskt 
tillvägagångssätt. I detta avsnitt presenterar vi de vägval vi ställts inför samt vilken väg vi valt 
att gå. Kapitlet avslutas med metodkritik i form av brister med mera vilka skulle kunna 
inträffa som följd av våra val.  

2.1 Förförståelse 
Goldkuhl (1998) beskriver förförståelse som kunskaparens uppfattning och 
avgränsning av de fenomen som ingår i kunskapsutvecklingens frågeställning. I 
detta ingår exempelvis hur kunskaparen ser på studiefältet, och vilket perspektiv 
denne har, samt hur denne reflekterar över sina uppfattningar och värderingar.  
 
Förförståelse är ett viktig begrepp främst inom hermeneutiken, men även till 
viss del inom positivismen (kap. 2.3). Dess huvudsakliga innebörd är att vi inte 
bara uppfattar verkligheten genom våra sinnen utan till stor del även genom 
tolkningar. Värderingar och önsketänkanden kan även de spela in på vår 
förförståelse. Detta medför en risk att förförståelsen på så vis kan visa sig vara 
felaktig. Människan har skolats in i ett visst samhälle och förstår, genom det, 
verkligheten på ett sätt som passar ihop med detta samhälles kultur. I andra 
kulturer kan samma sak uppfattas helt annorlunda. Det är därför viktigt att inte 
förutsätta att den egna förförståelsen är den rätta, men den går för den sakens 
skull aldrig helt att förbise. Människan tolkar ständigt det den upplever på ett 
eller annat sätt. (Thurén, 1991)  
 
Även Patel och Davidson (2003) belyser vikten av förförståelsen. De framhäver 
att de tankar, intryck, känslor och kunskaper som forskaren besitter ska ses som 
tillgångar vid tolkning och förståelse av forskningsobjektet.  

Vår förförståelse 
Innan påbörjandet av denna uppsats var våra kunskaper inom elektronisk 
affärskommunikation begränsade. Det var först vid vårt inledande möte med 
vår externa uppdragsgivare, Posten, som vi fick en större medvetenhet och 
insåg hur brett ämnet är och hur mycket som finns att studera. 
 
Vår bakgrund består av närmare fyra års studier på Linköpings universitets 
Systemvetenskapliga program. Denna har gett oss en bred grund att agera som 
förmedlare mellan människa och teknik. Vad avser ämnet EDI var detta något 
som inte hade behandlats i vår utbildning. Efter vår första kontakt med Posten, 
insåg vi hur mycket inflytande EDI har över vår vardag och hur många 
verksamheter som faktiskt använder det och hur beroende dessa är av att det 
fungerar.   
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Det inledande mötet medförde ett stort intresse hos oss som författare och 
följden blev att en mängd litteratur inom ämnet studerades. Detta har resulterat 
i att vi har nått en mycket stor förförståelse i ämnet EDI och blivit väl bekanta 
med dess begrepp och uttryck. 
 
Vi finner det positivt att vi innan påbörjandet av denna uppsats hade 
begränsade erfarenheter i ämnet. Som följd av detta hoppas vi kunna se på 
verkligheten utan fördomar och att på så vis nå ett objektivt förhållningssätt till 
det som ska studeras. 

2.2 Kunskapskaraktärisering 
Med kunskapskaraktärisering avses vilken typ av kunskap som ska utvecklas. 
Val av kunskapstyp är helt beroende av vad som eftersöks. Det är av stor vikt 
att fastställa detta tidigt då det utgör grunden för den strategi som ska väljas. 
(Goldkuhl, 1998) 
 
Goldkuhl (1998) delar in kunskap i elva olika kunskapsformer. Kunskapandet 
kan resultera i flera av dessa olika former. En kunskapsform som finns med, 
oavsett val av studie, är den kategoriella kunskapen. Denna begreppsliggör det 
som studeras.  
 
Utöver den kategoriella kunskapen avser vi även nå kunskaper av följande 
typer: 
 

• Förståelseinriktad – Den förståelseinriktade kunskapen kommer vi att 
nå genom kommunikation med Posten, samt studier av litteratur och 
egna empiriska undersökningar. Med hjälp av dessa kommer vi att kunna 
fastställa definitioner samt nå fördjupade kunskaper i ämnet.  

 
• Förklarande - Den förklarande kunskapen kommer att bli en naturlig del 

i vår analys och diskussion utifrån insamlad empiri. Denna kommer att 
klargöra varför saker och ting är som de är. 

 
• Kunskap om det möjliga - Utifrån den förklarande kunskapen, i 

kombination med den förståelseinriktade kunskapen, kommer vi att 
uppnå kunskaper om det möjliga. Det vill säga kunskap i form av 
”prognoser” om framtiden. Vi kommer inte att kunna förutspå framtiden 
men vi kommer att kunna ge förslag på hur den nuvarande situationen 
kan påverkas och förändras i önskad riktning. 

 
• Deskriptiv - Utifrån den frågeställning vi valt följer det sig naturligt att 

studien kommer att generera deskriptiva kunskaper. Dessa i form av 
beskrivningar av de möjligheter som finns för småföretag att nyttja EDI.  
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Tabell 2.1 redovisar de kunskapskaraktäriseringar som är mest relevanta för 
respektive frågeställning. 

 
Tabell 2.1 – Kunskapskaraktärisering av våra frågeställningar 

Fråga Kunskapskaraktär 

1. Vilka möjligheter finns för småföretag att 
använda sig av EDI vid elektronisk 
affärskommunikation i form av exempelvis 
beställningar och fakturor? 

- Kunskap om det möjliga 

- Deskriptiv 

- Förståelseinriktad 

- Förklarande 

 

2. På vilket sätt påverkar förutsättningar och 
tekniska aspekter småföretagens inställning 
till ett införande av en EDI-lösning? 

- Förståelseinriktad 

- Kunskap om det möjliga 

 

3. Vilka möjligheter, att sända och ta emot 
elektroniska fakturor och beställningar, upp-
lever småföretagen att dagens webbaserade 
EDI-lösningar medför? 

 

 

- Förståelseinriktad 

- Kunskap om det möjliga 

2.3 Vetenskaplig ansats 
I huvudsak finns det två vetenskapliga huvudinriktningar, dessa är positivism och 
hermeneutik (Thurén, 1991). Positivismen har kopplingar till naturvetenskapen 
och rötter som sträcker sig tillbaka till 1800-talet (Patel & Davidson, 2003). 
Positivismen förespråkar en tro på absolut kunskap, och enligt de som 
förespråkar den, de så kallade positivisterna, finns endast två källor till kunskap. 
Dessa två är observation och det som logiskt kan beräknas (Thurén, 1991). 
Positivismen var en reaktion mot filosofisk spekulation, det vill säga metafysik, 
religion, etik och politik. De ansåg att dessa inte kunde räknas som någon 
vetenskap. (Patel & Davidson, 2003) 
 
Hermeneutiken är en humanistisk inriktning med relativistiska tankegångar 
(Thurén, 1991) och kan sägas vara positivismens raka motsats (Patel & 
Davidson, 2003). På 1600- och 1700-talet var hermeneutiken en metod för 
tolkning av bibeltexter och på 1800-talet började den vidareutvecklas till en 
allmän metodologi för samhällsvetenskapen. Inom hermeneutiken finns inget 
intresse av att förklara varför en viss händelse inträffat utan fokus ligger istället 
på att förstå och tolka det som har inträffat. (Patel & Davidson, 2003) 
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Hur teori och verklighet (empiri) ska relateras till varandra är ett av de centrala 
problemen inom allt vetenskapligt arbete. Tre sätt att göra det på är deduktion, 
induktion och abduktion. Inom positivismen är deduktionen vanligast och 
inom hermeneutiken förekommer alla tre sätten beroende på val av 
forskningstradition. (Patel & Davidson, 2003) 

Deduktion 
Deduktion har matematiken som förebild (Molander, 1988). Den bygger på att 
härleda hypoteser ur den befintliga teorin och sedan testa dessa hypoteser 
genom empirisk prövning (Patel & Davidson, 2003). Thurén (1991) har en 
alternativ beskrivning och enligt denna innebär deduktion att en logisk slutsats 
dras och att den betraktas som giltig om den är logiskt sammanhängande. Den 
logiska slutsatsen behöver däremot inte nödvändigtvis vara sann ur ett 
verklighetsperspektiv eftersom den är helt beroende av att rätt premisser har 
valts för den logiska prövningen.  
 
Alvesson och Sköldberg (1994) framhäver att riskerna med att använda sig av 
en deduktiv metod är mindre jämfört med en induktiv. De skriver dock vidare 
att de anser att den deduktiva metoden verkar undvika förklaring genom att 
auktoritärt fastslå att den befintliga teorin gäller. Detta medför att den ligger på 
gränsen till att vara intetsägande. Ett exempel de ger är att frågor som ”Varför 
har fjärilen vingar?” får svaret ”Därför att alla fjärilar har vingar”. Ingen vidare 
förklaring ges utan det litas blint på tidigare teori och ingen ifrågasättning av 
denna sker.  
 
Svagheten med deduktionen är att det inte går att deducera från något annat än 
en gissning. Detta kan medföra att teorin, djupstrukturen, blir spekulativ och 
inte sammanbunden med empirin. (Ibid.) 
 
En vidareutveckling av deduktionen är den hypotetiskt-deduktiva metoden. 
Denna metod innebär studering av de konsekvenser som följs av att en hypotes 
antas vara sann. Dessa konsekvenser jämförs sedan med verkligheten 
(Molander, 1988). Cuff & Payne (1992) anser att denna vetenskapliga metod 
tycks vara den mest förespråkade och dominerande i modern tid.  

Induktion 
Enligt Thurén (1991) innebär induktion att utifrån empiriska fakta dra allmänna 
och generella slutsatser (teorier). Till skillnad från deduktion, med rent 
tänkande, så krävs det här empiriska iakttagelser för att inse grundsatser 
(Molander, 1988). Med induktion så följs med andra ord upptäckarens väg vid 
insamling av information, dennes observationer, utan att det finns en 
förankring i teorin. Utifrån dessa observationer skapas sedan ny teori.  
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Den nya teori som skapas kan dock, enligt Patel & Davidson (2003), vara svår 
att generalisera då den baseras på ett empiriskt underlag vid en viss tidpunkt 
och i en viss miljö. Alvesson & Sköldberg (1994, sid. 41) beskriver det som ”ett 
riskfyllt språng från en samling enskildheter till en allmän sanning”. Elgmork (1985) 
skriver att det bara finns en viss sannolikhet för att generaliseringen är riktig. 
Detta då det inte går att garantera att alla observationer i framtiden kommer att 
ge samma resultat som den induktion som har genomförts. Molander (1988) går 
längst genom att hävda att det inte finns någon möjlighet överhuvudtaget att 
med en induktiv metod skapa generella teorier.  
 
Vidare anser Alvesson & Sköldberg (1994) att eftersom induktionen inte kan 
generera teori, även kallade djupstrukturer, återstår endast empiriska 
summeringar, så kallade ytstrukturer. 

Abduktion 
Abduktion kan sägas vara en kombination av induktion och deduktion (Patel & 
Davidson, 2003). Enligt Alvesson & Sköldberg (1994) kan induktionen och 
deduktionen betraktas som något som onaturligt brutits ut från abduktionen. 
 
Vid abduktion förekommer inledningsvis ett induktivt resonemang som 
slutligen prövas deduktivt. Fördelen med abduktion är att det inte binder upp 
utredaren i lika hög grad, som vid användande av enbart deduktion eller 
induktion. Nackdelen är att den ställer stora krav på utredarens vidsynthet och 
att dennes arbete sker förutsättningslöst. (Patel & Davidson, 2003) 
  
Alvesson & Sköldberg (1994) skriver att fördelarna med abduktionen är att den 
tar vara på de bästa egenskaperna hos induktionen och deduktionen, samt att 
den borde vara en metod som i realiteten används vid många fallstudiebaserade 
undersökningar. 

Deduktion      Induktion            Abduktion

Empirisk 
regelbundenhet

Teori

Empiri
 

Figur 2.1: Deduktion, induktion & abduktion (Alvesson & Sköldberg, 1994, sid. 45) 
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Vårt val av vetenskaplig ansats 
Vi har valt att arbeta efter en hermeneutisk inriktning och söka förståelse och 
svar på vår frågeställning genom en abduktiv ansats. Detta då studien kommer 
att växla mellan induktion och deduktion. Figur 2.1 tydliggör de olika 
ansatsernas förhållningssätt. Vi kommer till viss del att utföra observationer på 
verkligheten som vi kommer att koppla till teorin för att se hur väl de stämmer 
överens. Vi kommer även att göra det omvända, det vill säga att med teorin 
som grund genomföra observationer på verkligheten. 
 
Frågor skapas i ett tidigt skede, sedan studeras teori vilken genererar ytterligare 
frågor. Dessa frågor kommer sedan att ligga till grund för den empiriska 
studien. Efter färdigställd empiri kommer åter teorin att användas. Detta för att 
underlätta tolkning och nå en ökad förståelse för det som studeras. Genom 
detta växelspel av empiri och teori önskar vi uppnå en god bas för vidare analys 
och slutligen nå ett svar på vår frågeställning.  
 
Att uppsatsen får en hermeneutisk inriktning kan ses som en följd av valet att 
använda en abduktiv ansats. Att nå en fullständigt hermeneutisk inriktning 
finner vi dock vara svårt. Det kommer att vara en viss balansgång mellan 
positivism och hermeneutik men uppsatsens tyngd kommer att ligga i 
hermeneutiken. 

2.4 Datainsamling 
Vid alla typer av undersökningar förekommer någon typ av datainsamling. Det 
finns tre centrala aspekter att ta hänsyn till, dessa är viktiga individer, teknik för 
insamling samt tidpunkt för genomförandet. Ytterligare ett ställningstagande 
som måste utfärdas är huruvida den studie som ska genomföras ska vara 
kvantitativ eller kvalitativ. (Patel & Davidson, 2003) 

Kvalitativ kontra kvantitativ 
Huvudindelningen vid undersökningar är kvantitativa och kvalitativa 
datainsamlingar. Med en kvantitativ datainsamling avses en insamling som 
grundar sig på mätbara data så som exempelvis en enkätundersökning. Den 
kvantitativt insamlade informationen kan användas för att utföra en 
beskrivning, eller en förklaring, av det undersökta. Förklaringar nås vanligen 
genom att undersöka sambanden mellan olika egenskaper medan beskrivningar 
fås utifrån att kvantitativt beskriva det undersökta. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
 
Vid en kvalitativ undersökning utgör mängden av data inte samma fokus som i 
den kvantitativa. Urvalet av studieobjekt är här av större vikt. En kvalitativ 
undersökningsmetod innebär att skapa slutsatser och resultat utifrån en analys 
som till största del består av kvalitativa data. Med kvalitativa data avses empiri 
insamlad med individer, eller grupper av individer, som studieobjekt. (Ibid.) 
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Val av metod beror helt på det undersökningsproblem som ligger till grund för 
den tänkta studien. Den kvantitativa metoden ska användas då statistiska 
bearbetningsmetoder är mest lämpliga, det vill säga vid frågor som ”Var? Hur? 
Vilka är skillnaderna?” med flera. Den kvalitativa forskningen å andra sidan 
inriktar sig mer på förstålelser och tolkningar, det vill säga vid verbala 
analysmetoder. (Patel & Davidson, 2003) 
 

 
Figur 2.2: Kvantitativt respektive kvalitativt inriktad forskning kan ses som ändpunkterna i 
en sammanhängande helhet (fritt från Patel & Davidson, 2003, sid. 14) 
 
Patel och Davidson (2003) framhäver i sin bok att det inte finns någonting som 
motsäger en kombination av de båda ansatserna. Kvantitativ forskning kan 
kombineras med kvalitativ forskning för att nå ett sammanhängande helhets-
intryck. Detta illustreras i figur 2.2. Alvesson & Sköldberg (1994) har här 
samma syn som Patel och Davidson (2003), de skriver att de båda ansatserna 
fungerar väl var för sig, såväl som i kombination. De framhäver vidare att det 
vid ren kvalitativ forskning ibland kan vara nödvändigt med viss del kvan-
tifierad data då de kan fylla ett värde som bakgrundsmaterial till den kvalitativa 
forskningen.  
 
Enligt Patel & Davidson (2003) är det viktigt att det material som samlas in vid 
en undersökning kan uttrycka ett så generellt resultat som möjligt. Vid en 
kvantitativ undersökning uppnås detta genom att göra ett urval, även kallat 
stickprov, ur den population som är aktuell för undersökningen. För att kalla 
stickprovet slumpmässigt är det viktigt att alla i populationen har samma 
sannolikhet att bli valda vid utförandet.  
 
Till skillnad från den kvantitativa undersökningens fragmentiserade kunskap nås 
vid kvalitativ bearbetning djupare kunskap. Det finns dock ingen exakt 
fastställning för hur en kvalitativ metod ska utformas. Varianterna är många och 
inom forskning är det mycket vanligt att forskare själva utformar sin egna 
kvalitativa metod. Genomgående för metoden är dock att den alltid går på 
djupet i jakten på kunskap, ett fåtal nyckelpersoner används för empiri och den 
grundar sig vanligen i text. Med text avses här transkriberade intervjuer såväl 
som böcker, artiklar, dagböcker, antecknade observationer med mera. Utöver 
intervjuer kan den kvalitativa undersökningen även grunda sig på videofilmer 
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och ljudupptagningar. Ytterligare en faktor vid kvalitativ behandling är att 
arbetet, som följd av användandet av omfattande textmaterial, oftast är tids- 
och arbetskrävande. (Patel & Davidson, 2003)  

Olika intervjutekniker  
Det finns en mängd olika val att ta ställning till vid utförandet av en studie. 
Speciellt vid intervjuer förekommer en viss uppsättning val att ta ställning till. 
En av dessa är huruvida de intervjuer som utförs ska vara standardiserade eller 
ostandardiserade. Med standardiserade intervjuer avses intervjuer där frågor 
redan innan intervjun skrivs ner och sammanställs. Detta till skillnad från de 
ostandardiserade intervjuerna där frågorna ställs mer spontant utan någon 
större planering på förhand. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
 
Ett annat val att ta ställning till är huruvida de intervjuer som utförs ska vara 
strukturerade eller fria. Med strukturerade intervjuer styrs den intervjuade av 
frågorna i den ordning som fastställts på förhand till skillnad från den fria, 
ostrukturerade, intervjun där intervjuaren kan hoppa mellan olika frågor be-
roende på hur intervjun går. Det tredje och sista ställningstagandet är om 
studien ska vara bred eller djup. Det vill säga om flera segment ska studeras 
ytligt eller om specifika områden ska granskas djupgående. 
 
Lundahl och Skärvad (1999) skriver att inspelning underlättar vid djupa 
intervjuer då det medför en fullständig registrering samt att tolkningen av 
intervjuerna blir mer välgrundad. Även Patel och Davidson (2003) håller med 
om att ljudinspelningar är bra då de återger intervjun mer exakt. En risk de 
nämner med metoden är att den kan hämma den intervjuade personen från att 
tala fritt. 

Observationer 
Enligt Kylén (197-?) grundar sig i princip alla vetenskapliga undersökningar mer 
eller mindre på observationer. Om än vi utför intervjuer så grundar sig 
resultatet på de observationer av ett visst fenomen som respondenten gjort. 
Vidare kan observationer skilja sig åt i struktureringsgrad. De ostrukturerade 
observationerna kan jämställas med det omedvetna. Sedan stiger struktu-
reringsgraden beroende av hur förutbestämd observationen är. Exempelvis är 
ett studiebesök mindre strukturerat än vad trafikmätningar är. Högre struk-
turering ställer krav på ett större förarbete för fastställande av vad som ska 
observeras och hur detta ska gå till väga. Den ostrukturerade intervjun kräver 
inte lika mycket förarbete men ställer å andra sidan större krav på observatören 
då denna måste vara mer öppen för allt som händer och vara väl insatt i 
studiens syfte. (Ibid.) 
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Ytterligare något att ta ställning till är om observationen ska vara kvantitativ 
eller kvalitativ. Med en kvantitativ observation avses observation av mätbara 
data som kan hanteras matematiskt. Vanliga kvantitativa data är antal, tid, 
sträcka och ljusstyrka. Vid kvalitativa observationer avses kvalitet, art eller 
kategori. Dessa data är i regel verbala och ger en kartläggning av skeenden, 
flöden, kontaktmönster, bedömningar, värderingar och så vidare. (Ibid.) 

Vårt val av datainsamling 
Då vår studie främst inriktar sig på småföretagare och deras möjligheter att 
använda EDI blir det ett naturligt steg att kontakta ett urval av de företag som i 
dagsläget levererar olika lösningar för EDI-kommunikation. Vidare avser vi få 
en insikt i småföretagens verksamheter och varför inte fler av dem väljer att an-
vända sig av elektronisk överföring framför traditionella papperslösningar. Det 
blir då ett naturligt steg under arbetsprocessen att även kontakta ett urval av 
dessa. 
 
Uppsatsen huvudfokus kommer att ligga i den kvalitativa metoden. Detta i 
form av ett urval intervjuer med personer med expertkunskaper i ämnet som 
kan ge oss en djupare förståelse samt en grund att stå på vid de avslutande 
diskussions- och analyskapitlet. 
 
Med denna blandning, av djupgående intervjuer i kombination med bredare 
telefonintervjuer med småföretag, avser vi nå ett djup och en stor tillförlitlighet 
i vår empiri. Med stöd av en genomarbetad referensram kommer detta tillväga-
gångssätt att underlätta den slutliga analysen.  
 
Vad gäller intervjuernas utformning så avser vi utföra standardiserade intervjuer 
med vissa ostandardiserade inslag. Det vill säga, vi skapar intervjufrågorna på 
förhand men är inte främmande för att ställa ytterligare frågor som kan tänkas 
dyka upp under självaste intervjun. 
 
När det kommer till ställningstaganden kring strukturerade kontra fria samt 
breda kontra djupa har vi valt att utföra fria och djupa intervjuer. Fria på så vis 
att frågorna finns nerskrivna i en viss ordning men kommer att nyttjas i den 
ordning som känns mest naturlig under den specifika intervjun. Djupet kommer 
vi nå genom samtliga våra intervjuer då dessa endast sker med ett fåtal personer 
men med ett stort djup där vi avser finna underliggande orsaker.  
 
De data som, under studiens gång, samlas in avser vi behandla på vetenskapligt 
lämpligt sätt (kap. 3). Vi avser att, i de fall då det är möjligt, spela in samtliga 
intervjuer. Detta trots den risk, som Patel och Davidson (2003) nämner, 
angående det faktum att intervjupersonerna kan känna sig hämmade av en 
ljudupptagning. Vi gör detta val då vi finner att nackdelarna är mycket små i 
förhållande till fördelarna. Genom att utföra bandade intervjuer kan vi ägna mer 
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uppmärksamhet åt intervjun än nedtecknandet av det som sägs. Vi kan på så vis 
ägna mer tid till att ställa genomtänkta följdfrågor och friare utveckla våra 
resonemang. Detta kommer i sig ge en mer genomarbetad empiri.  
 
Ytterligare en anledning till varför vi väljer att spela in intervjuerna är att vi på 
så sätt senare kan sammanfatta dem för vidare analys och tolkning. Detta för att 
undvika att viktiga detaljer förbises. För att försäkra oss om att inga fel-
tolkningar ägt rum under sammanfattningen av intervjuerna avser vi tillfråga 
samtliga respondenter om de önskar läsa igenom och godkänna materialet 
innan vi går vidare till analysfasen. 
 
Vi avser utföra kvalitativa och strukturerade observationer. Detta kommer att 
ske genom på förhand fastställda kriterier för vad som ska undersökas. Då det 
är ett gränssnitt som ska granskas kommer det att bli svårt att utföra 
kvantitativa observationer. Vi kommer därför att utföra kvalitativa tolkningar 
utifrån den observationsmall vi fastställt.  

2.5 Datakällor 
Utöver val av metodansats är det även viktigt att fastställa vilka datakällor som 
ska användas under referensram och empiri. Med dessa avses tryckta såväl som 
muntliga källor. Att ha förtroende för det material som väljs är av högsta vikt, 
speciellt vid användande av sekundärdata (Lundahl & Skärvad, 1999). Patel & 
Davidson (2003) rekommenderar att källan såväl som källans författare bör ses 
över innan den används. Detta för att undvika tvivelaktiga källor vilka kan 
skapa misstro hos läsaren.  
 
Datakällor delas vanligen in i sekundära och primära datakällor. Med sekundära 
data avses information som finns dokumenterad sedan tidigare och inte skapats 
specifikt för den aktuella studien. Traditionellt brukar all dokumentation vilken 
finns nedtecknad på papper ses som sekundärdata, till exempel böcker, artiklar, 
dagböcker, rapporter, ekonomiska redovisningar med mera. I modern tid 
räknas även videoupptagningar, TV-program, bandinspelningar etcetera till den 
traditionella dokumentationen. Även information hämtad från Internet räknas 
till viss del in i begreppet sekundärdata. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
 
Till skillnad från sekundära data är primära data ny information som samlats in 
specifikt för den aktuella studien. Hit hör intervjuer såväl som 
enkätundersökningar och observationer. Även Internet kan till viss del ses som 
en primär datakälla, då i form av information som inte laddats ner i någon 
mening utan kommer direkt från andra personer via diskussioner, intervjuer 
eller dylikt. (Ibid.) 
 
Det är av stor vikt att det i det färdigställda materialet finns fakta vilka håller 
med, såväl som motsäger, undersökningens hypoteser och frågor. Detta för att 
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undvika ett skevt material där alla källor pekar i en riktning. (Patel & Davidson, 
2003) 

Vårt val av datakällor 
I enlighet med vår vetenskapliga ansats kommer användandet av datakällor 
växla mellan primära och sekundära data. Sekundära data kommer att samlas in 
för att öka förståelsen för den empiri vi önskar nå. På samma sätt avses primära 
data samlas in, vilka kommer att kräva teori, det vill säga sekundära data, för en 
ökad förståelse och vidare förklaring av det vi observerar. Detta för att uppnå 
tillförlitlighet liksom Alvesson och Sköldberg (1994, s.46) skriver ”man kan aldrig 
generera teori genom att bara kondensera empiri” det vill säga, det krävs en 
kombination av de båda för att nå trovärdighet i de teorier som studien 
resulterar i.  
 
Beträffande Internet så kommer det att användas både som sekundär och 
primär datakälla. Sekundär på så vis att viss teori kommer att nås via NEAs 
webbsida  (Nätverket för Elektroniska Affärer), samt andra relevanta 
elektroniska källor med stor tillförlitlighet. Primär på så vis att vi även avser 
utföra observationer på det webbgränssnitt för webb-EDI som Posten  
tillhandhåller åt  sina kunder.  
 
Ytterligare avser vi använda sekundära källor i form av tidigare studier som 
utförts inom området. De slutsatser och resultat som där uppnåtts, genom 
insamling av empiri, kommer vi att i vår studie betrakta som teori. 

2.6 Triangulering 
Triangulering är när flera olika metoder används för informationsinsamling och 
används ofta vid fallstudier (Merriam, 1994). Den insamlade informationen vägs 
sedan samman i analysen för att ge en så fyllig bild som möjligt (Patel & 
Davidson, 2003)  
 
Fördelarna med triangulering är att den ena metodens svaga sidor ofta är den 
andras starka sidor. En kombination möjliggör att det går att använda sig av alla 
fördelar med olika metoder samtidigt som det fortfarande finns kontroll över 
respektive metods nackdelar. (Merriam, 1994) 
 
Genom att kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder kan utredarna göra 
större anspråk på att de slutsatser som dragits är korrekta eftersom de bekräftats 
på två olika sätt. (Bryman, 1997) 

Vårt användande av triangulering 
Då vår studie kommer att bestå av intervjuer (djupintervjuer i kombination med 
telefonintervjuer), observationer och presentationer av tidigare studier, blir 
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användningen av triangulering ett naturligt steg i denna uppsats. Med hjälp av 
denna kombination av metoder anser vi att arbetet kommer nå en god struktur 
och resultera i en analys med starka grunder. Figur 2.3 illustrerar den tänkta 
trianguleringen.  
 

 
Observationer Tidigare studier

Intervjuer

DjupaTelefon

E-post

 
 
Figur 2.3: Illustrering av triangulering 

2.7  Generalisering 
Nationalencyklopedin definierar generalisering som: ”Härledning av allmän slutsats 
från enskilda exempel. Inom filosofin studeras generaliserande resonemang som en central del 
av induktion. Generalisering är nödvändig för att man skall kunna göra förutsägelser och för 
att upptäcka analogier”. (Nationalencyklopedin, 2004) 
 
För att kunna utföra en generalisering krävs det att det skett en indelning kring 
det som studeras. Føllesdal et al (2001, s.287) skriver ”…generalisering leder oss från 
en del till en helhet”. Detta medför att om vi, efter att ha studerat ett visst fall, kan 
uttala oss om en större helhet, har vi uppfyllt kraven för generalisering. Det ska 
dock inte ses som självklart att en undersökning, bara för att den är bred, kan 
ses som generell. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
 
Alvesson & Sköldberg (1994) framhäver svårighetsgraden i att utföra en 
generalisering av kvalitativa fallstudier. Angående regelbundenhet på en ytligare 
nivå finns det dock inget som motsäger att ett visst skapat mönster även 
kommer att gälla för liknande framtida tillfällen. De framhäver vidare att ”endast 
en statistisk studie som kan uttala sig om sannolikheten för att de konstaterade sambanden ej 
uppkommit av en slump är då berättigad till en generalisering –med angiven sannolikhet” 
(s.40). Detta är något som även Bryman (1997) skriver om. Han hävdar, i 
enlighet med tidigare nämnda författare, att resultatet av ett slumpmässigt urval 
kan generaliseras. Han framhäver dock att det endast kan appliceras med 
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säkerhet på den undersökta populationen och att problem kan uppstå att 
applicera resultatet på andra populationer.  
 
Genom att utföra ostrukturerade intervjuer minskar riskerna kring anklagelser 
beträffande bristande generaliserbarhet. Detta då ostrukturerade intervjuer 
medför en större frihet under intervjuerna och risken att frågorna styr 
respondenterna minskar. Ytterligare en faktor som medför att ostrukturerade 
intervjuer, i större utsträckning, ger generaliserbara resultat är att res-
pondenterna vanligen kommer från flera olika sociala och geografiska miljöer. 
Detta till skillnad från deltagande observationer då endast en viss plats eller 
situation studeras. I grunden handlar generaliseringen om att generalisera 
resultaten av en viss studie till en större population, det vill säga att nå en extern 
validitet.  (Ibid.)   

Generaliseringar inom denna studie 
Liksom referenserna ovan säger har vi full förståelse för att en allmängiltig 
generell slutsats är svår att dra från en enskild studie. För att nå en 
genomskinlighet i vårt arbete avser vi göra tydliga kopplingar mellan teori och  
empiri.  
 
Empirin kommer att hämtas in från spridda geografiska områden samt genom 
individer från olika segment och i olika situationer. Detta i kombination med 
valet av ostrukturerade intervjuer medför, enligt Bryman (1997), en högre grad 
av generaliserbarhet. 
 
Genom vårt val att studera skilda objekt i denna studie hoppas vi nå en ökad 
bredd. De möjligheter vi avser komma fram till i våra slutsatser avses vara app-
licerbara på alla småföretag i Sverige. Vår förhoppning är att alla småföretag, 
utifrån detta material, ska kunna finna den lösning som är bäst lämpad för just 
dem.  
 
Vi anser även att studien kommer att vara generaliserbar då den uttalar sig om 
möjligheter som är  allmängiltiga för samtliga småföretag. Ingen av möjlighet-
erna som omnämns kommer att vara specifik för en viss typ av företagsform 
eller bransch. Då vi fokuserar oss på möjligheter för just småföretag kan vi inte 
uttala oss om huruvida de möjligheter vi finner även är generaliserbara för stora 
företag.  
 
Att vi är två personer som tillsammans utför studien medför en ökad kritisk 
granskning av tillvägagångssättet samt av det resultat som vi slutligen kommer 
att nå. Genom att gemensamt föra djupa diskussioner och tillsammans söka 
svaren på våra frågor tror vi oss kunna ge en mer objektiv och genomarbetad 
slutsats än vid en enmansstudie.  
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2.8 Objektivitet 
Objektivitet kan enkelt beskrivas som att presentera korrekta data utan 
vinklingar och utelämningar av viktig information. Det handlar om att utesluta 
värderingar och endast hålla sig till rena fakta. Det undersökta får heller inte 
vara förutsägbart. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
 
Utredaren har ett perspektiv på det undersökta fenomenet och Lundahl & 
Skärvad (1999, s.62) beskriver det som ”en lins genom vilken utredaren betraktar 
verkligheten och väljer de aspekter som bedöms vara relevanta och viktiga samt tolkar 
verkligheten”.  
 
Føllesdal et al (2001, s.414) definierar objektivitet som: ”en framställning (t ex en 
avhandling, ett TV-program, en artikel) är objektiv om och endast om de uppfattningar och 
attityder den skapar hos mottagaren inte skulle förändras om man hade haft fullständig 
kännedom om saken, med alla upplysningar och alla alternativa hypoteser”. Det förklarar 
även vikten av att förändra eller fördjupa en uppfattning. En objektiv 
framställning ska inte förändras som följd av nya upplysningar, endast fördjupas 
och preciseras ytterligare för att på så vis nå en tydligare bild. (Ibid.) 
 
För att testa huruvida ett arbete är objektivt eller inte presenterar Føllesdal et al 
(2001) ett test på huruvida en framställning är objektiv. Testet bygger på att 
ifrågasätta om det finns information som inte tagits med som kan, om det hade 
tagits med, förändrat uppfattningen eller attityden hos läsaren. Är svaret nej på 
denna fråga är framställningen objektiv, om svaret är ja är den inte objektiv och 
dess brister bör ses över.  

Vår strävan efter objektivitet 
Denna uppsats har skrivits med strävan efter att uppnå största möjliga 
objektivitet. Eventuella subjektiva tolkningar som kan tänkas uppkomma i 
samband med den empiriska undersökningen avser vi presentera tydligt för att 
på så vis uppnå objektivitet i det presenterade materialet.   
 
Användning av känslo- och värdeladdade ord kan medföra alternativa 
beskrivningar som lätt ändrar våra attityder och på så vis omöjliggör objektivitet 
(Føllesdal et al, 2001). Vi avser av denna anledning att, för att behålla ett så 
objektivt synsätt som möjligt, undvika denna typ av ord.  
 
Vidare avser vi, vid återkommande tillfällen under arbetets gång, ställa den fråga 
som Føllesdal et al (2001) presenterat för testning av en framställnings 
objektivitet. Genom att ifrågasätta vår egen syn och förutfattade meningar 
ämnar vi nå en högre objektivitet.  
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2.9 Analys av data 
Det finns inget självklart tillvägagångssätt att använda sig av under analysfasen 
för att upptäcka centrala begrepp och sammanhang samt koppla ihop dessa till 
varandra. Det som däremot kan anses som en grundläggande teknik är att göra 
jämförelser genom att ställa olika fall mot varandra. (Jensen, 1995) 
 
Om resultaten av en jämförelse är detsamma som resultaten av en annan 
jämförelse, medför detta en ökad sammanlagd trovärdighet. Ett annat sätt att 
öka trovärdigheten är att samla in ny information för att se om denna infor-
mation leder till samma resultat som resultatet av den förstnämnda insamlingen. 
(Ibid.) 
 
Något som kan ses som ett mer extremt alternativ, är att söka efter negativa 
bevis. Det innebär att söka efter information som motsäger eller är inkon-
sekvent med den information som tidigare samlats in för att på så vis få en 
motvikt vid jämförelsen. Risken med detta är dock att motsägelsen blir så stark 
att det inte går att komma fram till något resultat alls. (Ibid.) 

Vårt val av tillvägagångssätt vid analys 
Vi avser genom att växelvis jämföra befintlig teori med den insamlade empirin 
nå en analys där alla sidor får möjlighet att säga sitt utan att det som 
framkommer färgläggs av våra egna åsikter och värderingar. Vår empiriska 
undersöknings uppdelning följer den indelning i urvalsgrupper som fastställts i 
det praktiska genomförandet (kap. 3). Analysen baseras på denna undersökning 
men har en annan uppläggning. Den delas istället in i de två huvudområden 
som studien baserar sig på, förutsättningar och tekniska aspekter. Genom detta 
arbetssätt når vi en analys med flera olika infallsvinklar, som är teoretiskt såväl 
som empiriskt grundade.  
 
Vi utför en strukturerad analys där vi arbetar med att lägga pussel av de bitar vi 
samlat in under studiens gång. Detta är en tolkningsprocess där vi sammanfogar 
och koncentrerar det material som sammanställts i den teoretiska referensramen 
och den empiriska undersökningen för att nå en grund som vi kan föra en 
diskussion utifrån och nå slutsatser genom.  

2.10  Metodkritik till valda metoder 
Den kritik som kan riktas mot våra val, av metodtillämpning, är att de är just är 
våra val. En risk i detta är att vi omedvetet kan ha frångått något perspektiv 
eller tillvägagångssätt som skulle ha varit mer gynnande för studien. 
 
Intervjuarens personlighet och färdighet, respondentens attityd och inriktning 
samt hur de olika parterna definierar situationen är, enligt Merriam (1994), tre 
faktorer som påverkar intervjusituationen. Vi kommer efter utförda intervjuer 
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inte kunna veta huruvida respondentens svar är tillförlitliga, vinklade eller 
genomtänkta. Yrkesmässiga och personliga förhållanden i respondentens om-
givning kan komma att påverka resultatet av intervjun negativt. Vi hoppas dock 
kunna motverka detta genom ett brett urval av respondenter. 
 
Valet av standardiserade men fria intervjuer kan medföra att samtliga 
respondenter inte besvarar samtliga frågor samt att vi når olika djup i de olika 
intervjuerna. Vi finner det dock viktigare att den intervjuade kan känna sig 
avslappnad och fritt tala om sina erfarenheter och kunskaper. Målet är att 
respondenterna genom intervjuerna ska förse oss med djupgående kunskaper i 
ämnet EDI. Av denna anledning ämnar vi utföra genomarbetade och långa 
intervjuer och tror därför att valet av standardiserade och fria intervjuer är det 
mest lämpade. 
 
Valet att utföra en kvalitativ studie med ett fåtal respondenter medför ett ökat 
krav på korrekta frågeformuleringar för att försäkra sig om att rätt kunskap nås. 
Vi avser, för att uppnå detta, noga överväga och diskutera igenom våra frågor 
innan vi utför några intervjuer. 
 
En risk som kan förekomma i vårt val av tillvägagångssätt är att det kan följa 
gamla vanor. Våra erfarenheter av rapportskrivning kan ha medfört att vi valt 
de metoder vi är mest vana vid och kanske inte alltid är bäst för just denna 
studie. En lång diskussion kring val av upplägg och metod har däremot 
förekommit och vi finner att de metoder vi valt att nyttja är de mest lämpade 
för just denna studie. 
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3 Kunskapsutveckling – praktiskt genomförande 
I detta kapitel presenterar vi det praktiska genomförandet för denna studie. Den inledande 
problemformuleringen behandlas och tillvägagångssätt, för insamling av teoretiska data, såväl 
som genomförandet, av den empiriska undersökningen, presenteras. Här genomförs vidare en 
presentation av de intervjuobjekt som kommer att ingå i studien och relevant information om 
de olika respondenterna.  
 
Vi har i föregående kapitel, där våra metodval presenterades, fastställt att vår 
uppsats kommer att ha en kvalitativ ansats (kap. 2.4) och fokusera på kunskaps-
typerna deskriptiv, förståelseinriktad, förklarande, kunskap om det möjliga samt 
kategoriell kunskap (kap. 2.2). Arbetet följer en hermeneutisk inriktning (kap. 2.3) 
och genom att växla mellan empiri och teori följer den även en abduktiv ansats. 
Vi låter på så vis den empiriska datainsamlingen påverka urvalet av teori (kap. 
2.3). 
 
Figur 3.1 redogör i grafisk form det genomförande vi tänker oss och den 
bearbetning som kommer att ske. Arbetet påbörjades med en introduktion där 
problemområde formulerades och en inläsning i ämnet ägde rum. Det var även 
i detta skede som val av metod fastställdes. Introduktionen följs av insamling av 
data och teori samt bearbetning av dessa båda. Som följd av vår abduktiva 
ansats sker detta iterativt till dess att vi finner en mättnad i form av att eventuell 
nyinsamlad data inte kan generera ytterligare kunskaper i ämnet. 
 

Insamling 
av teori

Data-
insamling

Bearbetning 
av teori

Bearbetning 
av data

Analys

Diskussion

Slutsats

Introduktion

Figur 3.1: Praktiskt genomförande 
 
Vad avser bearbetningen av det empiriska materialet kommer denna att utföras  
komparativt. Detta genom att samtliga intervjuer transkriberas och ställs mot 
varandra för att finna skillnader och likheter. Utifrån detta genomförs även 
kontinuerligt genomgångar av den teoretiska referensramen, för att se så att 
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samtliga aspekter i den empiriska undersökningen vägs upp genom teori, inför 
den kommande analysen. På så vis får vi en god överblick över våra insamlade 
data och kan direkt se vad som saknas eller behöver kompletteras. Denna form 
av bearbetning kommer att ge oss goda förutsättningar inför den efterföljande 
analysen.  
 
Vad avser den empiriska undersökningen kommer denna att grunda sig på 
primära data (kap. 2.6). Detta genom intervjuer som kommer att vara stand-
ardiserade i den meningen att vi har en manual, men fria på så vis att följdfrågor 
kan tillkomma och att frågor inte ställs i en, på förhand, fastställd ordning (kap. 
2.4). Vår analys kommer att utgå från en triangulering av de intervjuer vi utfört i 
kombination med tidigare utförda studier på området och egna utförda obser-
vationer (kap. 2.7) 
 
Det resultat vi når kommer att vara generaliserbart då det uttalar sig om 
möjligheter för samtliga småföretag (kap. 2.8). Vidare avser vi genom kritisk 
granskning av det egna arbetet eftersträva ett så objektivt resultat som möjligt. 
(kap. 2.9). 

3.1 Behandling av den inledande problemformuleringen 
Efter att ha fastställt vår problemformulering började vi söka efter tidigare 
utförda studier inom ämnet. Som ett resultat av denna eftersökning fann vi  en 
uppsats skriven av Bohlin & Stålnacke (2003) som undersökt vilka hinder 
småföretagare upplever vid ett införande av EDI och hur dessa hinder förhåller 
sig till varandra.  
 
Bohlin och Stålnacke (2003) fann i sin studie fem faktorer som utgjorde 
avgörande hinder vid ett införande av EDI. Rangordningen mellan de olika 
faktorerna såg ut enligt följande:  

• Brist på kunskap  
• Kostnad  
• Avsaknaden av standarder  
• Säkerhet 
• Företagens attityd  

 
Vi har med dessa fem faktorer som grund kommit fram till en uppsättning 
nyckelfaktorer som vi finner intressanta att titta närmare på. De olika 
nyckelfaktorerna kan indelas i två huvudområden. Närmare bestämt  förut-
sättningar och tekniska aspekter. Dessa huvudområden, med tillhörande 
nyckelfaktorer, utgör den stomme som uppsatsen kommer att byggas utifrån. 
Anledningen att vi valt just dessa är att vi finner att de påverkar de möjligheter 
som finns vid ett införande av EDI hos ett småföretag. Tabell 3.1 redogör för 
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de nyckelfaktorer som ingår i huvudområdet tekniska aspekter. I tabell 3.2 
presenteras sedan de  nyckelfaktorer som ingår i huvudområdet förutsättningar.  
  
Tabell 3.1: Nyckelfaktorer kopplade till tekniska aspekter.  

 Tekniska aspekter  

Säkerhet Här tittar vi närmare på säkerhetsaspekten kring EDI. 

Standarder Det förekommer en mängd olika standarder inom EDI, och de utgör 
även ett återkommande diskussionsämne vid elektronisk affärskommu-
nikation. Av denna anledning blir standarder en naturlig del att hantera i 
uppsatsen.   

Kostnader Vi ser närmare på vilka tekniska komponenter som krävs för ett 
införande samt övriga kostnader som uppstår som följd av ett in-
förande.  

 

Tabell 3.2: Nyckelfaktorer tillhörande huvudområdet förutsättningar 

 Förutsättningar 

Möjligheter  
 

Detta innebär inte bara en beskrivning av de möjligheter som finns utan 
även en undersökning av vilka möjligheter ett eventuellt införande kan 
medföra. 

Småföretags  
IT-kunskaper  
och attityder  
gentemot EDI 

Med detta avses den tekniska mognadsgrad som småföretagarna har 
uppnått, det vill säga vilka tekniska kunskaper som finns och hur dessa 
kan påverka ett införande. Här undersöks även vilken inställning 
småföretagen uppfattats ha gentemot EDI och den teknik som ligger 
bakom lösningen. 

Kravbild Den information vi tagit del av pekar på att kraven på småföretag 
främst kommer från större företag som redan har infört EDI. Vi önskar 
därför titta närmare på hur denna kravbild ser ut i verkligheten och hur 
stort allvar det ligger i dessa krav. 

Framtiden Vi undersöker här vad de befintliga teorierna och den empiriska under-
sökningen säger om framtiden. Vi är intresserade av vilka förändringar 
de anser vara på gång under de kommande åren samt hur dessa 
kommer att påverka de nuvarande möjligheterna. 

3.2 Urval av teoretiskt material 
Den teoretiska referensramen har som syfte att agera verktygslåda vid den 
avslutande analysen och diskussionen. Den teori som här presenteras kan se 
som en uppsättning ”verktyg” som senare kommer att nyttjas för att hantera 
den empiriska undersökningen. En omfattande studie av litteratur har utförts 
för att på så vis nå djupa kunskaper i det studerade ämnet.  
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Kunskapsinhämtningen har främst skett genom att med hjälp av våra 
nyckelfaktorer, i kombination med ordet EDI, söka i följande källor: 

• LIBRIS: Denna databas omfattar doktorandstudier och annan 
universitetsdriven forskning. Vi har sökt i denna databas för att se om 
liknande studier i ämnet bedrivits.  

• Elektroniska databaser: Sökningar efter artiklar i den elektroniska 
databas som universitetsbiblioteket tillhandahåller. Sökningarna har 
främst skett i omfattande artikeldatabaser så som Business Source Elite 
och EconLit.  

• Tidskrifter: Linköpings universitetsbibliotek har tillgång till ett stort 
urval tidskrifter som även finns i elektronisk form. Denna tjänst har visat 
sig extra värdefull då vi stött på andra uppsatser i ämnet som referat till 
specifika tidskrifter, och artiklar i dessa, som vi via denna tjänst har haft 
möjlighet att ta del av.  

• Linköping University Electronic Press och LIBRIS Uppsök: Två 
databaser som innehåller tidigare skrivna examensarbeten från svenska 
universitet i elektronisk form. Här har vi sökt för att försäkra oss om vår 
originalitet i ämnet samt för att finna tidigare studier som vi kan ta vara 
på i vår teoretiska referensram. 

• Litteratur: Litteratur funnen genom sökningar i biblioteket samt blivit 
tipsade om från personer med erfarenhet av EDI. Till litteratur, som 
varit speciellt användbar inom detta område, hör Peter Fredholms 
litteratur om elektronisk affärskommunikation. 

• Internet: Som en sista källa till tidigare producerad kunskap inom ämnet 
EDI har vi använt oss av sökmotorer på Internet. Vi har i dessa fall varit 
extra noga med att försäkra oss om att det material vi funnit har hög 
trovärdighet. Detta genom att nyttja elektroniska källor som presenteras 
av tillförlitliga källor, så som myndigheter, universitet och högskolor. 

Samtliga källor presenteras i sin helhet i den referenslista som finns i uppsatsens 
avslutande del. Indelningen sker där i tryckta källor, elektroniska källor och 
tidskrifter.  
 
Referensramen är objektivt framställd och innehåller inga åsikter eller 
värderingar från oss som författare. Våra egna tolkningar kommer senare att 
presenteras i form av diskussion i det diskussionskapitel som ingår i del 4.  

3.3 Urval av empiriskt underlag 
Som empiriskt underlag har vi valt att använda oss av djupgående intervjuer 
såväl som telefonintervjuer. Vi har utfört djupgående intervjuer med etablerade 
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aktörer inom EDI-området. Vardera intervju har ägt rum på respektive 
respondents arbetsplats. Urvalet av etablerade aktörer har skett enligt följande: 

• Programvarutillverkare: Vi hoppas genom kontakt med program-
varutillverkare få kunskaper och erfarenheter från kontakten med små-
företagare och arbetet som bedrivs för att hjälpa denna grupp att komma 
igång med EDI. Som del i denna grupp kommer även större program-
varutillverkare kontaktas för att nå kunskaper om vilken typ av krav som 
förekommer från de större företagen och hur programvarutillverkarna 
hjälper till att realisera dessa.  

• Större användare: Vi utgår från att de större företag som har infört 
EDI, i viss grad, ställer krav på sina kunder och leverantörer, om ett 
införande av EDI. Av denna anledning finner vi det intressant att komma 
i kontakt med ett sådant större företag, för att få del av deras kunskaper 
och erfarenheter.  

• Konsult: En person med detta yrke anser vi kunna ge en god insikt i 
självaste införandet av EDI och de problem som småföretagare vanligen 
uttrycker till följd av detta. Både direkt vid införandet och senare under 
drift.  

• VAN-företag: Då denna part sitter som spindeln i nätet vid EDI-
kommunikation finner vi det intressant att höra dennes åsikter om vilka 
möjligheter den besitter för att hjälpa småföretag att komma igång med 
EDI. 

 
Utifrån ovanstående urvalsgrupper beslutade vi oss för att kontakta de 
respondenter som presenteras i tabell 3.3.  
 
Tabell 3.3: Urval av respondenter vid de djupa intervjuerna med etablerade aktörer 

Urvalsgrupp Valt företag 

Programvarutillverkare IFS  
 SPCS 
 IT Design 

Större användare Luna 

Konsult Hans-Ove Aldenbrink (IBS) 

VAN-företag Posten 

 
Utöver de respondenter som presenteras i tabell 3.3 har ytterligare ett antal 
respondenter valts ut till den empiriska undersökningen. Vi har valt att 
kategorisera våra respondenter i olika grupperingar och hur dessa förhåller sig 
till varandra presenteras närmare i figur 3.2. 
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Två småföretagarfall

Etablerade 
aktörer

Programvaru-
tillverkare

Större
användare

Konsult

VAN-
leverantör

Möjligheter 
till EDI

EDI-
användare

Ej EDI-
användare

Användare av 
webb-EDI

Småföretagare

Bransch- & 
intresseorg.

= Djupintervju  = Telefonintervju = E-post@
Figur 3.2: En sammanfattande bild av vår empiriska undersökning 
 
Utöver de djupgående intervjuerna med etablerade aktörer har vi även varit i 
kontakt med småföretag för att få möjligheten att se ”båda sidorna av myntet”. 
Majoriteten av dessa respondenter har vi kommit i kontakt med genom Lasse 
Svensson på avdelningen för Externa Relationer vid Linköpings universitet. Då 
han har flera års erfarenhet av projekt som bland annat involverat ett stort antal 
småföretag, har vi genom honom kommit i kontakt med småföretag som kan 
vara värdefulla för vår studie. 
 
Vi har även kontaktat ytterligare två småföretag för mer djupgående intervjuer. 
Det ena med erfarenhet av EDI och det andra utan erfarenhet av EDI. Detta 
för att i det empiriska materialet möjliggöra en illustration av hur det är att 
bedriva en mindre verksamhet med EDI respektive utan EDI. Företaget med 
erfarenheter av EDI fann vi genom Projekt SVEAs hemsida (www.svea.gea.nu) 
där ett antal goda exempel på elektronisk affärskommunikation nämns. Det 
företag som saknar erfarenheter av EDI har vi fått kontakt med genom 
personliga kontakter.  
 
För att få en allmän syn på småföretag som helhet och hur dessa påverkas av 
elektronisk affärskommunikation har vi valt att kontakta bransch- och intresse-
organisationer som har erfarenheter av småföretags behov och önskemål. 
Denna kontakt kommer att ske via telefon eller e-post beroende på 
respondentens önskemål. 
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Slutligen har vi även varit i kontakt med småföretag som använder webb-EDI. 
Den ursprungliga tanken var att denna del av undersökningen skulle ske med 
hjälp av enkäter. Tyvärr visade sig detta inte vara praktiskt genomförbart, och 
kontakten med ett urval av användare fick därför ske genom telefonintervjuer.  

3.4 Kontakt med etablerade aktörer 
En översikt av de etablerade aktörer som har intervjuats under den empiriska 
delens djupintervjufas redogörs i tabell 3.4. Samtliga dessa intervjuer har spelats 
in och transkriberats innan vidare bearbetning. Under de kommande rubrikerna 
nedan presenteras respektive företag. 
 
Tabell 3.4: Respondenter vid kontakt med etablerade aktörer  

Företag Person Befattning Datum 

IFS Helena Rosengren Senior advisor 2004-09-28 
 Lennart Thorell Senior advisor 2004-09-28 
 Martin Gabrielsson Projektledare 2004-10-14 

SPCS Stefan Olson Försäljningsansvarig 2004-10-13 

IT-Design Lennart Hedin Delägare 2004-11-18 

Luna Anders Zackrisson EDI-ansvarig 2004-10-18 

IBS Hans-Ove Aldenbrink Konsult 2004-10-05 

Posten Lars Nordström Produktchef 2004-03-17 
 Henric Andersson Produktutvecklare 2004-10-18 
 Patrik Frövik Kundtjänst 2004-10-18 

IFS 
All information om IFS som omnämns i denna uppsats har, om annat inte nämns, 
inhämtats genom intervjuer hos IFS i Linköping. Vid den första intervjun (2004-09-28) 
närvarade Helena Rosengren och Lennart Thorell som är insatta i bilindustrins användande 
av EDI. Vid den andra intervjun (2004-10-14) intervjuades Martin Gabrielsson, som för 
en tid sedan var närvarande vid införandet av EDI hos en stor konfektyrtillverkare. Då 
samtliga intervjuade representerade företaget och talade om det ur samma synvinkel har vi valt 
att jämställa all information som en intervju. 
  
IFS är ett konsultbolag som arbetar med att leverera ett komponentbaserat 
affärssystem till medelstora och stora företag. Totalt finns mer än 60 olika 
komponenter fördelade på olika områden, exempelvis kundhanteringssystem 
(CRM), ekonomi, utveckling, tillverkning och så vidare. De erbjuder även 
möjligheter för företag att genom denna komponentlösning införa e-
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handellösningar som möjliggör partner-, kund- och leverantörssamverkan. 
Företaget är världsomspännande och har totalt cirka 3 000 anställda, försäljning 
i 45 länder och mer än 350 000 användare världen över. (IFS, 2004) 
 
IFS satsar på långsiktiga förhållanden. De arbetar antingen helt själva gentemot 
kund eller via partnerskap. Deras största fördel ser de i sitt komponent-
uppbyggda system då detta medför att ett successivt införande kan ske allt 
eftersom kunden känner sig redo. 

SPCS 
All information som nämns om SPCS är, i de fall inget annat nämns, hämtad från en 
intervju med Stefan Olson, försäljningsansvarig för återförsäljare av SPCS. Intervjun ägde 
rum i hotellfoajén till Scandic Nord i Norrköping, i samband med en produktvisning som 
SPCS var medarrangör till (2004-10-13). 
  
SPCS, Scandinavian PC Systems AB, har funnits i 20 år och den första 
programvaran som de lanserade var ett ordbehandlingsprogram. Numera 
fokuserar de sig på affärssystem för småföretag. Ett område som de, enligt dem 
själva, är Sveriges största leverantör till. (SPCS, 2004) 
 
SPCS har 200 anställda och egna butiker i Göteborg, Stockholm och Växjö. 
Majoriteten av försäljningen sker via postorder från huvudkontoret i Växjö, 
men SPCS har även ett rikstäckande nät av 250 återförsäljare. (Ibid.) 
 
Varje år i september/oktober släpper SPCS nya versioner av sina programvaror 
och i samband med lanseringen av 2004 års version introducerade företaget sin 
EDI-tjänst. För befintliga användare av programvaror från SPCS, behövs inga 
nya komponenter utan allt som behövs följer med i uppgraderingen. 
 
Utvecklingen av EDI-tjänsten, inklusive förstudie, har tagit ungefär 2 år. SPCS 
står som ensam ägare, men har anlitat en underleverantör för EDI-
kommunikationen. Denna underleverantör är ett VAN-företag (se kap. 4.2) och 
har sedan tidigare ansvar för tryckningen av de fakturor och utskick som SPCS 
per post sänder till sina kunder. Genom denna anslutning till ett VAN blir det 
möjligt för SPCS:s EDI-användare att även kommunicera med företag som inte 
använder sig av SPCS:s programvara. 
 
SPCS går i samband med lanseringen själva över till att använda sig av EDI. 
Användarna av tjänsten kommer exempelvis att få fakturorna för årsavgiften 
skickade till sig via EDI. 



Del 1 
 

 34 

IT Design 
I de fall inget annat nämns, är informationen i denna presentation, samt i senare delar av 
denna uppsats, hämtad från en intervju med Lennart Hedin på IT Design i Linköping 
(2004-11-18). Lennart är en av grundarna till företaget men arbetar numera endast deltid i 
företaget.  
 
IT Design, eller Information Technology Design Sweden AB, är ett företag 
som arbetar med affärssystem. Till en början arbetade företaget med 
återförsäljning av affärssystemet Jeeves, men sedan år 2000 har företaget arbetat 
med utveckling och lansering av ett eget affärssystem, som går under namnet e-
Sign. Ett affärssystem som riktar sig till företag med en storlek på upp till 15 
anställda. 
 
Företaget har själva inte implementerat något stöd för EDI i sin lösning och 
planerar för närvarande inte att göra detta.  I nuläget kan den intervjuade inte se 
någon anledning till ett införande så länge inte någon kund har önskemål om 
detta. 

Luna 
All information om Luna som omnämns i denna uppsats har, om annat inte nämns, 
inhämtats genom en intervju med Anders Zackrisson på Lunas kontor i Alingsås (2004-
10-18). Anders Zackrisson har arbetat hos Luna i omkring 30 år och är väl insatt i den 
utveckling som skett inom EDI-området och dess införande hos Luna.  
 
Luna är, enligt dem själva, en av nordens ledande leverantörer av verktyg och 
maskiner till industri- och byggsektorn. De har ett sortiment innehållandes över 
30 000 artiklar inom områden såsom skärande verktyg, handverktyg, tryckluft, 
trämaskiner, löd och svets etcetera. De marknadsför egna produktmärken såväl 
som varumärken från världsledande leverantörer. (Luna, 2004) 
 
Företaget Luna var mycket tidiga inom området EDI. De införde redan på 
slutet av 70-talet handterminaler hos sina kunder genom vilka kunderna 
elektroniskt kunde registrera sina beställningar. Utvecklingen har sedan dess 
genom olika steg nått fram till dagens lösning. En helautomatisk lösning där 
majoriteten av alla beställningar kommer in elektroniskt direkt till Lunas 
affärssystem. 
 
Hittills har företaget lyckats väl med införandet av elektronisk 
affärskommunikation hos sina kunder. För de kunder som inte själva har ett 
affärssystem, med stöd för EDI, finns en webbutik genom vilken kunderna kan 
lägga sina beställningar. 
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Till skillnad från införandet av EDI gentemot kund har införandet av EDI-
kommunikation gentemot leverantörerna hittills inte varit fullt lika 
framgångsrik. Under de tio senaste åren har endast 15 leverantörer börjat att 
kommunicera via EDI med Luna. Av denna anledning lanserade Luna i maj år 
2004 en lösning där leverantörerna via webb-EDI ska kunna ta emot och 
bekräfta beställningar samt skicka fakturor. Målet var, vid intervjun i oktober, 
att innan årsskiftet 2004/2005 ha 200 användare av webb-EDI.  

Konsult 
Intervjun med Hans-Ove Aldenbrink (hädanefter omnämnd som Aldenbrink) ägde rum på 
Linköpings resecentrum (2004-10-05). All information som omnämns i denna presentation 
såväl som informationen som hädanefter omnämns i sammanhang med Aldenbrink har sitt 
ursprung i denna intervju.  
 
Aldenbrink har erfarenhet av EDI sedan mer än 20 år tillbaka. Han kom i 
kontakt med EDI för första gången 1978 då han arbetade på företaget Anza 
AB. De senaste tio åren har han arbetat inom området åt IBS, som är ett 
företag som levererar affärssystem och utför konsultuppdrag. Företagets system 
är främst inriktade på elektronisk handel, kundhanteringssystem (CRM), 
lagerstyrning, distribution, beslutsstöd och affärsanalys. (IBS, 2004) 

Posten 
I de fall inget annat nämns, är informationen som omnämns om Postens EDI-tjänst hämtad 
från en intervju med Lars Nordström (2004-03-17) samt en intervju med Henric Andersson 
och Patrik Frövik (2004-10-18) på Postens kontor i Alingsås. Lars arbetar inte längre på 
Posten. Han gick under sommaren år 2004 i pension. Han hade fram tills dess arbetat med 
EDI i många olika former. Henric ansvarar för tekniken bakom Postens EDI-lösning och 
Patrik arbetar med kundtjänstärenden. I likhet med presentationen av IFS har vi valt att 
sammanställa dessa intervjuer till en helhet. 
 
Posten är ett av Sveriges största företag med cirka 38 000 anställda. Deras 
strategi är att vara ett modernt och konkurrenskraftigt meddelande- och 
logistikföretag där försändelser når mottagaren i rätt tid, säkert och 
kostnadseffektivt. Detta genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden. 
(Posten, 2004) 
 
I början av 1990-talet köpte Posten företagen Scandinavian Infolink och 
BASCET Infolink. Scandinavian Infolink låg bakom en växel för MEMO-
meddelanden, som var en slags tidig variant av e-postkommunikation, och 
BASCET Infolink utvecklade lösningar för EDI- och EDA-kommunikation. 
Posten valde att slå samman dessa två till ett företag och döpte det nya företaget 
till PostNet AB. I slutet av 1990-talet avvecklades PostNet AB som ett 
fristående företag och verksamheten lyftes in i Posten AB.  
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Posten har en egenutvecklad meddelandeväxel med namnet transaktions- och 
filhanteringssystem (TFS). Denna kan ses som en slags spindel i ett nät och är 
hjärtat i Postens VAN. Genom att ha en anslutning till Postens VAN och dess 
meddelandeväxel kan kommunikation ske med en mängd andra anslutna parter. 
Det blir lättare för de olika parterna att kommunicera och behovet av att var 
och en ska ha en mängd fasta uppkopplingar elimineras.  

3.5 Kontakt med bransch- och intresseorganisationer 
Inför denna del i studien kontaktade vi fyra bransch- och intresseorganisationer. 
Utav dessa valde två att ställa upp. Den ena var Företagarna, som är en 
företagarorganisation med 80 000 medlemmar och vars uppgift är att underlätta 
vid start, drift, utvecklande och ägande av företag. Den andra var Projekt 
SVEA, som under en fyraårsperiod arbetat med att inspirera och stötta 
företagare till att komma igång med de möjligheter som erbjuds inom IT. 
Ytterligare information om kontakten med dessa går att finna i tabell 3.5. 
 
Tabell 3.5: Kontakt med bransch- och intresseorganisationer 

Organisation Kontaktperson Typ av intervju Datum 

Företagarna Håkan Larsson,  
lokal ordförande  

E-post 2004-12-09 

Projekt SVEA 
 

Roland Ekström, 
projektledare 

Telefon 2004-12-28 

3.6 Kontakt med småföretag 
Tabell 3.6 redovisar de telefonintervjuer som genomförts med småföretag. 
Eftersom företagen önskat vara anonyma omnämns de med branschtillhörighet 
och ett namn av typen företag A, företag B och så vidare, vilket är det namn 
som i fortsättningen kommer att användas. Vid intervju med småföretag har vi 
utgått från den intervjumanual som presenteras i bilaga 2. 
 
Tabell 3.6: Telefonintervjuer med småföretag 

Företag Antal 
anställda Bransch Befattning Datum 

Företag A 1 Företagsgåvor Ägare 2004-11-09 

Företag B 60 Byggnadsföretag Arbetsledare 2004-11-09 
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Tabell 3.6 (Fortsättning): Telefonintervjuer med småföretag 

Företag Antal 
anställda Bransch Befattning Datum 

Företag C 45 Kabel- 

industri 

Styrelseordförande 2004-11-12 

Företag D 26 Media- 

företag 

Projektledare 2004-11-26 

Företag E 50 Industri- 

företag 

Ekonomiansvarig 2004-11-26 

Företag F 55 Tryckeri VD 2004-11-25 

 
Utöver telefonintervjuerna med de företag som omnämns i tabell 3.6 kon-
taktades ytterligare två småföretag vilka ligger till grund för två fall-
beskrivningar. Syftet med dessa två fall är att ge en djupare insikt i de fördelar 
som EDI kan medföra. I det ena fallet presenterar vi en intervju med ett företag 
som har EDI (Broms Renhållning) och i det andra ett företag som saknar EDI 
(SMF-skylt).  
 
Intervjun med Broms Renhållning ägde rum på företagets kontor i Oxelösund 
medan det med SMF-skylt genomfördes per telefon. Mer information om dessa 
två intervjuer presenteras i tabell 3.7. 
 
Tabell 3.7: Respondenter vid småföretagarexempel 

Företag Antal 
anställda Bransch Befattning Datum 

Broms 
Renhållning 

11 Renhållnings-
företag 

Ekonomiansvarig 2004-11-08 

SMF-skylt 35 Skylttillverkare Dataansvarig 2004-12-08 

3.7 Urval vid observation av webb-EDI och användarkontakt 
I presentationen av denna del av undersökningen har vi valt att dela in urvalet i 
två delar. Den ena delen består av egna observationer av webb-EDI och dess 
funktioner och den andra av kontakt med användare som återkommande 
använder sig av webb-EDI.  

Egna observationer 
Vi har som författare skilda bakgrunder och därför skiljer vi oss åt i de 
önskemål och förväntningar vi har på webbgränssnitt. Av denna anledning har 
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vi valt att genomföra två skilda observationer av webb-EDI och dess 
funktionalitet. För att utgångspunkterna vid våra observationer ska vara 
desamma satte vi oss ner och sammanfattade kriterier för vad som skulle 
observeras och testas. Spontant bestämde vi oss tidigt för att granska hjälp-
avsnitt, navigering, funktionalitet och gränssnittsutformning. Utifrån detta 
skapade vi de kriterier som finns i Bilaga 5. Kriterierna är öppna i sin karaktär 
för att undvika att vår observationsförmåga hämmas eller att vi styrs i en viss 
riktning.  

Kontakt med användare av webb-EDI 
Utifrån en lista med 113 stycken företag, som använder sig av Postens Web-
eDI-tjänst, valde vi slumpvis ut tretton företag som vi under en period på två 
dagar i december 2004 försökte få kontakt med via telefon för att ställa ett par 
frågor.  
 
Av de tretton företagen var det sju företag som deltog i undersökningen. Av de 
återstående sex företagen gick hälften inte att nå och den andra hälften ville, av 
olika skäl, inte ställa upp i undersökningen. De sju deltagande företagen 
benämns hädanefter som Företag 1, Företag 2 etcetera. De frågor som ställdes 
till företagen redovisas i bilaga 4. 
 
I nedanstående tabell (tabell 3.8) redovisas de deltagande företagens storlek och 
branschtillhörighet.  
 
Tabell 3.8: Information om företagen som deltog i undersökningen 

Företag Anställda Bransch Datum 

Företag 1 14 Tillverkning av kex och kakor 2004-12-14 

Företag 2 7 Import av livsmedel 2004-12-14 

Företag 3 3 Import av livsmedel 2004-12-14 

Företag 4 90 Bryggeri 2004-12-14 
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 Tabell 3.8 (Fortsättning): Information om företagen som deltog i undersökningen  

Företag Anställda Bransch Datum 

Företag 5 30 Tillverkning av pennor 2004-12-14 

Företag 6 6 Framställning av sallader 2004-12-14 

Företag 7 20 Framställning av kaffe 2004-12-15 

3.8 Sammanfattning  
I detta kapitel har vi presenterat det praktiska genomförande som kommer att 
äga rum. Kapitlet inleds med en genomgång av de metodval vi valt att göra. 
Detta följs av en presentation av studiens upplägg och den bearbetning av data 
vi avser ägna oss åt. Vi redogör även för våra två huvudområden, tekniska 
aspekter och förutsättningar, med dess tillhörande faktorer. Det är dessa 
huvudområden och faktorer som studien kommer att kretsa kring.  
 
Den empiriska undersökningen består av kvalitativa intervjuer med ett urval 
intervjuobjekt. Tabell 3.9 sammanfattar på ett bra sätt det urval av empiriskt 
material som kommer att användas under uppsatsens gång.  
 
Tabell 3.9: Urval av empiriskt material 

Grupp Antal Kapitel Tillvägagångssätt 

Intervjuer med etablerade 
aktörer 

8 Kap. 8 Intervjuer på plats hos 
respondent eller på 
allmän plats. Se bilaga 7 
för tid och plats och 
bilaga 1 för 
intervjumanual. 

Bransch- och 
intresseorganisationer 

2 Kap. 9 Kontakt via e-post och 
telefon (se bilaga 3 för 
intervjumanual). 

Kontakt med småföretag 8 Kap. 10 Telefonintervjuer (se 
bilaga 2 för 
intervjumanual). 

Egna observationer och 
kontakt med användare 
av Webb-EDI 

2 + 7 Kap. 11 De punkter som 
undersöktes vid våra 
egna observationer 
presenteras i bilaga 5. 
Telefonintervjuer (se 
bilaga 4 för 
intervjumanual). 
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Vad avser urvalet av teoretiskt material så har kunskapsinhämtningen skett 
genom flera olika kanaler. Detta genom att söka efter information i LIBRIS, 
elektroniska databaser, tidskrifter, Linköpings universitets uppsatsdatabas, 
litteratur och Internet.  Vi har främst använt EDI i kombination med våra 
faktorer som sökord och utifrån resultatet endast valt de källor vi funnit vara 
tillförlitliga.  



 
 
 

Del 2 - Teoretiska utgångspunkter 
För att ge en inblick i vad EDI är, och hur det kan användas, inleds denna 
del med en introduktion till ämnet. Efter avslutad introduktion går vi 
djupare in på våra två huvudområden, förutsättningar och tekniska aspekter 
samt dess tillhörande faktorer. Delen avslutas med en genomgång av tidigare 
studier som bedrivits inom området och de slutsatser som dessa nått.  
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4 Introduktion till EDI 
Detta avsnitt presenterar en närmare förklaring av vad EDI innebär och vilka olika 
lösningar som finns tillgängliga. Utöver detta presenteras även definitioner såväl som fördelar 
och nackdelar med ett införande av EDI.  

4.1 Definition av EDI. 
Med EDI avses Electronic Data Interchange, det vill säga elektronisk 
dataöverföring. Det kallas även för elektronisk integration av affärsprocesser 
mellan företag. Med detta avses elektronisk överföring av affärsdata mellan 
olika parters affärssystem. De typer av data som överförs kan vara fakturor, 
orderspecifikationer, lagerstatus etcetera. Syftet med EDI är att automatisera 
funktioner, som tidigare utförts manuellt, och på så vis nå ett effektivare 
arbetssätt. EDI kan användas externt såväl som internt mellan en verksamhets 
olika interna informationssystem. Figur 4.1 ger en bra översiktsbild över EDI-
begreppets innebörd. (Fredholm, 1999) 
 

Elektronisk integration  av  affärsprocesser mellan företag

Informations-
system och digital 
kommunikation 
används för att 
hantera och 
förmedla 
information

Samverkan mellan 
företag för att 
möjliggöra samt 
effektivisera 
värdeskapande 
aktivitet

Värdeskapande 
aktiviteter som 
bidrar till 
slutkundens 
produkter

Avser professio-
nella och affärs-
mässiga syften 
(B2B) där indi-
vider inom 
företaget 
samverkar

 
Figur 4.1: Förtydligande av begreppet EDI (Jedheim & Ulfsbäcker, 2004, framsida) 
 
Begreppet EDI är långt ifrån nytt. Så tidigt som 1989 gav RDF 
(Riksdataförbundet) ut en bok i ämnet och presenterade en definition av EDI 
som löd ”funktionellt sett är EDI utbyte av strukturerad datainformation mellan 
datasystem hos handelspartners. Praktiskt sett är EDI elektroniska rutiner som ersätter 
manuell administration” (RDF, 1989, s.7). Detta är något som illustreras tydligt, av 
Andersson (1996), i figur 4.2. Definitionerna av EDI är många men samtliga 
uttrycker det relativt lika. Threlkel & Kavan (1999) förtydligar detta genom att 
skriva att den generella definitionen av EDI är (fritt översatt): ”dator-till-dator 
utbyte av affärsdata, så som dokument och information, genom ett standardgränssnitt som 
kräver hårdvara, mjukvara och kommunikationsteknik som sköter överföringen av 
elektroniska data” (Threlkel & Kavan, 1999, s.348).  
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Figur 4.2: Illustration av skillnaderna mellan arbete med och utan EDI. (Andersson, 1996, 
framsida) 

 
Datafiler med information har sänts via olika kanaler, till exempel nätverk, 
magnetband och disketter, sedan långt tillbaka i tiden. Problemet med denna 
form av filöverföring är att data transporteras i en mängd olika filformat, något 
som medför merarbete för mottagaren. Med hjälp av EDI, där 
kommunikationen sker genom en och samma kanal, undviks detta problem. En 
större mängd filer kan skickas och merarbetet med konvertering etcetera 
underlättas. (Andersson, 1996) 
 
Med hjälp av EDI kan företag lättare hantera växande pappershögar, enkelt 
utföra sina order, skicka orderbekräftelser samt föra status på sina försändelser 
med mera. Detta medför att mer tid kan läggas på annat och ett effektivare 
arbete. (Kalakota & Whinston, 1996) 
 
För att EDI ska nå största möjliga effekt vill det till att samtliga organisationer i 
organisationens kontaktnät ansluter sig till denna typ av elektronisk affärs-
kommunikation. Spridningen är nödvändig av två anledningar (Iacovou et al., 
1995):  
 

• Möjlighet att genom EDI kommunicera med flertalet av sina viktigaste 
samarbetspartners. 

 
• Eliminering av de kostnader som i nuläget uppstår som följd av det 

parallell underhållet av olika kommunikationstyper (EDI, fax, scanning 
med flera), eftersom ett antal samarbetspartners använder EDI medan 
andra inte gör det.  

 
Vidare nämner Iacovou et al. (1995) vikten av de större företagen inte förbiser 
den elektroniska kontakten med de mindre företagen, då även dessa är viktiga 
partners att nå på elektronisk väg.  
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4.2 Olika typer av EDI 
EDI är ett mycket brett begrepp och kan användas på många olika sätt. 
Begreppet uppkom genom något som i dagens litteratur omnämns som 
traditionell EDI, vilket var något som medförde direkta kopplingar mellan 
företag genom så kallade VAN. Under det senaste decenniet, i och med 
Internets snabba tillväxt, har även internetbaserad EDI, som innebär att 
elektroniska överföringar sker helt via Internet, fått stor genomslagskraft. Det 
finns även lösningar som bygger på båda typerna av EDI, en så kallad kombi-
nerad EDI-lösning. (Mak & Johnston, 1999) 
 
Tabell 4.1 ger en teknisk översiktsbild över hur de båda EDI-lösningarnas skikt 
är uppbyggda. I denna kan man se att internetbaserad EDI, genom sitt 
användande av Internet och uppringd förbindelse, blir mer öppen än den 
traditionella EDI:n, där direkta kopplingar, uppringd förbindelse och privata 
nätverk utgör kanalerna för kommunikation. De två kommande avsnitten 
redogör mer tydligt för de båda varianterna av EDI samt en kombination av de 
båda.  
 
Tabell 4.1 - Skillnaderna mellan skiktens arkitektur i traditionell EDI och internetbaserad 
EDI (Fritt från Mak & Johnston, 1999) 

Skikt Traditionell EDI Internetbaserad EDI 

Meddelande-
standard 

- Dokument formaterade 
enligt EDI-standarder. 
(EDIFACT eller ANSI 
X.12) 

  

- Dokument formaterade enligt    
EDI-standarder (EDIFACT, 
ANSI X.12 med flera) 

- Egenutformad textfil  

- HTML-formulär 

Kuverteringsskikt - X.400 standard 

- Kuverteringsmetoder  

- SMTP/MIME 

- FTP 

- HTTP 

- Egenutformade protokoll 

Transportskikt - X.25  

- Paketförmedlingsnätverk 

- Egenformade protokoll 

 

- TCP/IP 

Fysiskt skikt - Direkta kopplingar 

- Uppringd förbindelse 

- Privata nätverk 

- Internet 

- Uppringd förbindelse  
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Traditionell EDI 
Traditionell EDI täcker enligt Kalakota & Whinston (1996) upp två stora 
områden. Dessa är: 
 

• Elektronisk överföring av handelsdata, det vill säga kommunikation i form 
av handelsdata så som beställningar, fakturor och bekräftelser. 

 
• Elektronisk överföring av ekonomiska data, det vill säga automatisk 

överföring av tillgångar mellan banker och organisationer.  
 

Kalakota & Whinston (1996) indelar vidare begreppet i två läger: gammal EDI 
och ny EDI. Gammal EDI är en tradition som traditionellt fokuserar på 
standarder och utformning av dessa. En ständig standardiseringsprocess pågår 
och internationella kommittéer försöker finna generella lösningar där alla 
användare får möjlighet att nyttja sina egna unika lösningar och ändå ha 
möjlighet att genom speciellt utformade lösningar utbyta elektronisk data med 
sina affärskontakter.  
 
Till skillnad från gammal EDI fokuserar ny EDI inte på standarder vid självaste 
datautbytet. Här ligger istället fokus på programutvecklaren vilken utformar 
affärssystemet. Det är denne som avgör hur strukturen ska se ut istället för 
förutbestämda standarder. På så vis undviks de kostsamma standardiserings-
processerna som uppstår i gammal EDI. (Ibid.) 
 
Gemensamt för alla former av traditionell EDI är att den elektroniska dataöver-
föringen sker via fasta kopplingar. Detta kan ske antingen genom direkta 
kopplingar till varje kund och leverantör såväl som genom ett VAN som länkar 
samman företagen. Att fasta linor används medför att varje koppling blir 
kostsam och en följd av detta blir att förbindelser endast upprättas vid 
långsiktiga relationer. (Ibid.) 

Internetbaserad EDI 
Ett alternativ till traditionell EDI, som blivit allt vanligare, är  internetbaserad 
EDI. Detta är en öppnare form av EDI där förbindelser skapas med långsiktiga 
såväl som kortsiktiga kontakter (Threlkel & Kavan, 1999). Det som skiljer 
denna form av EDI från den traditionella är att Internet nyttjas istället för den 
traditionella formens fasta linor. Med hjälp av denna öppna form av EDI kan 
affärskommunikation ske automatiskt även med tillfälliga förbindelser som är 
vanligt förekommande under projektarbeten etcetera. (Kalakota & Whinston, 
1996) 
 
Denna öppna form av EDI är mer flexibel än traditionell EDI då den tillåter en 
större bredd på tillåtna data. Den kan till exempel, till skillnad från den 
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traditionella, överföra grafiska data. Den är även mer kostnadseffektiv då den är 
möjlig att använda även vid kortsiktiga förbindelser. (Ibid.) 
 
Att alla användare, vid Internetbaserad EDI, får samma möjlighet att bedriva 
elektronisk affärskommunikation är, enligt Houser et al (1996), en av de största 
fördelarna med denna form av EDI. Ytterligare fördelar som de nämner med 
denna form är att den möjliggör en större variation av tjänster, vilka användarna 
själva kan välja hur de ska utformas, samt att den bygger på beprövad teknik. 
 
Att använda internetbaserad EDI resulterar i stora möjligheter för de mindre 
kunderna och leverantörerna som saknar ett affärssystem som kan kopplas upp 
mot affärsparternas system. Dessa kan nu istället få tillgång till ett webb-
gränssnitt genom vilket de bland annat kan ta emot och lägga beställningar. 
(Fredholm, 2002)  

Kombinerad EDI-lösning 
Det finns ingenting som säger att en kombination av de båda typerna av EDI 
skulle vara någonting negativt. För den som idag, sedan tidigare, nyttjar den 
traditionella EDI-lösningen är det fullt möjligt att bygga ut och även börja 
nyttja Internet som en kommunikationsbärare. Zuckerman (1999) framhäver 
tydligt att det inte handlar om den traditionella lösningen mot den 
internetbaserade lösningen utan att de båda kan fungera väl fristående såväl 
som i kombination. 
 
Ytterligare en faktor som resulterat i förespråkare till en kombinerad EDI-
lösning är säkerheten. Det finns de som känner stor tveksamhet att övergå helt 
från traditionell EDI till den internetbaserade då de känner att de förlorar 
kontrollen. Detta medför att många väljer att behålla den traditionella lösningen 
i viss utsträckning samtidigt som de även nyttjar en internetbaserad EDI-
lösning. (Vollmer, 2001). Även Morgan (2000), som gjort en undersökning i 
ämnet, skriver (fritt översatt, s.106) ”…ett stort antal företag säger att de kommer att 
gå över allt mer till Internet, men de kommer ändå att behålla sina traditionella EDI-system, 
åtminstone till en början”.  

VAN 
VAN står för Value Added Network och kan på svenska beskrivas som ett nät 
med mervärdestjänster. Företag som erbjuder VAN-tjänster är en mellanhand 
som kan agera som en tredje part i den förbindelse mellan två parter som 
utbyter EDI-meddelanden med varandra. (Fredholm, 2002) 
 
Företag som erbjuder VAN-tjänster i Sverige är bland annat Posten, WM-Data 
och TieToEnator. 
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Fördelar med VAN 
Det kan först tyckas onödigt att involvera ett VAN som en tredje part, men 
bland fördelarna med detta återfinns nedanstående. 
 

• Minskning av antalet förbindelser. Traditionell EDI bygger på att det 
finns en direktförbindelse till respektive företag som det sker EDI-
kommunikation med. Om ett företag har tiotals leverantörer innebär det 
lika många direktförbindelser varav alla förbindelser inte heller kanske är 
av samma sort. Det gör att det blir dyrt med teknik såväl som egen 
personal som ska övervaka att allt fungerar som det ska. (Fredholm, 
2002) 
 
Genom att ansluta företaget och dess leverantörer till ett VAN räcker det 
med en sorts direktförbindelse till VAN-företaget eftersom det då får en 
roll som spindel i nätet. (Ibid.) 

 
 

Figur 4.3: Uppbyggnad av traditionell EDI respektive EDI genom VAN 
 

VAN-företagen samarbetar i de flesta fall på nationell såväl som global 
nivå och är genom detta anslutna till varandra. Detta möjliggör för 
respektive VAN-företags kunder att de kan kommunicera med varandra 
utan att behöva en egen direktförbindelse till respektive VAN (Fredholm, 
2002). Figur 4.3 ger en bra överblick över hur VAN-tjänsten effek-
tiviserar kommunikationen.  

 
• Central brevlåda. VAN-företagen kan tillhandahålla en central brevlåda 

där EDI-meddelanden hämtas och lämnas när det passar mottagaren eller 
sändaren. Speciellt användbart för de företag som, av olika skäl, önskar 
behandla EDI-meddelanden vid en viss tid på dygnet och därför inte 
heller är behov av en ständigt uppkopplad förbindelse. Ett skäl kan 
exempelvis vara att utnyttja den tillgängliga datorkapaciteten mer effektivt 
genom att behandla EDI-meddelandena nattetid. (Fredholm, 2002)  Ett 
annat skäl kan vara att det i vissa VAN tillämpas en högre kostnad per 
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överfört EDI-meddelande under tidsintervall då det förekommer mycket 
kommunikation (Threlkel & Kavan, 1999). 

 
• Olika tekniska lösningar. Vid direktkommunikation mellan två företag 

måste samma typ av nät och kommunikationsprotokoll användas. 
Företag som är anslutna till ett VAN behöver inte ta hänsyn till detta 
eftersom VAN-företaget sammankopplar olika typer av 
kommunikationslösningar i de fall det finns behov av det. (Fredholm, 
2002) 

 
• Konvertering. VAN-företag erbjuder även hjälp med konvertering 

mellan olika filformat. EDI-meddelandena som utväxlas i ett VAN 
behöver genom detta inte vara av samma typ utan respektive kunds 
affärssystem kan generera EDI-meddelanden av den typ som de alltid gör 
utan att behöva ta hänsyn till vilket affärssystem som mottagaren 
använder sig av. (Ibid.)  

 
• Övervakning. VAN-företag erbjuder högre tillförlitlighet eftersom 

kompetent personal finns tillgänglig dygnet runt vilka snabbt kan åtgärda 
eventuella fel som uppstår. (Ibid.) 

 
• Webb-EDI. Om mottagaren eller sändaren saknar ett affärssystem för 

automatisk behandling av EDI-meddelanden, kan VAN-företaget 
tillhandahålla ett webbgränssnitt för översättning mellan EDI-format och 
webbformulär. Detta benämns som webb-EDI och går ut på att den ena 
partens personal loggar in i ett webbgränssnitt för att skicka och ta emot 
EDI-meddelanden. (Ibid.) 

 
Webb-EDI är speciellt användbart för småföretag som vill bedriva EDI-
kommunikation utan att behöva investera stora summor. (Gardner, 1999) 

Nackdelar med VAN 
Som alltid finns det fördelar såväl som nackdelar. Så även vid användande av 
VAN. De nackdelar som brukar nämnas i sammanhanget är bland annat de 
som nämns nedan.  
 

• Viss extra tid för varje EDI-meddelande. En nackdel med VAN-
tjänster är att det tar en viss extra tid för varje EDI-meddelande att nå sin 
mottagare. Detta då meddelandet ska passera en tredje part, det vill säga 
VAN-företaget. (Fredholm, 2002) 

 
• Kan i vissa situationer vara ett dyrare alternativ. I de fall då det 

endast rör sig om ett fåtal förbindelser där stora informationsmängder 
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överförs, kan VAN vara ett dyrare alternativ jämfört med 
direktförbindelser till respektive part. (Fredholm, 2002) 

 
• Internet och VAN kompletterar varandra. I samband med att allt fler 

företag ansluter sig till Internet ifrågasätts det om VAN-företagen ska 
kunna överleva då affärskommunikationen istället kan bedrivas direkt 
över Internet till en lägre kostnad. Med hjälp av Internet är det lättare att, 
mellan mottagande och sändande part, fördela kostnaden till skillnad från 
när meddelandet går genom ett VAN i vilket sändaren står för kostnaden 
per överfört EDI-meddelande. (Werner, 1999) 

Fördelar kontra nackdelar 
Fredholm (2002) skriver att det med största sannolikhet även i framtiden 
kommer att behövas en tredje part mellan köpare och säljare trots att 
affärskommunikationen sker med hjälp av Internet. Det gäller för VAN-
företagen att förändra innehållet i sina tjänster och anpassa dem till de krav som 
marknaden ställer. Exempelvis att erbjuda möjligheten till webb-EDI (Threlkel 
& Kavan, 1999) eller hjälp med konvertering mellan, det på Internet vanliga 
filformatet, XML och, det för EDI-kommunikation traditionella, EDIFACT. I 
och med en sådan anpassning föreslås VAN-företagen döpas om till VAISP, 
det vill säga Value Added Internet Service Providers. (Fredholm, 2002) 
 
Dock kan inte Internet erbjuda samma nivå av tillförlitlighet som ett VAN kan 
göra (Gardner, 1999). I en rapport från Post  & Telestyrelsen (2001), som 
handlar om Internets robusthet, står det att en omfattande elektronisk handel 
över Internet skulle medföra att Internet får stor betydelse för 
samhällsekonomin. Vidare står det även att ”Internetinfrastrukturens robusthet kan 
hotas av bristande säkerhet hos ingående komponenter såsom fysiska förbindelser, 
vägvalsutrustning, knutpunkter, driftcentraler, domännamnssystemet och tidsservrar. 
Internetinfrastrukturens robusthet är därutöver beroende av säkerheten hos användarna och 
deras anslutningar till Internet. Ett annat problem är bristen på kompetent personal hos 
såväl operatörer som användare.” (Ibid., s.1) 
  
Även om ett EDI-meddelande blir försenat i bara en halvtimma kan det 
medföra stora konsekvenser för sändaren/mottagaren i form av exempelvis 
uteblivna beställningar eller leveranser. Detta eftersom EDI-meddelandet, 
under normala förhållanden, förväntas komma fram nästan omedelbart. 
(Gardner, 1999) 

4.3 Sammanfattning 
Med EDI avses elektronisk affärskommunikation, det vill säga utbyte av 
elektroniska data så som beställningar, fakturor, lagerhantering etcetera mellan 
olika parters affärssystem. Förr i tiden skedde denna dataöverföring genom 
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direkta kopplingar mellan parterna. Numera sker majoriteten av all EDI-
kommunikation genom internetbaserade lösningar och användande av VAN-
företag eller genom en kombinerad lösning där Internet såväl som tidigare 
direktkopplingar nyttjas.  
 
Med VAN-företag avses det mellanled i den förbindelse som binder samman 
två parter med varandra. Fördelen med VAN-tjänster är att de medför en 
minskning i antalet direkta förbindelser då företagen endast behöver koppla 
upp mot en punkt istället för alla de företag de önskar kommunicera med. 
VAN-företaget kan ses som något av en spindel i nätet och tillhandahåller även 
möjligheten till konvertering, övervakning och andra tekniska lösningar.  De 
nackdelar som kan nämnas med VAN är att det medför en viss extratid per 
överföring, kan vara ett något dyrare alternativ samt att det finns en viss risk att 
tjänsten kan bli överflödig som en följd av ökad internetanvändning. 
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5 Tekniska aspekter 
I detta kapitel behandlas befintlig teori som berör säkerhet, standarder och kostnader som 
måste tas i beaktande vid ett införande av EDI.   

5.1 Säkerhet 
Allt eftersom mer och mer av EDI-kommunikationen flyttats från privata 
nätverk mellan större företag till att vara något som alla kan använda sig av med 
hjälp av Internet, har kraven på säkerhet ökat. (Fredholm, 2002) 
 
Det finns ett par faktorer som kan sägas utgöra en miniminivå för säkerhet vid 
elektroniska affärer. Dessa faktorer är (Ibid.): 
 
• Tillgänglighet: Att alla samverkande delar så som affärssystemet, 

kommunikationsutrustning med mera har en hög grad av tillgänglighet. 
 
• Kvittenser: Att få kvittens på att skickade meddelandena är mottagna. 

Kvittenserna kan delas upp i tre nivåer som är kommunikationsnivå, 
transaktionsnivå och applikationsnivå. 

 
• Spårbarhet, arkivering och säkerhetskopiering: Att kunna spåra, 

arkivera och återskapa överförda meddelanden, är en nödvändighet för att 
kunna upprätthålla god säkerhet och följa de juridiska krav som ställs på 
elektronisk affärskommunikation. 

 
• Behörighetssystem: Att begränsa tillgången till de system som hanterar de 

elektroniska affärerna. Inte bara vilka som har tillgång till systemen i sig 
utan vilka funktioner som var och en har rätt att använda sig av. Det ska 
exempelvis inte gå att modifiera loggar i efterhand så att spårbarheten 
påverkas. 

 
• Reservrutiner: Att det finns övervakning och direkta åtgärder att sätta in 

utifall att systemen inte fungerar som de ska. En förebyggande åtgärd kan 
exempelvis vara att ha dubblerade eller speglade system. 

 
Utöver dessa faktorer finns det även en säkerhetsmodell som tar upp sex 
säkerhetsfunktioner som respektive parts system bör ha stöd för (Ibid.): 
 

1. Förvanskningsskydd 
Att skydda ett meddelande från att det förändras under överföringen. Detta 
kallas även för integritetsskydd. Detta kan ske genom att avsändare och 
mottagare kontrollerar att meddelandet resulterar i en och samma 
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kontrollsumma. Kontrollsumman fås fram genom att respektive part gör 
beräkningar av meddelandets innehåll med hjälp av en beräkningsalgoritm. 

 
2. Äkthetsbevis 
Att kunna garantera att avsändaren är den som den utger sig för att vara. 
Detta kan exempelvis genomföras med hjälp av digitala signaturer där 
meddelandena signeras av avsändaren med hjälp av dennes hemliga nyckel 
och sedan verifieras av mottagaren med hjälp av avsändarens publika nyckel. 
 
3. Skydd mot förnekande av ursprung 
En avsändare ska inte i efterhand kunna förneka att den skickat ett visst 
meddelande. Detta kan exempelvis införas genom en kombination av 
äkthetsbevis och spårbarhet. 
 
4. Skydd mot förnekande av mottagning 
Samma som föregående fast sett från andra hållet, det vill säga att en 
mottagare ska inte i efterhand kunna förneka att den mottagit ett visst 
meddelande. 

 
5. Sekvensskydd 
Skydd mot att ett meddelande dubbleras, försenas, delar av meddelandet blir 
kopierat eller försvinner.  
 
6. Insynsskydd 
Att förhindra att obehöriga tar del av ett meddelandes innehåll. Detta kan 
realiseras genom att avsändaren krypterar innehållet innan meddelandet 
skickas iväg. 
 

Den senare, insynsskydd, har blivit allt mer aktuellt i och med att de 
meddelanden som numera överförs innehåller mer affärskritisk information 
(Fredholm, 2002). Dock poängterar Montana (1996) att det är viktigt att en 
ordentlig förstudie genomförs innan en viss säkerhetslösning införs. Detta för 
att undvika kostnader som överstiger de potentiella fördelarna med en viss 
lösning.  
 
Ett sätt att öka säkerheten är att använda sig av en tredje part, exempelvis ett 
VAN-företag. Denna agerar då som garant för att ett EDI-meddelande 
innehåller korrekt information, kommer från rätt avsändare samt har nått rätt 
mottagare. Det kan dock medföra ökade överföringskostnader. (Montana, 
1996) 
 
Ratnasingham (1998) nämner fem sätt som en part kan använda sig av för att 
öka sin trovärdighet vid elektronisk affärskommunikation med andra parter:  
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1. Upprätta juridiskt hållbara avtal som detaljerat beskriver hur EDI-
kommunikationen ska ske. 

 
2. Se till att EDI-kommunikationen överensstämmer med framtagna 

standarder. 
 

3. Implementera behörighetskontroller och kryptering. 
 

4. Erbjuda möjligheten att komma i kontakt med teknisk personal. 
 

5. Implementera funktioner som skyddar mot dubbla överföringar av ett 
och samma meddelande. 

 
Att bedriva EDI-kommunikation innebär att dela teknologi och känslig 
information med varandra. Det är därför extra viktigt att det går att lita på alla 
inblandade parter och att ingen av dessa försummar aktivt arbete med att 
upprätthålla säkerheten. Detta eftersom bristande säkerhet hos en part kan 
påverka andra parter. Säkerheten måste planeras, arbetas aktivt med och 
övervakas ända från utvecklings- till avvecklingsstadiet av en lösning som 
innefattar EDI-kommunikation. (Ratnasingham, 1998) 

5.2 Standarder 
FN har sedan 1950-talet bedrivit arbete med att förenkla handelsprocedurer 
genom standardisering. Under 1980-talet påbörjades en naturlig övergång från 
pappersbaserade till elektroniska handelsdokument. (Fredholm, 2002) 

EDIFACT 
År 1987 utvecklade FN och ISO en gemensam internationell standard för 
elektronisk affärskommunikation. Denna standard fick namnet EDIFACT 
vilket är en förkortning för EDI For Administration, Commerce and Transport. 
(Fredholm, 2002) 
 
EDIFACT omfattar inte hur meddelandena transporteras mellan mottagare och 
avsändare för det har medvetet lämnats utanför. Fokus ligger istället på ”vad” 
som överförs, inte ”hur” överföringen sker. (Ibid.) 
 
För en som inte är insatt i EDIFACT kan ett EDIFACT-meddelande vara svårt 
att tyda. Detta eftersom det består av en enda lång rad med text (Ibid.). Figur 
5.1 visar ett exempel på hur ett EDIFACT-meddelande kan se ut. 
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Figur 5.1: Ett exempel på ett EDIFACT-meddelandes utformning 
 
Ansvaret för att omvandla affärskrav till elektroniska meddelanden har FN 
delegerat till olika arbetsgrupper. Dessa består av representanter från de 
branscher som respektive typ av meddelande berör. På så vis bestäms 
utformningen av meddelandena för finanssektorn av bankerna själva. FN 
godkänner sedan de färdiga meddelandena. Innan EDIFACT togs fram 
utvecklades flera branschspecifika EDI-dialekter. Exempelvis ODETTE inom 
fordonsindustrin som på senare år har anpassats så att det numera är baserat på 
EDIFACT och kompatibelt med andra branschspecifika dialekter. (Fredholm, 
2002) 
 
Genom att EDIFACT inledningsvis utvecklades i Europa blev det även så att 
användningen av standarden blev först och främst populär i den delen av 
världen. I exempelvis Amerika dominerar än idag, ANSI X.12, som är 
amerikanarnas egen standard för elektroniska meddelanden. En långsam 
övergång till EDIFACT kan däremot även där ses i och med att internationella 
företag och myndigheter börjat ta ett steg närmare EDIFACT då det, till 
skillnad från ANSI X.12, är en internationell standard. (Ibid.) 
 
Dock är det däremot bara större företag som framgångsrikt kommit igång med 
användningen av EDIFACT. Ointresset från IT-industrin har även medfört att 
det varit sällsynt med stöd för EDIFACT i de standardsystem som har 
utvecklats. (Ibid.) 
 
Sedan 1997 ansvarar FN-organisationen CEFACT, Centre for Trade Facilitation 
and Electronic Business, för utvecklingen av EDIFACT. (Ibid.) 

XML 
XML, eXtensible Markup Language, är ett metaspråk vars syfte är att strukturera 
data. Att det är ett metaspråk innebär att det i XML går att, förutom 
informationen i sig, skicka med en beskrivning över hur informationen ska 
tolkas. Denna beskrivning benämns i grundutförandet av XML som DTD och 
är en förkortning för Document Type Definition. (Fredholm, 2002) 
 
Efter två års utveckling godkändes år 1998 XML som standard av W3C, World 
Wide Web Consortium, men det tog ytterligare 1-2 år innan XML började 
användas i någon större utsträckning. Stödet från IT-industrin hade däremot 
hela tiden varit starkt, bland annat eftersom XML genom dess uppbyggnad var 
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< f ak tu r a>  
<fak tu r an r>1234</fak tu r an r>  
<fak tu r ada tum>2004 -12 -11</fak tu r ada tum> 
<kund> 
  <namn>I ngemar  La r s son</namn> 
  <ga tu ad r e s s>S t r andvägen  8</ga tuad r e s s>  
  <pos to r t>Oxe lö sund</pos to r t>  
</kund> 
<fak tu r a r ad>  
  <a r t i k e l n r>5678</a r t i k e l n r>  
  <benamn i ng>In l a gd  gu rka</benamn i ng>  
  <an t a l>1 </an t a l>  
  < l eve r e r a t>1</ l eve r e r a t>  
  <p r i s>19</pr i s>  
</f ak tu r a r ad>  

</f ak tu r a>  

lätt för en människa att läsa vilket även medförde att det blev enkelt att 
implementera stöd för i olika produkter. Figur 5.2 visar ett exempel på hur en 
faktura skulle kunna utformas i XML. (Ibid.)  
 

 
Figur 5.2: Ett exempel på hur en XML-faktura kan utformas 
 
En av XML:s största styrkor är att det öppnar för möjligheten, för avsändaren 
och mottagaren, att själv bestämma hur information ska formuleras och tolkas, 
men detta har även blivit en av dess största nackdelar. Den inledningsvis 
saknade standardiseringen av formuleringen av information i XML, det vill säga 
avsaknaden av standardiserad grammatik, har gjort att många organisationer har 
avvaktat med att börja använda sig av XML i sin externa kommunikation. För 
så fort det har kommit till den punkt att det är dags att upprätta extern 
kommunikation mellan två parter har behovet av att dessa måste vara 
fullständigt överens om hur informationen ska formuleras och tolkas åter 
aktualiserats. Avsaknaden av detta har gjort att möjligheten, att ha ett enda 
gemensamt XML-baserat språk för all affärskommunikation, än så länge ligger 
långt fram i tiden. (Fredholm, 2002) 
 
XML har det däremot haft det betydligt lättare att slå sig fram när det gäller 
kommunikationen internt inom organisationer. Detta vid exempelvis inte-
grering av olika interna system, där beslut om formuleringen och tolkningen av 
informationen även kunnat fattas internt av organisationen själv utan att behöva 
ta hänsyn till omvärlden. (Ibid.) 
 
Vid millennieskiftet genomfördes ett svenskt projekt vid namn Pharos Internet 
i vilket bland annat en analys av för- och nackdelar med att använda XML för 
EDI-kommunikation ingick. Kortfattat resulterade analysen i ett konstaterande 
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att XML gav ökade integrationsmöjligheter vid användande av webb-EDI, att 
det gav stöd för affärskommunikation såväl mellan system till system och 
människa till system (webb-EDI) samt att dess enkelhet medförde billigare 
lösningar för små- och medelstora företag eftersom inte lika mycket arbete med 
integration av system krävdes. (Fredholm & Mellquist, 2000) 
 
I Pharos Internet-projektets slutrapport konstaterades det även att de flesta är 
eniga om att XML kommer att få stor betydelse när det gäller att öka antalet 
elektroniska affärer inom B2B. När XML kommer att slå igenom, kommer att 
variera från bransch till bransch beroende på respektive branschs användning 
av EDI. Troligtvis kommer branscher, där EDI inte sedan tidigare förekommit 
i lika stor utsträckning så som det gjort inom exempelvis handel och transport, 
att ha lättare att komma igång med XML som bärare av sin EDI-
kommunikation. Detta då dessa ”oerfarna” branscher inte kommer att behöva 
ta lika stor hänsyn till hur meddelandena tidigare varit uppbyggda med hjälp av 
exempelvis EDIFACT. (Ibid.) 

ebXML 
Flera olika kommersiella företag och intresseorganisationer har försökt komma 
fram till gemensamma standarder för hur affärskommunikation med hjälp av 
XML ska bedrivas. Att inte W3C drivit denna fråga själva har sin orsak i att de 
anser att de inte ska utveckla standarder för innehållet utan endast strukturen 
för XML i sig. (Fredholm, 2002) 
 
Ett samarbete mellan OASIS1 och FN resulterade i framtagandet av ebXML, 
XML for Electronic Business. Inom ramarna för ebXML togs en DTD för 
elektronisk affärskommunikation fram, i vilken stöd för att kunna identifiera, 
säkra och spåra en transaktion fanns. Även grunden för den viktiga uppgiften 
att få fram standardiserade transaktioner för exempelvis fakturor och 
beställningar lades genom samarbetet.  (Ibid.)  
 
I en rapport, som handlar om huruvida ebXML blir den nya standarden för e-
handel på Internet, står det att: ”det viktigaste resultatet från ebXML att det ger en 
sammanhållen teknisk struktur för hur Internet kan användas för elektronisk handel”. 
(Mellquist, 2001) 
 
I Pharos Internet-projektets slutrapport behandlas även ebXML och där varnas 
det för att ett misslyckande i ebXML skulle kunna leda fram till att det skulle 
kunna växa fram ett otal olika XML-baserade format för EDI-kommunikation. 
Det skulle, trots bättre verktyg, öka kostnaderna samt tidsåtgången för 
implementation. (Fredholm & Mellquist, 2000) 

                                           
1 OSASIS står för Organization for the Advancement of Structured Information Standards och är en 
intresseorganisation för utveckling av standarder för elektroniska affärer. 
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I Sverige finns det sedan 2004 en intressegrupp för ebXML med syftet att 
främja användning och spridningen av ebXML i Sverige. Mer information om 
denna finns på intressegruppens hemsida (www.ebxml.nu/se). 

Single Face To Industry 
Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet, Statskontoret och 
Kammarkollegiet bedriver gemensamt sedan flera år tillbaka arbete med 
framtagande och rekommendationer av öppna standarder för elektronisk 
affärskommunikation. Detta under namnet SFTI som är en förkortning för 
Single Face To Industry (SFTI, 2004) 
 
SFTI är en branschstandard som rekommenderas för den offentliga sektorns 
handel, men kan även användas vid B2B-kommunikation. Den har tagits fram i 
samarbete mellan köpare och säljare samt IT-företag och är uppbyggd av EDI-
meddelanden baserade på EDIFACT. (Ibid.) 
 
SFTI har även arbetat fram en enklare elektronisk faktura kallad SFTI eFaktura 
alternativt SFTI Svefaktura. Detta eftersom de flesta företag saknar möjligheten 
att investera det som krävs för att de ska kunna ha en komplett lösning som 
även stödjer de processer/scenarion som SFTI förespråkar. Förhoppningen är 
att den enklare elektroniska fakturan ska underlätta en ökad användning av 
elektroniska fakturor och ses som ett alternativ till scanning och tolkning av 
pappersfakturor. (Ibid.) 

Framtidens standard 
Från att ursprungligen endast ha arbetat med att standardisera EDIFACT-
meddelanden, koncentrerar sig FN numera istället på affärsprocessen och 
transaktionen i sig. Vad för syntax, det vill säga grammatik, som det 
meddelande som skickas är baserat på, är inte längre lika relevant. Det är upp 
till avsändare och mottagare att själva välja huruvida de önskar använda sig av 
EDIFACT, XML eller något annat. (Fredholm, 2002) 
 
En nackdel, som Fredholm (2002) nämner angående FN:s inblandning, är att 
alla deltagande parter måste vara överens om de beslut som fattas. Detta ger 
upphov till kompromisser som i sin tur kan påverka det slutgiltiga resultatet.  
 
Generellt sett så hinner inte i dagsläget de standardiserande organisationerna 
med i det höga utvecklingstempot, vilket medför att det ofta blir en omvänd 
standardiseringsprocess. Det vill säga, att standarder istället utvecklas utifrån det 
som redan har fått en stark ställning på marknaden. (Ibid.) 
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I fallet med EDIFACT har dess fjärde version, med ökat stöd för säkerhet samt 
överföring av binär information så som bilder, kommit för sent. De flesta 
företag som använder sig av EDIFACT har valt att fortsätta så som tidigare 
med föregående version eller löst det genom att använda sig av andra 
standarder än EDIFACT. (Ibid.) 
 
En kombination av XML och EDIFACT är det idealiska. Styrkan med 
EDIFACT är dess väldefinierade innehåll och med XML dess struktur. Det 
innebär däremot inte att allt i EDIFACT ska konverteras till XML, eftersom det 
skulle medföra att även det som är dåligt i EDIFACT skulle följa med och det 
som är bra med XML skulle missas. (Ibid.) 
 
Fredholm (2002) skriver att det ibland sägs att det blir enklare om 
kommunikation sker med hjälp av XML över Internet istället för med 
EDIFACT eller andra format över traditionell EDI. Men detta stämmer inte i 
och med att det går precis lika bra att bedriva affärskommunikation på båda 
sätten - även om det kanske idag ter sig naturligare att skicka information över 
Internet med hjälp av XML. (Ibid.) 
 
EDIFACT kommer däremot att leva kvar i många år till. Floran av olika 
standarder minskar aldrig, utan den bara ökar. (Mellquist, 2001) 

5.3 Kostnader 
Direkta kostnader som kan ses vid ett införande av EDI är kostnaden för den 
teknik som krävs. Hit hör exempelvis införskaffandet av ett lämpligt 
affärssystem, internetuppkoppling, konvertering och anslutning till ett VAN-
företag. Indirekt kan omorganiseringskostnader vara en kännbar effekt. Detta 
då många processer måste omarbetas och nya arbetssätt övas in. På lång sikt 
kan den avgift som tas ut för EDI-kommunikationen, samt den rörliga 
kostnaden för att skicka EDI-meddelanden, ses som väsentliga kostnader. 
(Iacovou et al., 1995) 
 
Fredholm (2002) tillägger att det vanligtvis är avsändaren av ett EDI-
meddelande som står för den rörliga kostnaden, vilket medför att det inte 
förekommer någon rörlig kostnad när en beställning tas emot via EDI. Vidare 
skriver han att en accepterad uppskattning är att det kostar minst 150 kr mer att 
behandla en faktura manuellt jämfört med att ta emot och behandla den 
elektroniskt med hjälp av EDI. Detta eftersom det vid traditionellt, icke- 
elektroniskt, mottagande av en faktura är någon i personalen som manuellt ska 
ankomstregistrera, kontrollera, kontera och lägga upp fakturan för betalning, 
vilket är något som kan ske automatiskt vid användande av EDI. (Ibid.) 
 
Fredholm (2002) presenterar vilka kostnadsposter en kalkyl för införande av 
EDI kan innehålla. Dessa framgår av tabell 5.1.  
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Tabell 5.1: Kostnadsposter som kan ingå vid ett införande av EDI 

Installationskostnader Löpande kostnader 

EDI-programvara Programvaruunderhåll 

Hårdvara Teknisk support 

Kommunikationsprogramvara Ändringar, uppdateringar etc.  

Anpassningar i affärssystem Kommunikation 

Driftsättning Driftkostnad 

Konsultstöd  

Tid för internt projektarbete  

Utbildning  

Dokumentation  
 
Kostnaden för att införa EDI varierar mycket. Det kan kosta allt mellan 40 000 
till 400 000 kronor. Men det kan även bli billigare om en webbaserad lösning 
väljs. Skillnader i kostnader beror bland annat av det införande företagets 
struktur, kompetens, storlek och samarbetspartners. Ytterligare en aspekt som 
måste vävas in i kalkylen är behovet av omstrukturering. Medan vissa företag är 
flexibla och lätt kan skifta organisationsstruktur, behöver andra längre tid på sig 
och kanske även hjälp utifrån.   

Affärssystem 
Ett affärssystem är en integrerad mängd av program som stödjer 
kärnprocesserna i en verksamhet. Till dessa kärnprocesser hör exempelvis 
tillverkning, logistik, finansiering, redovisning, försäljning, marknadsföring och 
personalhantering. (Stjernlöf & Wigren, 2004) Funktionerna i ett affärssystem 
kan vara realiserade i form av moduler från en och samma leverantör eller bestå 
av sammankopplade fristående system från flera olika leverantörer. (Fredholm, 
2002) 
 
Till fördelarna med ett affärssystem hör exempelvis dess möjligheter till 
integration och standardisering, dess klient- och serverarkitektur samt dess 
förmåga att samordna olika processer. Till nackdelarna hör affärssystemens 
otillräcklighet när det gäller flexibilitet, vilket medför att företag ofta anpassar 
verksamheten efter sitt affärssystem istället för att sträva efter det omvända. 
Det skapar ett beroende av det specifika affärssystemet och försvårar framtida 
byten till andra affärssystem eftersom det är svårt att ändra företagets 
arbetsrutiner. (Stjernlöf & Wigren, 2004) 
 
NEA (Nätverket för Elektroniska Affärer) ger objektiva råd till småföretagare 
som funderar på att införa EDI. De skriver bland annat att det är viktigt att 
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göra en långsiktig bedömning av leverantören, undersöka så att tillgång till 
support och utbildning finns samt kontrollera att det finns få nya utgåvor av 
programvaran då det visar på att systemet är stabilt och bra. Om möjlighet finns 
är det alltid att föredra ett test av programvaran i användarmiljön innan ett 
beslut om investering görs. (NEA, 2004) 
 
Intresset för affärssystem har under de senaste åren ökat hos företag, vilket 
resulterat i att det blivit en av de mest spridda lösningarna inom IT-området. 
Störst spridning har det varit bland de större företagen och det har resulterat i 
en mättnad av den delen av marknaden. Detta har på senare tid fått 
leverantörerna av affärssystem att koncentrera sig mer på små- och medelstora 
företag, eftersom dessa har ett behov av en ökad integration samt att kostnaden 
för att använda sig av tekniken har, även för dessa, blivit överkomlig. (Stjernlöf 
& Wigren, 2004) 
 
Affärssystem benämns olika i olika sammanhang. Vanligt är att det även kallas 
för ERP (Enterprise Resource Planning) och administrativa system. (Fredholm, 
2002) 

Konverterare 
Om ett affärssystem inte har inbyggd funktionalitet för att kommunicera med 
andra företags affärssystem, behövs det en konverterare eller en översättare. 
Den kallas även traditionellt sett för EDI-system, men har idag många olika 
namn. Ett sammanfattande namn för dessa kan sägas vara transaktionssystem. 
Detta eftersom tekniken i systemen ska kunna hantera funktioner så som att 
konvertera mellan olika filformat, kommunicera med andra system och logga 
transaktioner som utförs. (Fredholm, 2002) 
 
Fredholm (2002) skriver vidare att vid sökande efter en konverterare till ett 
affärssystem, är det viktigt att först kontakta leverantören av det befintliga 
affärssystemet. Detta eftersom denne kan ha ett samarbete med en leverantör 
av ett transaktionssystem och då kommer installationen gå smidigare såväl som 
vara avsevärt mindre kostsam. (Ibid.) 

Webb-EDI 
Webb-EDI är precis som det låter en sammanslagning av två teknologier för 
elektroniska affärer, nämligen webbhandel och EDI. Det medför att det går att 
bygga lösningar där respektive företag, i vardera änden av en affärsrelation, kan 
arbeta med den teknik som passar dem bäst. (Fredholm, 2002) 
 
För det mindre företaget i ena änden räcker det med en dator och en 
webbläsare. För det större företaget i andra änden innebär det att de även vid 
affärsrelationer med mindre företag, som inte själva kan bedriva riktig EDI-
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kommunikation, kan automatiskt ta emot, skicka och behandla information 
med hjälp av EDI-meddelanden. Webb-EDI har gjort att chanserna, att kunna 
arbeta elektroniskt mot stora såväl som små affärspartners, har ökat markant. 
(Ibid.) 
 
När ett nytt EDI-meddelande ankommer till webb-EDI:t går det även att göra 
så att användaren får en avisering om detta skickad till sig via e-post. (Ibid.)  

5.4 Sammanfattning 
Allt eftersom tekniken kring EDI vidareutvecklas växer kraven på säkerhet och 
skydd från intrång. Faktorer som utgör en miniminivå för säkerheten är 
tillgänglighet, kvittenser, behörighetssystem, reservrutiner samt spårbarhet, arkivering och 
säkerhetskopiering. Utöver dessa faktorer förekommer även en säkerhetsmodell 
innehållande sex säkerhetsfunktioner som respektive parts affärssystem bör ha 
stöd för. En avgörande del i säkerheten är förtroende. Att bedriva EDI-
kommunikation innebär att dela teknologi och känslig information med 
varandra. Det är därför extra viktigt att det går att lita på alla inblandade parter 
och att ingen av dessa försummar aktivt arbete med att upprätthålla säkerheten. 
 
Inom EDI talas det vanligen om två huvudstandarder som är de mest använda, 
nämligen EDIFACT och XML. Inom dessa två standarder förekommer en 
mängd variationer på hur de används. Det kan ses som två olika språk med flera 
olika dialekter. Sedan en längre tid tillbaka har arbete med standardiseringar 
bedrivits och som ett resultat av detta har standarden ebXML tagits fram. 
Ytterligare en följd av arbetet med standardisering är SFTI som är en 
branschstandard främst avsedd för den offentliga sektorn.  
 
Fredholm (2002) tror att i framtiden är en kombination av XML och 
EDIFACT det idealiska, men att det är upp till avsändare och mottagare att 
själva välja hur de önskar kommunicera med varandra. De standardiserade 
organisationerna hinner däremot inte med i det höga utvecklingstempot och det 
har medfört en omvänd standardiseringsprocess, där standarder utvecklas från 
det som redan vunnit marknadens intresse. Mellquist (2001) tror att floran av 
olika standarder aldrig kommer att minska, utan tror snarare att den ständigt 
kommer att öka. 
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6 Förutsättningar 
Det finns alltid fördelar och nackdelar att ta hänsyn till innan någonting nytt påbörjas. I 
detta kapitel går vi igenom de förutsättningar som kan ligga till grund vid ett införande. Hit 
hör aspekter som attityder och förväntningar såväl som krav och synen på framtiden. 

6.1 Möjligheter  
Forskarna inom området tycks vara väl överens om att småföretagare inte har 
möjlighet att dra lika stor nytta av EDI som de större företagen. Detta då dessa 
aldrig kommer att komma upp i samma mängd meddelanden. Raymond & Blili 
(1997) framhäver däremot att möjligheterna att dra nytta av EDI även finns för 
småföretag. Problemet är bara att det i denna grupp förekommer en allmän 
skepticism beträffande EDI:s komplexitet, och en förutfattad mening om 
kostnaderna som ett införande medför och att de därför har svårt att se de 
möjligheter som erbjuds. (Raymond & Blili, 1997) 

Förväntade fördelar med EDI 
Det har under årens lopp utförts ett flertal försök att beräkna de vinster som ett 
införande av EDI kan generera. De resultat som dessa försök resulterat i kan 
delas in i två grupper. Det ena är direkta fördelar som mestadels handlar om 
driftbesparingar genom effektivisering inom organisationen. Den andra 
gruppen med fördelar är de indirekta fördelarna och till dessa hör den inverkan 
som införandet av EDI kan ha på företagets affärsprocesser och relationer. 
(Iacovou et al. 1995) 
 
Om än de direkta fördelarna kan visa på stora ekonomiska vinster så är det de 
indirekta fördelarna, förbättrade processer, som har lyfts fram som de positiva 
effekterna som följer av ett införande. Om införandet kombineras med lämpliga 
strategier och förnyande av affärsprocesser är möjligheterna till framgångar 
mycket stora. Ytterligare en förutsättning för att lyckas med EDI är att 
ledningen inser de fördelar som kan nås via EDI. En ledning som inte når 
denna insikt kommer att få det svårt att nå samma framgångar som sina kon-
kurrenter. (Ibid.)  

Framgångsfaktorer vid införande av EDI 
Flertalet undersökningar i ämnet elektronisk affärskommunikation har visat på 
stora framgångar som följd av införandet. Fredholm (2002) väljer att dela in 
dessa framgångsfaktorer i två segment, dels de vinster som är direkt beroende 
av teknikinförandet men även de strategiska fördelarna som uppstår i och med 
användandet av elektronisk affärskommunikation. Teknikinförandet resulterar i 
fördelar så som lägre kostnader, högre kvalitet, tidseffektivisering, utförligare 
arbetssätt, kortare ledtider, kapitalrationalisering, tillgänglig kundservice och 
underlättad distribution. Vad avser strategiska fördelar handlar dessa mestadels 
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om ökad kvalitet i kommunikation, partnerskap, affärsprocesser, kontroll samt 
måluppfyllnad. (Fredholm, 2002) 

Möjligheternas baksida 
Om än möjligheterna med EDI är övervägande finns även vissa risker som det 
måste tas hänsyn till. Vanligt är att sociala aspekter samt tekniska hinder och 
kompetenskrav nämns i detta sammanhang. Sociala aspekter på så vis att en stor 
del arbetsuppgifter, i och med ett införande av EDI, automatiseras. Detta kan 
få som följd att en avveckling, eller omorganisering av personal, kan bli aktuell. 
Beträffande de tekniska hindren består dessa vanligen i att det existerande 
affärssystemet är allt för bristande eller gammalt för att kunna kopplas upp mot 
andra system. Detta medför extra kostnader vid införandet. Vad gäller 
kompetenskrav så ställer ett införande av elektroniska affärsprocesser krav på 
att det finns kompetens inom företaget. Kompetenskraven är mindre synliga på 
större företag då dessa vanligen har en IT-avdelning med kunnig personal.  
Detta gäller dock långt ifrån alla företag. I ett småföretag, där det inte är 
ovanligt att samma person har flera arbetsuppgifter, är de tekniska kunskaperna 
vanligtvis bristande. (Fredholm, 2002) 
 
Andra riskfaktorer som Fredholm (2002) nämner i sin bok är hög entrébiljett, 
säkerhetsfrågor, minskad kundkontakt och sårbara system. Dessa faktorer bör 
diskuteras igenom innan ett införande äger rum. 

6.2 Småföretags IT-kunskaper och attityder gentemot EDI 
Den tekniska mognadsgraden är varierande hos småföretagen. Detta resulterar i 
stora skillnader i IT-kunskaper såväl som attityder till EDI. Att så är fallet 
medför att särskild hänsyn måste tas vid ett införande av EDI för att kunna 
uppnå ett gott resultat.  

Småföretags attityder till ett införande av EDI 
Iacovou et al. (1995) har utifrån skriven litteratur, i ämnet EDI, konstaterat att 
det finns tre utmärkande faktorer som påverkar det beteende som småföretag 
visar vid införandet av EDI (se figur 6.1). De som nämns är: 
 

1. Förväntade fördelar med EDI. 
2. Verksamhetens mognadsgrad. 
3. Externa påtryckningar.  

 
Iacovou et al (1995) har utifrån dessa tre faktorer fastställt att följden av ett 
EDI-införande varierar mellan olika organisationer. Variationen i utfall förklarar 
de med att det finns sex kategorier av anhängare och att dessa reagerar på olika 
sätt vid ett införande av EDI. De menar att olika kategorierna av användare är: 
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oförberedda, förberedda, framtvingade, omotiverade, initierande och icke-
användare. 

 
Figur 6.1: Tre faktorers inverkan på synen på EDI (Fritt från Iacovou et al., 1995, s.467) 

Verksamhetens mognadsgrad 
Verksamhetens mognadsgrad är kopplad till verksamhetens förmåga att införa 
en fungerande EDI-lösning. Denna mognadsgrad kan delas in i två kategorier, 
dels den finansiella mognaden men även verksamhetens tekniska kompetens. 
Det är främst brister inom dessa två kategorier som medför en begränsning av 
de fördelar som ett införande av EDI kan medföra.  (Iacovou et al., 1995) 
 
Med den finansiella mognadsgraden avses de resurser som verksamheten kan 
avvara för införande av EDI, dess drift samt de transaktionskostnader som 
uppstår genom användandet. Små företag med hög finansiell mognadsgrad är 
mer benägna att lyckas med införandet. Klart är även att ju mer ekonomiska 
resurser som finns att investera redan vid implementeringen desto större 
fördelar finns att inhämta på längre sikt. (Ibid.) 
 
Den andra kategorin i mognadsgraden, den teknologiska mognaden, syftar till 
den tekniska kompetens som finns inom organisationen. Risken är stor att en 
organisation med låg teknisk mognadsgrad kan känna osäkerhet inför den nya 
tekniken och därför upplever obehag. Företag som sedan tidigare har ett 
affärssystem med hög integration i företaget är bättre förberedda inför ett 
införande av EDI. (Ibid.) 
 
En organisation som har en hög mognadsgrad inom dessa två områden 
kommer att kunna avnjuta större fördelar och uppleva mindre obehag inför ett 
eventuellt införande av EDI. (Ibid.) 
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Småföretagares IT-användning 
I en undersökning som presenterades av NUTEK (2004) framkommer det att 
nästan alla företag, med mer än 10 anställda, använder sig av någon form av IT. 
Att notera är dock att det förekommer företag med 11-50 anställda som i 
dagsläget inte använder sig av datorer. Denna grupp utgör enligt studien 
omkring 2 procent av det totala antalet. Figur 6.2 ger en bild av den IT-
användning som presenteras i studien.  
 

 
Figur 6.2: Andel företag i procent som använder IT uppdelat efter storlek. (NUTEK, 2004) 
 
Skillnaden i IT-användningen mellan små och stora företag skiljer sig inte 
endast åt i antalet utan även i omfattning. De större företagen använder sig av 
mer avancerad IT-användning än de mindre. Bland de mindre företagen (10-49 
anställda) har omkring 93,5 procents tillgång till Internet och omkring 70 
procent av de tillfrågade har en egen hemsida. Bland större företag har den 
siffra visat sig vara närmare 100 procent. (Ibid.)  
 
Vad avser typ av Internetuppkoppling så skiljer sig dessa något åt mellan stora 
och små företag. Av de småföretag som har en Internetuppkoppling har 56 
procent bredband. Detta att jämföra exempelvis med företag som har 50-99 
anställda där denna siffra är 74 procent eller hos företag med 100-199 anställda 
där andelen är 95 procent. (SIKA, 2004) 
 
När det kommer till inköp av varor och tjänster via Internet så förekommer 
även här en stor skillnad beroende av företagets storlek. Tabell 6.1 visar statistik 
över inköp via Internet uppdelad efter företagsstorlek. (Ibid.) 
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Tabell 6.1 – Företag som köpt varor eller tjänster via Internet (SIKA, 2004) 

Antal anställda Andel (%) 
10-19 50 
20-49 55 
50-99 69 
100-199 79 
200-499 79 
500 eller fler 85 

Totalt 56 
 
På uppdrag av FöreningsSparbanken och Företagarna genomförs en 
undersökning kallad Småföretagsbarometern två gånger per år för att mäta hur 
småföretag, med färre än 50 anställda, upplever det ekonomiska läget idag och 
hur de ser på den närmaste framtiden. I den undersökning som genomfördes 
under våren 2004 framkom det att småföretagen har en positiv syn på fram-
tiden. En övervikt av småföretagen som kontaktats visade dock på ett missnöje 
över lönsamhetsutvecklingen och en majoritet av de tillfrågade hade under de 
senaste året nått en lägre lönsamhet jämfört med tidigare år. (Förenings-
Sparbanken & Företagarna, 2004) 
 
I undersökningen ingick även en del som berör småföretagens användning av 
Internet. Enligt denna har antalet småföretag som betalar sina fakturor via 
Internet stigit från 55 till 90 procent under de fyra senaste åren. Dock såg 
endast 6 procent av småföretagarna Internet som ett redskap till att bedriva 
elektronisk affärskommunikation med andra företag (B2B). Andelen småföretag 
som ansåg att den största betydelsen med Internet var att kunna hålla kontakt 
med kunder och leverantörer var däremot 75 procent. (Ibid.) 

Svenska småföretagares e-postanvändande 
År 2000 startade Projekt SVEA. Projektets mål var att skapa och driva ett 
nätverk med syftet att informera små och medelstora företag om affärsnyttan 
med elektroniska affärer. Ett delmål var att ”Genom SME-nätverken nå 100.000 
SME (små- och medelstora företag) med information och utbildning om elektroniska affärer. 
30.000 nya SME skall uppfatta ökad affärsnytta genom aktivt utnyttjande av elektroniska 
affärer”. (SVEA:1, 2004).  
 
Under projektets gång har bland annat kampanjer för ökad användning av e-
post bedrivits. I samband med dessa kampanjer har statistik samlats in och 
sammanställts i rapporter. En av de grafiska illustrationer som dessa 
sammanställningar resulterat i går att beskåda i figur 6.3. Figuren ger en grafisk 
presentation av den utveckling av e-postanvändning som skett bland små-
företag under de senaste åren. (SVEA:2, 2004) 
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Figur 6.3: Småföretagens användande av e-post (SVEA:1, 2004) 

Adoption av ny teknik 
Rogers (2004) tar i sin bok, ”Diffusions of Innovations”, upp olika användares 
förmåga att ta till sig ny teknik. Utifrån observationer har han kommit fram till 
fem olika kategorier av användare, som alla agerar olika inför ny teknik. De 
indelningar han gör är följande: 
 

• Innovatörer: Innovatörerna är mycket äventyrslystna och visar näst intill 
besatthet av nya innovationer. De kontrollerar vanligen stora ekonomiska 
resurser och klarar på så vis eventuella förluster vid en misslyckad 
satsning. Innovatörerna har även en god förmåga att förstå och applicera 
avancerad teknik.  

 
• Tidiga anhängare: Denna grupp är mer integrerad med övriga sociala 

grupper än innovatörerna. Det är denna som övriga grupper vänder sig 
till för information om det nya. Den fungerar på så vis mycket som en 
förebild för de efterkommande grupperna och hjälper till att sprida 
kunskap om den nya tekniken.   

 
• Tidig majoritet: Denna grupp adopterar nya idéer precis innan den 

genomsnittliga massan. Som en grupp mitt emellan de tidiga anhängarna 
och eftersläntrarna utgör denna grupp en mycket viktig del i spridningen. 
Beslutet att ansluta är här relativt utdraget i jämförelse med innovatörerna 
och de tidiga anhängarna. Om än processen är utdragen så följer de till 
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slut med i adoptionen av den nya tekniken men de har sällan en 
framhävande roll.  

 
• Sen majoritet: Den sena majoriteten tar till sig nya idéer strax efter den 

genomsnittliga användaren och utgör en tredjedel av den totala mängden. 
De tar vanligen till sig idéerna som följd av ekonomiska orsaker eller på 
grund av tryck från omgivningen. Gruppen är vanligen skeptisk och tar 
inte till sig någonting nytt förrän den märker att alla i dess omgivning 
börjat använda det nya. Då medlemmarna i denna grupp vanligen har 
knappa resurser medför detta att alla synliga hinder måste övervinnas 
innan gruppen kan känna tillförlit till den nya tekniken.  

 
• Eftersläntrare: Denna grupp är den som är senast med att ta till sig nya 

idéer. Vanligt är att dess medlemmar är mycket misstänksamma mot 
förändringar och tar lång tid på sig att fatta beslut om ett eventuellt 
införande. Denna grupps prekära ekonomiska situation medför att dess 
medlemmar måste vara mycket försiktiga i sitt handlande. De måste 
försäkra sig om att det nya kommer att bestå och att risken för ett 
misslyckande är näst intill obefintlig.  

 
Figur 6.4 ger en överskådlig bild av de olika gruppernas spridning och hur de 
förhåller sig till varandra.  

Tidig majoritet 
(34 %)

Sen majoritet 
(34 %)

Tidiga an-
hängare 
(13,5 %)

Eftersläntrare 
(16 %)

Innovatörer (2,5 %)

Figur 6.4: Indelning i adoptionskategorier (Rogers 2004, s.281) 

6.3 Kravbild 
Med kravbild avses de externa påtryckningar som mindre företag kan tänkas 
utsättas för av sina affärspartners. Iacovou et al (1995) delar in denna typ av 
tryck i två olika delar, konkurrens och krav från affärspartners.  
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Konkurrens 
Med detta avses det tryck som företaget kan känna genom sina konkurrenters 
framsteg, det vill säga ett tryck att inte hamna på efterslänten medan 
konkurrenterna går vidare i sin utveckling. (Iacovou et al., 1995) 
 
Enligt Van Heck & Ribbers (1999) är småföretag mer benägna att ta till sig ny 
teknik om det medför att de kan bibehålla sin konkurrenskraft. Detta blir extra 
tydligt inom just EDI på grund av dess nätverkande effekt. Genom denna form 
av påtryckning, konkurrens, kommer småföretagare i större utsträckning att 
använda sig av EDI än om de inte utsätts för påtryckningar. (Van Heck & 
Ribbers, 1999) 

Krav från affärspartners 
Denna typ av extern tryck påtryckning kommer i form av krav på verksamheten 
att implementera EDI för att underlätta den fortsatta kommunikationen. Det 
har visat sig att mindre företags större affärspartners har ett mycket stort 
inflytande när det kommer till införandet av EDI. (Iacovou et al., 1995) 
 
Denna form av inflytande, eller extern påtryckning, på mindre företag kan visa 
sig på tre olika sätt, nämligen (Ibid.): 
 

1. Rekommendation: Att genom information förmedla de fördelar som 
införandet av EDI kan ha på de mindre organisationernas 
affärsprocesser.  

 
2. Förespeglingar: Löften om fortsatt kommunikation, hjälp med 

införandet, rabatterade transaktionskostnader etcetera.  
 

3. Hot: Framförande av negativa följder om den mindre företagaren inte 
inför EDI.  

 
Det är mycket viktigt att den större partnern undviker det tredje sättet. Genom 
hot skapas en negativ stämning som medför att den mindre företagaren kan 
känna ett stort obehag vid implementationen och på så vis få svårare att glädjas 
av den effektivisering som införandet kan medföra. (Ibid.)  
 
Van Heck & Ribbers (1999) har skrivit en avhandling i vilken de undersöker 
införandet av EDI hos 137 småföretag i Holland. Av de 137 småföretagen 
visade det sig att 54 stycken använde sig av EDI. I samtliga dessa fall framkom 
det att alla införanden av EDI hade skett som följd av en kombination av 
externa påtryckningar och förväntade fördelar. De externa påtryckningarna 
visade dock på störst inverkan av de två. 
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6.4 Framtiden 
Den forskning som bedrivits inom EDI pekar mot att EDI har kommit för att 
stanna och att utvecklingen kommer att fortsätta. Allt eftersom kommer det att 
bli mer naturligt att nyttja den elektroniska affärskommunikationen. Läns-
tekniskt centrum i Kramfors (2004), som arbetar med att samordna resurser 
inom industriell utveckling och utbildning, beskriver EDI som en framtida 
nödvändighet för företagare. De framhäver vidare hur viktigt det är för 
småföretag att komma igång med EDI då dessa utan ett införande kan få det 
svårt att i framtiden behålla sin marknadsandel.  
 
Under år 1998 slutfördes ett projekt vid namn Pharos, som var ett treårigt 
projekt vars syfte var att effektivisera affärskommunikationen mellan 
transportbranschens företag och deras kunder genom användning av EDI. I 
projektets slutrapport framkommer det att många företag börjar med EDI i 
mycket liten skala för att sedan utöka allt eftersom. Författarna till slutrapporten 
anser att detta är ett bra alternativ och förutspår att även många andra kommer 
att följa denna trend. Att börja i liten skala för att sedan successivt införa fler 
funktioner. Det nämns vidare att transporten av EDI-meddelanden allt mer 
kommer att ske via Internet och att det  ”kan förväntas få en starkt ökad användning 
den närmaste framtiden. Inte minst för små- och medelstora företag innebär Internet lägre 
kostnader (s.30)”. (Pharos-projektet, 1998) 
 
IT-universitetet i Kista skriver om en framtid med en ny typ av affärssystem. 
De tror på en framtid med affärssystem som bygger på öppna plattformar och 
på så vis underlättar kommunikationen för både små och stora företag. Genom 
denna typ av plattformar kan företagen sedan göra affärer elektroniskt, såväl 
med varandra som med konsumenter. De tror även på en framtid med 
flexiblare affärssystem som är enkla att anpassa och bygga ut vartefter behoven 
växer. Detta då företag i dagsläget vanligen inte använder mer än till 20-30 
procent av sina affärssystems fulla funktionalitet. (IT-universitetet, 2004) 

6.5 Sammanfattning 
Raymond & Blili (1997) anser att de mindre företagarnas skepticism påverkar 
de möjligheter som finns att nyttja EDI. Dessa möjligheter medför fördelar för 
samtliga som är beredda att satsa. Vanligen är det de indirekta fördelarna som det 
fokuseras på, så som förbättrade affärsprocesser och en underlättad arbets-
situation men även direkta fördelar så som kostnadsbesparingar nämns. Om än 
fördelarna är många så förekommer det även risker. Dessa kan delas in i sociala 
aspekter samt tekniska hinder och kompetenskrav. Fredholm (2002) lyfter fram den 
höga entrébiljetten, säkerhetsfrågor, minskad kundkontakt och sårbara system 
som de största tankeställarna inför ett införande.  
 



Del 2 
 

 70 
 

Enligt Iacovou et al. (1995) beror småföretagarnas attityder till EDI på tre olika 
faktorer, vilka är förväntade fördelar, verksamhetens mognadsgrad och externa på-
tryckningar. Mognadsgraden avser förmågan att införa en fungerande EDI-
lösning. Till denna hör även den finansiella mognadsgraden, det vill säga de 
resurser som kan avsättas till ett införande. 
 
Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till vid ett införande av EDI är den förmåga 
som småföretagen visar att ta till sig den nya tekniken. Rogers (2004) nämner 
fem indelningar i olika kategorier. Dessa kategorier är innovatörer, tidiga anhängare, 
tidig majoritet, sen majoritet och eftersläntrare.  
 
De externa påtryckningar som en mindre företagare kan utsättas för delas av 
Iacovou et al (1995) in i två kategorier, nämligen konkurrens och krav från 
affärspartners.  Konkurrensen kan utgöra en påtryckning på de mindre företagen 
då konkurrenter genom ett införande av EDI kan få ett övertag på marknaden 
som tvingar övriga att införa EDI. Krav från affärspartners förekommer 
vanligen på tre olika sätt, nämligen rekommendationer, förespeglingar och hot.   
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7 Tidigare studier 
Under de senaste åren har ett antal rapporter och uppsatser inom EDI författats. I detta 
avsnitt presenteras ett urval av de slutsatser som nåtts inom dessa tidigare studier och som vi 
finner intressanta för vår studie.  

7.1 Tekniska aspekter 
Bolin & Stålnacke (2003) har utfört en studie i vilken de utreder de hinder som 
en småföretagare upplever vid ett eventuellt införande av EDI samt hur dessa 
hinder skulle kunna övervinnas. Det framkom i denna att kostnad, säkerhet och 
avsaknaden av standard var tre av de fem största hindren.  
 
Pintarec (1999) utreder i sitt examensarbete vilka säkerhetsaspekter som det bör 
tas hänsyn till för att affärskommunikation via EDI ska ske på ett säkert sätt. 
Han framhäver särskilt hur viktigt det är med säkerheten vid elektroniska 
betalningsuppdrag. Pintarec betonar detta genom att skriva ”att göra en elektronisk 
betalning utan en säkerhetslösning är som att skriva ut en check med blyerts, utan 
underskrift och skicka den som vykort med frimärke (s.21)”. Säkerhetsaspekten måste 
avhandlas varje gång ett avtal med en ny partner ingås. Om företaget har ett 
flertal partners ökar kraven på systematiskt säkerhetstänkande. (Ibid.) 
 
Utöver de skydd som sätts upp kring meddelanden i form av bestämmelser 
kring hur dessa ska skickas och utformning av avtal med affärspartners krävs 
det även att den fysiska miljön ses över. Detta för att säkerhetsställa 
tillgängligheten och den generella datasäkerheten hos de företag som ska 
kommunicera elektroniskt. (Ibid.) 
 
Bolin & Stålnacke (2003) skriver i sin studie om vikten av säkerhet när det 
kommer till EDI. De anser att säkerheten är mycket viktig, då brist på den kan 
skada företaget, men att det inte får utgöra ett hinder för införandet av EDI. 
Det finns ett problem med låga kunskaper hos småföretagarna som gör det 
svårt för dessa att själva komma på lösningar på säkerhetsfrågor. Dessa behöver 
vanligen hjälp från någon utomstående. (Ibid.) 
 
Att det finns många olika standarder och att EDIFACT är den standard som av 
många anses vara den ledande internationellt framhäver Jedheim och 
Ulfsbäcker (2004) i sin studie om hur affärsrelationen påverkas av den 
elektroniska affärskommunikationen. De fann då att standarderna i sig inte var 
det största problemet utan snarare hur de används och tolkas av de olika 
företagen. De fann som följd av detta att VAN-företagen har en mycket viktig 
roll då de utöver överförandet av kommunikation även hjälper till med 
konvertering. Författarna framhäver dock, med stöd av Fredholm, att denna 
tjänst måste hålla sig inom rimliga kostnadsgränser. Annars kan det löna sig för 
företagen att själva ta hand om konvertering och försändelse av meddelanden.  
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I sin studie bland småföretagare i Luleå med omnejd fann Bolin och Stålnacke 
(2003) att avsaknaden av standarder placerade sig högt upp på listan över 
faktorer som småföretagarna ansåg utgöra ett hinder vid införande av EDI. De 
förklarar detta med okunskap hos användarna och anser att förekomsten av 
olika standarder inte utgör något reellt hinder vid ett införande av EDI. 
Författarna nämner emellertid att det absolut bästa vore om alla kunde använda 
EDIFACT istället för att skapa egna branschspecifika standarder. På så vis, 
med en internationellt accepterad standard, skulle osäkerheten kring vilken 
standard som de egna företaget bör använda elimineras.  
 
Bolin och Stålnacke (2003) fann i sin studie att majoriteten av studiens 
tillfrågade företagare ansåg att en investering måste visa på återbetalning inom 
tre år för att den skulle anses vara befogad.  
 
Anderson och Åberg (2004) har utfört en studie avseende effekten av EDI i 
den offentliga sektorn. De fann att införandet av elektronisk affärskommu-
nikation till början innebär stora kostnader. Kostnaderna varierar däremot 
beroende av vilket system som väljs. Om än kostnaderna är höga vid starten så 
konstaterar  de att det finns stora besparingar att göra, inte bara ekonomiska 
utan även tidsbesparingar. 
 
Den allmänna åsikten är att det är dyrt att införa EDI. Sedan slutet av 1990-talet 
har allt fler affärssystemsleverantörer börjat bygga in stöd för elektronisk affärs-
kommunikation i sina produkter. Detta har medfört att kostnaden för att införa 
EDI sjunkit kraftigt och att det nu även finns lösningar, både i pris och storlek, 
som är lämpade för mindre företag. Om än implementeringskostnaderna för ett 
system som stödjer EDI sjunkit kraftigt under de senaste decenniet så anser 
många småföretag att kostnaden fortfarande är det största hindret för ett in-
förande av EDI. Med kostnader avsåg de då de utbildningsrelaterade 
kostnaderna. (Bolin & Stålnacke, 2003)  

7.2 Förutsättningar 
Parsa & Popa (2003) presenterar litteratur skriven av Swatman & Swatman som 
hävdar att det är användarnas förutfattade meningar som bestämmer hur lyckat 
ett införande av EDI kommer att bli. För största framgång krävs det att 
användarna har god tillit och höga förväntningar på lösningen redan innan in-
förandet. I sin studie belyser Parsa & Popa även tretton framgångsfaktorer som 
bör bevakas, vid ett införande av EDI, för att försäkra sig om bästa möjliga 
utfall. Av dessa tretton är det tre stycken som de anser vara mer kritiska, vilka 
nämns i följande rangordning:  

1. Omstrukturering av arbetsprocesser 
2. Ledningens stöd under införandet 
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3. Tillhandahållande av aktuell undervisning för samtliga EDI-användare 
i företaget. Hit hör tekniker såväl som ledning, användare och koordi-
natorer  

Det framkommer även i deras studie att EDI innebär stora möjligheter för den 
allt mer internationaliserade marknaden. Vård av affärsrelationer blir allt vikti-
gare och att som kund kunna tillhandahålla elektronisk affärskommunikation på 
internationell basis kan medföra stora förtjänster. (Ibid.)  
 
I en studie inom den offentliga sektorn som utförts av Andersson och Åberg 
(2004) framkom det att införandet av EDI medfört stora möjligheter i form av 
kostnads- såväl som tidsbesparingar, men även ett underlättat arbete genom 
förbättrad kommunikation mellan inblandade parter. Krekula & Öhman (2004) 
framhäver att om än fördelarna är stora får ett införande av EDI inte ske 
förhastat. För att ett mindre företag ska kunna ha nytta av EDI bör en 
integration ske med det egna affärssystemet. Det gör ingenting om denna 
process tar tid då detta möjliggör att företaget kan utvecklas i sin egen takt, nå 
högre mognadsgrad, och på så vis uppleva större framgångar av införandet. 
(Ibid.) 
 
Bolin och Stålnacke (2003) fann att bristande kunskaper om EDI var ett 
återkommande hinder som visade sig under deras intervjuer med småföretag. 
Detta medför ett stort hinder vid ett införande av EDI. De märkte under sina 
intervjuer en stor skillnad mellan de företag som inte hade någon, och de som 
hade en, IT-avdelning. För att motverka detta problem ansåg de att mer pengar 
måste avsättas på utbildning av den egna personalen som en förebyggande 
åtgärd innan ett införande. (Ibid.) 
 
Många anställda uttrycker ett missnöje inför införandet av EDI och detta 
upplevs oftast som ett motstånd från dessa. Detta motstånd beror vanligen på 
en rädsla att förlora sin position eller, i vissa fall, sitt arbete. För att komma 
ifrån detta problem är det mycket viktigt med information och utbildning. Det 
krävs även att ledningen ger sitt fulla stöd och påvisar den nytta som införandet 
kommer att medföra. (Ibid.) 
 
Cederqvist & Nilsson (2000) framhäver vikten av att låta alla vara med vid 
införandet av EDI. Att nyttja maktutövning för att få med sina affärspartners i 
införandet skapar ett stort missnöje. För att undvika missnöje krävs det ett 
engagemang och deltagande där alla får vara med och ha en inblick i vad som 
komma ska. (Ibid.) 
 
Den slutsats som Krekula & Öhman (2004) nådde i sin uppsats var att det vid 
införanden som sker till följd av krav, från kund eller leverantör, är extra viktigt 
att användarens förväntade fördelar är betydligt högre än i de fall då användaren 
själv väljer att genomföra ett införande. De fann vidare att införandet av EDI i 
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samtliga fall, bland de företag som de intervjuade, skedde som en följd av 
rekommendationer eller krav utifrån. (Ibid.) 
 
Pintaric (1999) beskriver EDI som framtidens affärskommunikation och han  
uttrycker det genom att skriva ”EDI är här för att stanna och kommer drastiskt att 
förändra sättet att göra affärer i framtiden. Företag som inte inser EDI:s betydelse kan sätta 
hela sin existens på spel” (s. 25).  

7.3 Sammanfattning 
Ett återkommande problem i samband med ett införande av EDI är bristande 
kunskaper hos småföretagen. Brisen på kunskaper hämmar utvecklingen och 
medför att många väljer att stå utanför. Tidigare har självaste kostnaden för 
införandet varit en faktor som hindrat många. Idag går det att få tag i system till 
en lägre kostnad, men nu lyfts istället de utbildningsrelaterade kostnaderna 
fram.  
 
Säkerhet och standarder är två aspekter som ofta nämns i samband med EDI. 
Det krävs utbildning och information för att nå en bra nivå på säkerheten. Vad 
avser standarder finns det i dagsläget många olika. Bolin & Stålnacke (2003) ser 
inte detta som något hinder men anser att en gemensam internationell standard 
skulle underlätta för flera parter och minska den rådande osäkerheten över 
vilken standard som ska väljas.  
 
För att komma ifrån den osäkerhet som råder vid införandet av EDI och de 
negativa känslor som kan uppstå hos de anställda, är det mycket viktigt att 
information förmedlas till samtliga samt att ledningen visar sitt stöd för det som 
är nytt.  



 
 

 
Del 3 - Empirisk undersökning 

Denna del bygger på genomförandet av den empiriska undersökningen som 
presenterades i del 1, inledning och kunskapsutveckling. Vi presenterar här 
resultatet av de intervjuer som genomförts. Den indelning som råder i delen 
följer den indelning i intervjugrupper som presenterades i tabell 3.9 (kap. 3), 
frånsett kontakt med användare av webb-EDI & egna observationer som 
slagits samman.  
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8 Etablerade aktörers syn på EDI 
I detta avsnitt presenterar vi de djupintervjuer vi utfört med leverantörer och sakkunniga 
inom området EDI. Utifrån de intervjuer vi genomfört har vi valt att sammanställa alla 
intervjuerna och dela upp svaren i våra nyckelfaktorer istället för att behandla varje intervju 
för sig. Detta då vi anser att det ger en behagligare läsning och underlättar en jämförelse av 
de intervjuades kunskaper och erfarenheter. De företag som ingår under etablerade aktörer 
är IFS, SPCS, IT-Design, Luna, Posten och konsulten Aldenbrink från IBS. En 
detaljerad presentation av de företag som ingått i denna del av studien går att finna i kap. 
3.4.   

8.1 Tekniska aspekter 
Till de tekniska aspekterna räknas säkerhet, standarder och kostnader. Dessa 
kan ses ha en direkt inverkan på EDI och det är viktigt att den som ska nyttja 
den elektroniska affärskommunikationen tidigt tar ställning till dessa.  

Säkerhet 
Att få in en faktura elektronisk är, enligt Luna, den största fördelen med EDI. 
Den allmänna misstänksamheten mot en elektronisk faktura är dock mycket 
stor. Av denna anledning ser Luna det som en styrka att ha en tredje part 
mellan sig själv och sina leverantörer eller kunder. Den tredje parten blir då en 
neutral mellanhand som kan verifiera att ett avsänt meddelande har nått 
mottagaren. Ingen av parterna kan då komma och säga att de inte har fått 
någon faktura.  
 
Den form där den tredje parten ses som en del i säkerheten är någonting som 
även Posten känner av, detta då de själva, med sin meddelandeväxel, utgör en 
tredje part vid EDI-kommunikation. De talar om ett starkt förtroende från 
sina användare och arbetar kontinuerligt med att upprätthålla detta förtroende.  
 
Den misstänksamhet som finns mot elektroniska fakturor är inte lika stor mot 
de beställningar som sänds elektroniskt. Enligt Luna beror detta på att alla har 
en benägenhet att vilja sälja sina produkter och är därför inte sena att nappa på 
en beställning.  
 
Inom bilindustrin framhäver IFS vikten av förtroende och samarbete. Som 
leverantör till en biltillverkare måste insyn tillåtas i den egna verksamheten. 
Desto närmare en biltillverkare leverantören befinner sig, desto större blir 
kraven på denna insyn. Allt detta styrs av avtal. Det är varje leds skyldighet att 
informera nästkommande led om några förändringar skulle inträffa. Det är inte 
bara hos bilindustrin som detta gäller, IFS berättar även om kommunikationen 
inom konfektyrbranschen. Det måste hela tiden finnas transparens mellan 
leden och det går inte att ha lika många affärshemligheter som tidigare.  
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IT Design talar om en rädsla för förändringar. Småföretagen vill gärna ha 
kontroll över det som sker. De känner vanligen en säkerhet i att kunna hålla i 
en papperskopia som sedan fysiskt läggs i brevlådan. Även om det kan hända 
att ett vanligt brev försvinner under transport så är detta det transportsätt som  
småföretagen är vana att använda sig av.  
 
Då det finns juridiska krav på att avsändare och mottagare ska vara överens 
om att de ska skicka elektroniska dokument mellan varandra, har SPCS 
förberett två avtalsmallar och publicerat dessa på sin hemsida. Avtalen finns 
även till för att avsändare och mottagare ska vara överens om hur den 
överförda informationen ska tolkas. Att överföra informationen är enkelt, men 
för att det ska fungera krävs det att registren i båda ändarna är identiska. 
Avtalen fyller vanligen ingen större roll under drift, det är först när problem 
uppstår som de kan få stor betydelse. Olson, på SPCS, förtydligar detta genom 
att säga ”Den dagen då det inte fungerar är det bra att ha ett skriftligt avtal eftersom en 
tendens är att det oftast blir så att det är det mindre företaget som förlorar mot det större” 
(bilaga 6). 
 
Under intervjun med Posten framkommer det att det finns företag som ger 
mindre företagare möjligheten att hyra in sig i en webbaserad lösning där  flera 
företag kan dela på ett och samma affärssystem. Genom detta system sker 
sedan EDI-kommunikationen. Posten ser dock en risk med denna typ av 
lösning då spårbarheten blir försämrad. De kan endast kontrollera att 
meddelandet nått företaget som tillhandahåller tjänsten, inte den slutliga 
mottagaren bakom denne.  Hur spårbarheten påverkas beror på tjänste-
leverantören sätt att lösa EDI-kommunikationen med omvärlden.  

Standarder 
Något som framkommer i samtliga intervjuer är problemen med olika 
standarder. Om än alla användare av EDI skulle tala samma ”språk”, 
exempelvis EDIFACT eller XML, så skulle det alltid finnas problem med olika 
”dialekter”. Alla som använder EDIFACT uttrycker sig inte på samma sätt, 
något som skapar svårigheter att förstå varandra. Av denna anledning anser 
samtliga att konvertering alltid kommer att behövas. Ett gemensamt språk med 
exakt samma uttryck vore det bästa. Detta kommer enligt de intervjuade dock 
aldrig att inträffa. Många har lagt stora investeringar i sina egna lösningar och 
är inte intresserade av att ändra sig.  
 
SPCS har tagit fram ett eget XML-baserat filformat som de använder vid EDI-
kommunikation. Anledningen till detta är att SPCS vid utvecklandet inte ansåg 
att det fanns någon given standard som klarade av de krav som de ställde. Det 
finns inga begränsningar när det gäller vilka som det nya filformatet kan 
skickas till, men det krävs en konvertering av det egna filformatet så fort filen 
är avsedd för en mottagare som inte använder sig av programvara från SPCS. I 



Empirisk undersökning 
 

 77

de fallen, konverterar VAN-leverantören det egna filformatet till det filformat 
som mottagaren önskar. Tydliga specifikationer över uppbyggnaden av det 
filformat som SPCS använder finns tillgängligt, då avsikten är att det ska vara 
ett helt öppet format. 
 
Till en början kommer SPCS att få anpassa sig efter de stora företagen och 
konvertera efter deras önskemål. Detta då dessa redan har byggt upp sin EDI-
kommunikation baserat på en viss typ av format och därigenom även en viss 
typ av kommunikation. På lång sikt är SPCS tanke att deras filformat ska bli ett 
standardformat för mindre företags EDI-kommunikation, eftersom deras 
50.000-100.000 kunder kommer att använda sig av det. Det totala antalet 
fakturor som då kommer att genereras kommer vara i paritet med det antal 
fakturor som genereras hos vilket stort företag som helst. Då är det enligt 
SPCS lämpligare att mottagarna anpassar sig till det filformat som SPCS 
använder och att de så småningom även börjar använda sig av det istället. 
Aldenbrink tillägger att det åtminstone finns ytterligare 20 affärssystem i 
samma storlek, och med liknande ambitioner, som SPCS.  
 
Posten såväl som IFS har deltagit i framtagandet av en svensk fakturastandard 
kallad SFTI Svefaktura. Tanken är att denna standard ska underlätta arbetet 
med elektronisk fakturering för svenska företag. Denna standard blev färdig-
ställd under sommaren 2004 och har tagits i drift på flera håll. Enligt Posten är 
detta endast ytterligare en standard bland alla de som redan finns. Självklart går 
det att få flera branscher att nyttja en viss standard, de tror dock att det 
kommer att bli svårt att ha en standard för all kommunikation. 
 
Många talar om XML som den nya standarden som ska lösa alla problem, men 
enligt Posten är så inte fallet. De anser inte att XML är bra i förhållande till 
EDIFACT eftersom det kräver att tio gånger så mycket information överförs. 
Det finns dessutom ännu fler olika standarder inom XML än det gör inom 
EDIFACT. Av alla meddelanden som passerar Postens meddelandeväxel är i 
dagsläget mindre än en procent i XML-format.  
 
Aldenbrink tror inte att EDIFACT kommer att vara någonting för mindre 
företag eftersom det är de stora företagen som har etablerat det och därmed är 
de som styr och ställer med dess utveckling. Han ser en större framtid i XML 
för småföretagarna då detta är ett format som de flesta affärssystem kan ta 
emot och skicka information i. Om än ett småföretag kan ta emot en XML-fil 
så kvarstår ändå problemen med tolkningen av dess information, i dagsläget 
kan detta ske på flera olika sätt. Aldenbrink förtydligar detta med att vissa 
benämner artikelnummer som ”Artnr” medan någon annan skriver det som 
”Artno” och så vidare.  
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Kostnader 
Kostnaden är en aspekt som kommer upp i samtliga intervjuer. Alla tycks vara 
eniga om att mindre företag är mer kostnadsmedvetna och söker mer direkt 
återkoppling till en investering. Av denna anledning kan det vara svårt för 
dessa att motivera den investering som ett införande av EDI kräver.  
 
IFS inriktar sig på större företag som är intresserade av en helhetslösning. Ett 
system i den storleken är i regel för omfattande för de allra minsta företagen. 
Även IBS tillhandahåller ett system som lämpar sig bättre för större företag. 
Till skillnad från IFS och IBS inriktar sig SPCS, som är nya med att 
tillhandahålla en EDI-tjänst, främst på företag med färre än 20 anställda. 
Användaren av denna tjänst beställer hem programvaran och installerar den 
själv. Affärssystem för större företag installeras vanligen i samarbete med 
tillverkaren.   
 
Aldenbrink lyfter fram det arbete som bedrivits när det kommer till fram-
tagandet av branschspecifika standarder. Som exempel nämner han företaget 
PriHandel som skapat en EDI-lösning för flera stora kedjor inom bygg-
branschen. Det används exempelvis av Interpares, Byggtrygg, Färgtema och 
Beijer. På så vis kan alla dessa kommunicera med varandra utan behov av 
konverterare och kostnaden för kommunikationen blir därmed lägre.  
 
Det är enligt Posten kutym inom branschen att den som skickar ett 
meddelande står för den kostnad som försändelsen medför. Andersson, hos 
Posten, förtydligar detta med ”Precis som när ett vanligt brev kommer hem till ens 
brevlåda så kostar det ingenting att ta emot brev” (bilaga 6). Tanken är att meddel-
anden ska skickas i båda riktningarna så att trafiken blir jämn och ingen VAN-
leverantör i respektive ände känner sig utnyttjad.   
 
Kostnaden för att skicka ett meddelande varierar från kund till kund samt 
vilken VAN-leverantör som meddelandet har sitt ursprung hos. Hos Posten 
tas en avgift ut för varje meddelande som passerar deras meddelandeväxel. 
Storleken på denna avgift varierar beroende på vilken väg meddelandet ska ta 
och hur stort meddelandet är. Ett meddelande kan även innehålla en mängd 
dokument. Det går exempelvis att skicka tio fakturor i samma meddelande 
förutsatt att de ska till samma mottagare. De vägar som ett meddelande kan ta 
är (se även figur 8.1): 
 

1. Leverantör och kund har gemensamt format på sina meddelanden vilket 
medför att meddelandet kan skickas direkt genom växeln utan någon 
som helst justering.  

 
2. Både leverantör och kund är anslutna till växeln men de använder sig av 

olika affärssystem. Något som i detta fall gör att meddelandena genereras 
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i olika format. Följden av detta är att ett skickat meddelande vid ankomst 
till växeln måste konverteras till lämpligt format för mottagaren innan 
meddelandet kan sändas vidare till denna. Innan denna konvertering kan 
påbörjas måste växeln konfigureras för detta. Posten tar för detta ut en 
engångsavgift. Utöver denna engångsavgift tillkommer sedan en rörlig 
kostnad för varje konvertering som utförs. 

 
3. En av parterna, leverantör eller kund, är inte ansluten till växeln. Detta 

medför att denne måste använda sig av webb-EDI. Tjänsten debiteras 
med en månadsavgift per användare som vanligen bekostas av det 
företag som önskar få in sin affärskommunikation elektroniskt. Detta 
inkluderar även kostnaden för överföringen av meddelanden.  

 
Luna är ett exempel på ett större företag som har valt att finansiera sina 
leverantörers anslutning till Postens webb-EDI. Detta då de anser att den 
kostnad som lösningen innebär är överkomlig med tanke på den fördel som 
det innebär att få in all kommunikation elektroniskt.  

Figur 8.1: Vägar som ett meddelande kan ta genom Postens VAN (fritt tolkat från intervju 
med Lars Nordström, 2004-03-17) 
 
SPCS har valt en annan betalningsmodell för de transaktioner som genomförs 
inom deras nät. Debiteringen sker på två olika sätt, dessa är: 
 

1. Avsändare såväl som mottagare använder sig av SPCS programvara. 
Överföringen sker då via en meddelandeväxel inom SPCS:s nät. Båda 
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parter betalar samma fasta kostnad för varje överfört dokument, oavsett 
om de är avsändare eller mottagare.  

 
2. En av parterna har programvara från SPCS medan den andre befinner sig 

utanför SPCS:s nät. Om avsändare och mottagare inte använder sig av 
samma format på sina meddelanden, behövs det en konvertering. I vissa 
fall finns det en färdigupprättad konvertering som SPCS skapat, om inte 
måste en sådan konvertering skapas. Detta finansieras av avsändaren 
och/eller mottagaren.  

 
SPCS debiterar här den användare som befinner sig inom deras nät för 
överföringen, oavsett om denne är avsändare eller mottagare. Avsändare 
som befinner sig utanför SPCS:s nät betalar i sin tur en avgift till sin 
VAN-leverantör för försändelsen.  

 
Det finns även en tredje typ av debitering av meddelanden. Detta infaller då 
mottagaren inte innehar ett affärssystem med stöd för EDI. I detta fall 
skapas ett traditionellt brev, av EDI-meddelandet, som sänds med vanlig 
postgång till mottagaren. Avsändaren står här för hela portot. Även Posten 
erbjuder möjligheten att skapa ett brev av en elektronisk fil men de 
marknadsför den inte som en del i deras EDI-tjänst utan som en separat 
tjänst. Figur 8.2 redogör för de vägar ett meddelande kan ta i SPCS nät.  
 

 
Figur 8.2: Vägar ett meddelande kan ta genom SPCS EDI-lösning (SPCS, 2004) 
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Anledningen att SPCS valt att belägga avsändare såväl som mottagare med en 
avgift är som Olson, hos SPCS, uttrycker det: ”Den största vinsten administrativt 
och tidsmässigt sett görs vid mottagandet av dokument. Samma besparing görs inte vid 
skickande av dokument om man bortser från kostnader för porto, papper och bläck etcetera” 
(bilaga 6). Vidare anser de att avgiften som tas ut inte ska ses som en trafik- 
eller överföringskostnad utan mer som en kostnad för de besparingar som görs 
när väl ett dokument hämtats hem. Istället för traditionell hantering behövs då 
endast ett par knapptryck. 
 
För den som inte vill byta affärssystem, och innehar ett som saknar stöd för 
EDI, nämner Aldenbrink att de istället kan köpa till en konverteringsmodul 
som kan kopplas till affärssystemet. Modulen tar sedan hand om den 
konvertering som krävs för att företaget ska kunna kommunicera med sina 
kunder och leverantörer. Oftast krävs det en så kallad mappning för varje 
enskild kund eller leverantör som användaren önskar kommunicera med, 
eftersom stora variationer i filens innehåll och logiska uppbyggnad kan 
förekomma. Kostnaden för denna typ av arbete är enligt Aldenbrink ganska 
hög, det kan enligt honom i dagsläget kosta allt från trettio tusen till flera 
hundra tusen kronor.  

8.2 Förutsättningar 
Till förutsättningar hör faktorer så som möjligheter, attityder, kravbild och 
framtidssyn. Till skillnad från de tekniska aspekterna kan förutsättningarna ses 
som mer indirekta. 

Möjligheter 
Nyttan med den elektroniska affärskommunikationen är något som alla de 
intervjuade tycks vara överens om. Samtliga uttrycker stora möjligheter och 
underlättande av arbetet som de två största framgångsfaktorerna med ett 
införande, men nyttan anses vara störst för de något större företagen. För en 
mindre företagare som inte skickar så många fakturor per månad utgör EDI 
inte en lika stor fördel. Om än förtjänsten inte är lika stor för småföretag så 
anser de intervjuade att ett införande i alla lägen, till viss del, kommer att 
underlätta det dagliga arbetet.  
 
Luna, som nyligen börjat ställa krav på sina leverantörer att kommunicera 
elektroniskt, har valt att hjälpa till med införandet genom att sätta upp ett 
gränssnitt för webb-EDI genom vilka deras mindre leverantörer kan ansluta 
sig. Med hjälp av detta får leverantörerna möjligheten att fortsätta sin handel 
med Luna utan att lägga stora pengar på att införa en EDI-lösning där det 
egna affärssystemet direktkommunicerar med Luna. Denna lösning är något 
som även flera andra stora leverantörer väljer att nyttja.  
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Posten är det företag som tillhandahåller den lösning för webb-EDI som 
Lunas leverantörer använder. Utöver Luna har Posten ytterligare tio andra 
större företag som nyttjar denna tjänst. Ytterligare ett segment som funnit stor 
nytta med Postens lösning med webb-EDI är dagligvaruhandeln. Även inom 
detta område har kraven på underleverantörer och kunder gällande elektronisk 
affärskommunikation blivit allt större, något som i sin tur medfört ett ökat 
intresse för webb-EDI.  
 
Enligt Posten har de större företagen börjat inse att de inte kommer att kunna 
ha direktkommunikation med alla mindre företags affärssystem. Detta då 
många av dessa, mindre företag, finner det obefogat att investera i ett av de 
större affärssystemen som ger stöd för EDI. Bästa sättet att nå dessa är därför 
att ha ett billigt och enkelt sätt. Det är här webb-EDI kommer in i bilden. Fast 
det finns även de som anser att detta är för dyrt.  
 

 
Figur 8.3: Lunas uppbyggnad av elektronisk affärskommunikation 
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Figur 8.3 visar ett exempel på hur Luna byggt upp sin elektroniska 
affärskommunikation. Det högra hörnet illustrerar Lunas lösning för webb-
EDI. Då det är Posten som skapat denna lösning fungerar den på ungefär 
samma sätt hos alla de företag som valt att använda sig av Postens webb-EDI. 
Kunden, i detta fall Luna, lägger en beställning i sitt affärssystem. 
Affärssystemet sänder då över beställningen till leverantörens webbgränssnitt 
följt av att e-post skickas till leverantören och talar om att en beställning 
kommit in. Leverantören loggar efter detta in i webbgränssnittet och granskar 
de beställningar som kommit in. Beställningen matchas sedan manuellt, mot 
den egna lagerstatusen, innan ett ordersvar lämnas.  
 
I Lunas fall ser lösningen ut som så att endast de varor som leverantören inte 
kan leverera bockas för. På så vis minskar antalet klickningar som måste 
utföras innan ordersvar kan ges. Leverantören måste sedan manuellt 
genomföra arbetet med avisering och fakturering. Vanligen skapas en faktura i 
det egna systemet som sedan måste kontrolleras manuellt mot den faktura som 
genererats i webbgränssnittet. Detta eftersom leverantören, i ovanstående 
exempel, saknar ett affärssystem som kan kommunicera direkt med Luna.   
 
Posten och Luna förhåller sig något olika till ett eventuellt införande av 
import- och exportfunktioner till och från webbgränssnittet. Luna ser endast 
webb-EDI som en bit på vägen till att få in alla sina leverantörer på vanlig 
EDI. Zackrison, hos Luna, uttrycker det som ”att ha leverantörerna på webb-EDI 
är inget självändamål, vi ser det som ett steg på vägen till införandet av EDI” (bilaga 6). 
Luna vill inte att de leverantörer som använder webb-EDI blir för bekväma 
med det och på så vis drar ut på processen att övergå till vanlig EDI. Detta är 
något som Zackrison tror att en eventuell export- och importfunktion kan 
medföra.  
 
Posten, som är leverantör av tjänsten, ser inget hinder i ett införande av en 
import- och exportfunktion. De säger dock att så länge inga önskemål om en 
sådan implementering inkommer från kund så kommer det heller inte att 
införas. Utveckling sker endast på uppdrag från kund och då är det kunden 
som står för kostnaderna.  
 
För den som är intresserad av att komma igång med EDI finns i nuläget, enligt 
Posten, inget centralt register över de företag som använder sig av EDI. 
Respektive VAN-företag har register över vilka de egna användarna är, men 
insikten i de konkurrerande företagens nätverk är begränsad till ett regelbundet 
utbyte av en textfil med kundinformation. Detta så att respektive VAN-företag 
vet vilket annat VAN ett meddelande, vars mottagare befinner sig utanför det 
egna nätet, ska skickas genom. Eftersom denna textfil inte finns tillgänglig för 
slutanvändaren måste företag som är intresserade av ett införande först ringa 
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runt till alla sina affärspartners för att kunna göra en bedömning om det finns 
potentiella partners att kommunicera elektroniskt med. 
 
Aldenbrink anser att det, så länge det inte rör sig om några större volymer eller 
kommunikation på daglig basis, finns stora fördelar med webb-EDI. Han 
nämner även att IBS har möjligheter att vidareutveckla sin lösning för webb-
EDI så att den stödjer export och import, men att detta endast genomförs på 
uppdrag från kund.  
 
IFS tillhandahåller även de ett webbgränssnitt med stöd för EDI. De 
framhäver dock att en lösning av detta slag medför mycket extraarbete för 
användarna då allt måste knappas in manuellt i det egna systemet. Enda 
gången detta kan vara en rimlig möjlighet är då kostnaden för att införa ett 
system som har stöd för EDI är för hög, men kraven finns uppifrån på att 
kommunikationen måste ske elektroniskt. Alla stora företag väljer dock inte att 
köpa till denna lösning. Ett exempel är införandet hos ett stort 
konfektyrföretag. Det företaget har inga krav på sina mindre underleverantörer 
och anser att den traditionella kommunikationen fungerar bra. Därför ser de 
ingen större fördel i att ha ett webbgränssnitt.  
 
Affärssystemstillverkaren SPCS lanserar nu i höst en ny version av sitt 
ekonomiprogram som har stöd för EDI-kommunikation. Genom denna 
lösning hoppas de kunna binda samman alla de småföretagare som idag 
använder sig av deras programvara. På så vis önskar de skapa ett nätverk av 
småföretagare som tillsammans utgör en större helhet som kan ställa krav 
tillbaka på de större företagen. SPCS har påbörjat arbetet med att knyta till sig 
ett antal större företag som kunderna kan ha önskemål att kommunicera med. 
Detta för att öka tjänstens mervärde. Om kunden önskar kommunicera med 
ett företag som använder ett annat affärssystem, och som sedan tidigare inte 
knutit kontakter med SPCS, måste eventuella problem med olika standarder 
lösas genom uppsättning av en ny konvertering samt särskilda avtal tecknas.  
 
Största fördelen med den EDI-tjänst som SPCS tillhandahåller anser de vara 
den effektivisering av arbetet, samt sänkningen av de administrativa 
kostnaderna, som ett införande medför.  

Småföretags IT-kunskaper och attityder gentemot EDI 
Samtliga intervjuade tycks vara medvetna om den variation av teknikkunskaper 
som finns hos småföretag. Vissa har kommit längre än andra och lärt sig 
begreppen men däremot inte kommit så långt att de har infört EDI. På Luna 
omnämns stora skillnader i teknikkunskaper som en följd av vilken generation 
frågan gäller. Vissa ur den äldre generationen har knappt tagit sig ut på 
Internet ännu. För dessa kan ord som EDI och elektronisk 
affärskommunikation uppfattas som någonting främmande och samtidigt 
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skrämmande. De flesta är dock benägna att testa om än det kan gå lite 
långsamt i starten.  
 
Även på IT Design talas det om skillnader i mognadsgrad. Det finns många 
småföretag som inte ens har en dator eller fax. Dessa har inget som helst 
intresse för elektronisk affärskommunikation. IT Design poängterar även att 
skillnad i mognadsgrad beror av företagets branschtillhörighet. Paralleller dras 
här till produktionsföretag där behovet av, och nyttan med, EDI visat sig 
större än det hittills har gjort inom tjänstesektorn. Detta exemplifierar de 
genom bilindustrin där de anser att medvetenheten, som till följd av ett tidigt 
införande och höga krav, är högre.  
 
IFS och IBS är båda stora företag med affärssystem för komplexa verk-
samheter. Hit vänder sig främst större kunder som vanligen har en egen IT-
avdelning som sköter om tekniska frågor. Således har IFS och IBS svårt att 
uttala sig om de mindre företagens teknikkunskaper.  
 
Aldenbrink driver, vid sidan av arbetet som konsult åt IBS, två egna mindre 
företag. Han nämner i egenskap av detta lite om att det egentligen inte är 
småföretagarnas teknikkunskaper som brister utan snarare intresset. Det kan 
för många mindre kännas obefogat att lägga stora summor pengar på något 
som de inte riktigt kan se vinning med. Om än det finns en på lång sikt, så kan 
det vara svårt att se denna vid självaste införandet. För ett mindre företag är 
det viktigt att se en direkt koppling mellan investering och avkastning.  
 
SPCS, som dagligen är i kontakt med småföretagare, nämner att det generellt 
saknas en medvetenhet hos kunderna om hur EDI fungerar. Detta medför ett 
merarbete där tjänsten först måste presenteras och grundligt genomarbetas 
tillsammans med kunden innan ett beslut om ett eventuellt införande kan 
fattas.  
 
SPCS, såväl som IT Design, nämner vidare att artiklar i media där begrepp 
som EDI, EDIFACT, E-faktura, elektronisk affärskommunikation och dylikt 
används medför att teknikmissförstånd uppkommer hos de mindre 
företagarna. Övriga intervjuade håller till viss del med om detta. Luna 
framhäver dock att det även är viktigt med media för att begreppet ska spridas. 
Det är trots allt genom media som stora delar av småföretagarnas kunskaper 
kommer.  

Kravbild 
På Posten framkommer det inte så tydligt om det förekommer några krav på 
införandet av EDI. Detta då Posten främst agerar som konverterare och 
transportör av meddelanden. Att krav existerar märker de av genom sin 
kundtjänst, dit de kunder som blivit anslutna till webb-EDI ringer. Det är då 
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inte helt ovanligt att de, från vissa håll, får synpunkter på den nya tekniken och 
de krav som den för med sig. Många av de med synpunkter anser att den 
traditionella kommunikationen, i form av exempelvis fax, fungerade bättre.  
 
Aldenbrink såväl som Luna talar om de mindre företagarnas rädsla för 
förändringar. De nämner att för vissa är kanske krav det enda som fungerar 
för att nå en förändring i arbetssättet.  
 
Redan för tio år sedan började Luna rekommendera sina leverantörer att titta 
på EDI. Under alla dessa år började totalt femton företag att kommunicera 
med hjälp av EDI. Våren 2004 bestämde sig företaget för att näst intill all 
kommunikation i framtiden ska komma in via EDI. För att lyckas med detta 
har en lösning för webb-EDI tagits fram. Målet var då att innan årsskiftet 
2004/2005 ha nått 200 nya användare av lösningen. Arbetet, med införandet 
av webb-EDI, hade vid intervjuns genomförande pågått i cirka fem månader 
och under denna tid har 70 stycken leverantörer anslutits. Med två och en halv 
månad kvar tills årsskiftet har de börjat inse att de eventuellt kommer att dröja 
något längre innan de nått sitt mål.  
 
Ordet krav är ingenting som Zackrison, hos Luna, har reflekterat över under 
processen med införandet av webb-EDI. I och med att företaget själva inte 
klarar av att uppfylla sitt mål, angående införandet av EDI, anser de att det är 
orimligt att ställa exakta krav på sina leverantörer om att de måste införa EDI 
inom en viss tidsram. Samtliga leverantörer har informerats om den 
kommande förändringen och vet vad som komma skall. De enda krav som 
Luna själva säger sig ställa är om en leverantör uppnått en viss mängd 
beställningar per dag. Dessa måste då införa en EDI-lösning som inte är 
webbaserad för att Luna ska kunna upprätthålla åtagandena mot sina kunder. 
  
I intervjun med de personer på IFS som var engagerade i införandet av EDI 
inom bilindustrin framkom det på ett tidigt stadium att kraven uppifrån var en 
av de främsta orsakerna till införandet av EDI. Som leverantör inom denna 
bransch finns inte så stora möjligheter att hålla sig utanför när kraven kommer. 
Alla kommunikation förväntas ske via EDI och den som inte klarar av detta 
får det svårt att få nya uppdrag från biltillverkaren. Störst är trycket högst upp i 
leveranskedjan, det vill säga närmast biltillverkaren. Som Thorell, hos IFS, 
uttrycker det: ”Störst går alltid först och har mest kontroll nedåt. Ju närmare den största 
du är desto hårdare blir kraven på dig. Kraven märks på så vis även av nedåt i leden” 
(bilaga 6). Det är inte helt ovanligt att de mindre företagen går samman för att 
klara av de krav som ställs uppifrån. Detta har medfört att industrin krymper 
och antalet inblandade parter blir färre.  
 
Enligt IFS blir kravbilden som mest tydliga under svårare tider då 
effektiviseringskraven är som störst. Posten håller med om detta. De nämner 
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att det under lågkonjunkturer sker fler rationaliseringar. Något som i sin tur 
medför ett ökat intresse för införande av EDI.  
 
Att det finns krav från större leverantörer är något som även nämns vid 
kontakten med IT Design. Flera mindre företag vänder sig till dem efter att ha 
fått krav uppifrån om införande av EDI. Deras erfarenheter av detta skiljer sig 
något från övriga intervjuer. De talar om krav som aldrig realiseras. Vanligt är 
att ett avtal mellan kund och leverantör skapas där det står att den mindre 
parten ska påbörja elektronisk kommunikation. Någon uppföljning av detta 
har i de fall där IT Design varit inblandad aldrig införlivats. Kommunikationen 
fortsätter som den alltid gjort och inga nya krav ställs. Detta tror IT Design i 
stor utsträckning beror av att de större företagen själva inte är helt klara med 
sitt införande av EDI. 

Framtiden 
Steg ett hos Luna är att möjliggöra elektronisk kommunikation med alla sina 
affärspartners. De är medvetna om att de aldrig kommer att lyckas få med 
exakt alla, vissa går helt enkelt inte att övertyga, men målet är att få med så 
många som möjligt. Luna är medvetna om att detta kommer att ta tid. Som 
Anders Zackrisson, hos Luna, uttrycker det ”Att införa EDI går inte så fort som 
alla hoppas. Det tar tid att implementera och få in allt” (bilaga 6). När målet med 
antalet anslutna är uppnått kommer fakturafrågan att bli nästa stora utmaning. 
I nuläget inkommer majoriteten av alla fakturor i pappersform. Successivt har 
en ökning skett men förhoppningen är att det ska bli ännu bättre.  
 
När Luna introducerar webb-EDI för nya leverantörer ställer de till en början 
aldrig några krav på elektronisk faktura. Inledningsvis räcker det om 
leverantören kan ta emot en order. Kommunikationen utökas allt eftersom 
leverantören lär sig att använda systemet. Av de 200 som nu bearbetas för 
införandet av webb-EDI är förhoppningen att så många som möjligt i 
framtiden ska klara av att via webb-EDI generera en elektronisk faktura. Som 
Anders Zackrisson, hos Luna, uttrycker det ”Bara att få allting elektroniskt där allt 
är hyfsat rätt underlättar enormt […] Då fakturan är elektronisk kan du kontrollerar den 
på mellan 5-10 sek. Ska det göras manuellt tar det säkerligen 2-3 minuter” (bilaga 6). 
 
Enligt Luna är en av de största orsakerna till många småföretags vägran, att 
införa EDI, att de har en bristande teknisk mognadsgrad. Det krävs en viss 
teknisk mognad för att våga sig på EDI. Zackrison berättar om exempel på 
företag där yngre familjemedlemmar fått hjälpa sina föräldrar att installera 
system och när det sedan uppstår problem vet föräldern inte vad den ska ta sig 
till. Zackrison tror dock att denna typ av problem med tiden kommer att 
minska då den yngre generationen blir äldre och den tekniska mognadsgraden 
breder ut sig. Genom denna förändring kommer även motståndet mot tek-
niken att minska. Luna är dock medvetna om att de aldrig kommer att kunna 
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övergå helt till elektronisk kommunikation. Det kommer alltid att finnas ett 
visst behov av personlig kontakt och därav måste det även gå att ringa till 
kundtjänsten.  
 
SPCS ser ljust på framtiden. Deras EDI-tjänst har nyligen lanserats och för 
närvarande arbetar de hårt med att värva användare till tjänsten. Företagets 
lansering av EDI kommer att ske i flera steg. I detta första steg som 
genomförts under hösten 2004 har enklare dokument så som elektronisk 
försändelse av fakturor introducerats. I framtida versioner är tanken att 
funktioner så som kvittering, vidimering och verifiering av innehåll etcetera, 
ska införas. Anledningen till att de valt denna uppdelning är att de tror att allt 
för många nya funktioner skulle innebära att inte bara ett steg tagits mot EDI 
utan snarare fyra. Något de tror skulle ha medfört en motsatt effekt där 
småföretagen känt större tveksamhet till ett införande.  
 
På IFS nämner de att det går väldigt sakta framåt. Det dröjer vanligen en tid 
innan direktiv som fastställs på EU-nivå införlivas i Sverige och de andra 
medlemsländerna. De framhäver dock att utvecklingen går åt rätt håll. 
 
Att utvecklingen går åt rätt håll är något som även IT Design talar om. Om än 
det har talats om EDI under hela företagets existens så har det ännu inte hänt 
så mycket. Allt eftersom tiden går tror de dock att EDI kommer att bli mer 
och mer accepterat och att även de mindre företagarna kommer att följa 
trenden. Tekniken finns redan, nu handlar det mer om att övertyga alla om 
dess inverkan och nytta.  

8.3 Sammanfattning 
Luna anser att den största fördelen med EDI är att kunna ta emot elektroniska 
meddelanden med information. De ser även det som en styrka att ha en tredje 
part som neutral mellanhand, då denne tredje part kan verifiera att 
meddelanden har nått sin mottagare utan att mottagaren kan ifrågasätta det. 
Vidare så poängterar IFS vikten av förtroende och samarbete, eftersom 
elektronisk affärskommunikation medför en transparens mellan leden och 
detta medför att möjligheten till affärshemligheter begränsas. 
 
I samtliga intervjuer lyfts problemen med olika standarder fram och 
uppfattningen hos de intervjuade är att konvertering av meddelanden alltid 
kommer att behövas på ett eller annat sätt. Även om ett gemensamt språk med 
exakt samma uttryck vore det bästa, kommer det enligt de intervjuade dock 
aldrig att inträffa. Många talar om XML som den nya standarden, alla håller 
dock inte med om detta. Då XML kräver att tio gånger så mycket mer 
information överförs och att det finns ännu flera olika standarder inom XML 
än det gör inom EDIFACT.  
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Att mindre företag är mer kostnadsmedvetna och söker en mer direkt 
återkoppling på en investering är den allmänna bilden hos de intervjuade, 
därav kan det vara svårt att motivera den investeringskostnad som ett 
införande av EDI kräver och till det tillkommer en rörlig kostnad. 
 
De två största framgångsfaktorerna med ett införande av EDI är stora 
möjligheter och underlättande av arbetet. Störst är däremot nyttan för de stora 
företagen. För en mindre företagare som inte skickar så många fakturor per 
månad utgör EDI inte en lika stor fördel. Enligt Posten är webb-EDI ett bra 
alternativ för de som inte har så stora behov. Luna har valt att stå för sina 
leverantörers kostnader när det gäller användande av webb-EDI då de finner 
den överkomlig med tanke på den fördel som det innebär att få in all 
kommunikation elektroniskt. 
 
Alla intervjuade är överens om att det finns stora variationer i teknikkunskap 
hos småföretag. Det finns småföretag som inte ens har en dator eller en fax, 
vilket medför att denna grupp helt saknar intresse för elektronisk affärs-
kommunikation. Vidare saknas det generellt en medvetenhet hos småföretag 
om hur EDI fungerar. 
 
Kravbilden har visat sig vara som störst under hårdare tider då effektivi-
seringskraven är som störst. Lågkonjunktur har visat sig medföra ett ökat 
intresse för EDI, eftersom behovet av rationaliseringar då ökar. IT Design har 
erfarenheter av mindre företag som kontaktat dem efter krav uppifrån. Deras 
uppfattning är dock att de krav som ställs sällan realiseras. Detta tror de har sin 
orsak i att de större företagen sällan själva inte är helt klara med sitt eget 
införande av EDI. 
 
Utvecklingen inom EDI går åt rätt håll, om än det går sakta. Sannolikheten att 
all kommunikation kommer att övergå till EDI anses vara låg. Det kommer 
alltid att finnas ett behov av personlig kontakt mellan säljare och köpare. 
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9  Bransch- och intresseorganisationernas syn på EDI 
För att nå en ökad insikt i hur den rådande situationen ser ut på marknaden har vi 
kontaktat två bransch- och intresseorganisationer som arbetar nära småföretag. Vi var 
under denna del av undersökningen i kontakt med Håkan Larsson, som är ordförande för 
Företagarnas avdelning i Östergötland, och Projekt SVEAs projektledare, Roland 
Ekström. De frågor som ställts vid dessa kontakter presenteras i bilaga 3. Vidare 
information om det praktiska genomförandet återfinns i kap. 3.5. 

9.1 Tekniska aspekter 
Vad avser synen på säkerhet går Ekströms och Larsson åsikter något isär. 
Medan Larsson anser att detta inte är något stort problem framhäver Ekström 
den förändring som skett under de senaste åren. Till en början handlade det 
endast om att införa EDI och vilken nytta det skulle få. På senare år har 
säkerheten däremot kommit allt mer i fokus och han framhäver att detta inte 
får förbises. Som småföretagare måste alla risker och faror räknas in för att det 
ska kunna gå att få en helhetsbild av säkerhetsproblematiken. Vidare säger 
Ekström att ”de hot och risker som tekniken innebär måste framgå tydligare så att 
informationen inte uteblir eller överdrivs. Denna information måste vara mycket tydlig för att 
den mindre företagaren ska våga ta steget” (bilaga 6). Detta anser han vara mycket 
viktigt då risken annars finns att den allt mer växande säkerhetsproblematiken 
lätt kan skrämma bort den mindre företagaren.  
 
Båda de intervjuade är överens om att en gemensam standard skulle främja 
utvecklingen, men att det med största sannolikhet inte kommer att inträffa. De 
ser dock inte spridningen av standarder som en problematik som drabbar 
småföretagen. Ekström framhäver att problematiken med standarder enkelt 
kan lösas genom överenskommelser mellan kommunikationspartners. Han 
framhäver vidare att utvecklingen har pågått ett bra tag och den kommer att 
fortsätta vare sig alla skulle enas om en gemensam standard eller inte.  
 
När det kommer till frågan om kostnader och huruvida denna kan tänkas 
utgöra en hämmande faktor för småföretagen, svarar de att det finns lösningar 
i alla prisklasser. Larsson menar på att EDI mer eller mindre kommer som en 
standard i vanliga administrativa program. På frågan vad som är en lämplig 
kostnad vid ett införande av EDI svarar Ekström ”en som är ekonomiskt 
hanterbar” (bilaga 6), han talar vidare om mindre företags kostnadsmedvetenhet 
och menar på att dessa vid ett införande måste kunna se att investeringen 
kommer att visa på vinster hos verksamheten inom överskådlig tid.  

9.2 Förutsättningar 
I båda intervjuerna framkommer att det tidigare fanns ett problem för mindre 
företagare att börja använda EDI då de tekniska lösningarna var mycket dyra. I 
dagsläget anser de att det finns goda möjligheter för småföretag att nyttja EDI 
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då enklare och mer ekonomiska lösningar kommit ut på marknaden. Hur de 
nyttjas beror helt och håller på personligt intresse och tid hos respektive 
småföretag.  
 
När det kommer till småföretags attityder gentemot EDI och deras 
teknikkunskaper framkommer det att denna varierar stort mellan olika parter. 
Några är mycket intresserade och besitter stora teknikkunskaper medan andra 
knappt vet hur e-post fungerar. Larsson framhäver dock att om än variationer 
förekommer så har majoriteten relativt låga teknikkunskaper. Han berättar att 
hans organisation har medlemmar vars tekniksprång handlar om att möjligen 
köpa en fax. Ekström menar på att om än den mindre företagaren själv inte 
har kunskaperna att sätta upp en lösning så skulle nog de flesta vara beredda 
att haka på om de bara kunde se den ekonomiska nyttan. Som det är nu är det 
många som inte är medvetna om ett införandes fördelar. För att motverka 
detta måste den information som går ut anpassas bättre för den tilltänkta 
målgruppen.  
 
Vad avser krav så tror Ekström att detta är en nödvändig bit, som en del i ett 
införande. Småföretag behöver vanligen en knuff i rätt riktning för att komma 
i gång. Genom att informeras om den nytta och de möjligheter som finns och 
sedan få en liten knuff från omgivningen i form av krav kommer fler att 
komma med. Många lever med åsikten att det är onödigt att ändra på något 
som fungerar. Larsson utvecklar detta vidare då han nämner att de större 
företagen sedan länge har passerat kunskapströskeln och att detta medfört att 
nya krav på utnyttjande av tekniken kommer allt eftersom. För en mindre 
företagare som knappt vet vad förkortningen betyder kan detta skapa obehag. 
 
Ekström framhäver att småföretag tillsammans, genom projekt eller dylikt, 
måste komma överens om hur kommunikationen ska ske. Det måste komma 
till klusterbildningar där småföretagen binds samman och ingen har råd att stå 
utanför. Alla måste inse vikten av denna form av nätverk där all 
kommunikation sker genom fastställda överenskommelser där man enats om 
standarder, utformningar, överföringssätt och så vidare. 
 
Larsson såväl som Ekström har god tilltro till att samtliga företag i slutändan 
på ett eller annat sätt kommer att nyttja EDI. Larsson ser ljust på framtiden 
och skriver i sitt svar via e-post till oss att ”alla kommer att var tvungna att med 
glädje använda sig av EDI. Det gäller bara att inse nyttan. Inte helt lätt faktiskt från 
småföretagarens synvinkel”. På frågan om framtiden gör Ekström en liknelse med 
användningen av e-post. För lite drygt tio år sedan hade endast en bråkdel av 
de mindre företagarna en e-postadress som de nyttjade. Idag är e-post mer 
eller mindre ett vedertaget begrepp som används frekvent i majoriteten 
verksamheter. Han uttrycker det med orden ”liksom e-postens utveckling under de 
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senaste tio åren kommer även den elektroniska handeln via EDI sakta att införas och bli 
en naturlig del i affärsverksamheten” (bilaga 6).  

9.3 Sammanfattning 
Larsson såväl som Ekström är väl medvetna om den nytta som EDI kan 
medföra även för de mindre företagarna. De anser dock att informationen är 
väl begränsad. För att de mindre företagarna ska ansluta sig till elektronisk 
affärskommunikation, och använda sig av EDI, krävs det att nyttan med detta 
framgår tydligare.  
 
Vidare krävs även det att klusterbildningar med nätverkande effekt skapas där 
det finns överenskommelser kring hur kommunikationen ska ske. På så vis 
undviks problem med olika standarder.  
 
Larsson och Ekström ser båda ljust på framtiden och menar på att införandet 
inte kommer att ske över en natt. Det kommer att ta tid men i slutänden 
kommer det att bli mer eller mindre vedertaget inom majoriteten av de olika 
branscherna som förekommer.  
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10 Kontakt med småföretagare 
I detta kapitel presenterar vi småföretagarnas syn på ett införande av EDI och deras 
erfarenheter av det. Det ges även en presentation av två småföretag som använder sig av, 
respektive saknar, en EDI-lösning. Detta för att ge en djupare insikt i de fördelar som 
EDI kan medföra. Den intervjumanual som använts vid samtliga intervjuer går att finna i 
bilaga 2 och en mer ingående presentation av det praktiska genomförandet och respektive 
företag går att finna i kap. 3.6. 

10.1  Telefonintervjuer med småföretag 
Under undersökningens gång har vi varit i kontakt med ett urval småföretagare 
i olika branscher. En sammanställning av dessa presenteras i tabell 10.1. Inget 
av de företag som vi kontaktade använder sig av EDI och de uttrycker heller 
inte några tankar på att införa det inom den närmaste framtiden.  
 
Tabell 10.1: Sammanställning av intervju med småföretagare 

Företag Kännedom 
om EDI Kravbild Tankar om  

framtiden 

Företag A Har hört talas om 
begreppet men är 
inte så insatt. 

Inga krav Inför endast EDI 
om det blir ett krav 
från kunderna.  

Företag B Känner till 
begreppet och har 
tidigare övervägt 
scanning av fakturor, 
men de ansåg att det 
var för dyrt.  

Inga krav Ser inget införande 
av EDI inom den 
närmsta tiden. Anser 
att teknikmognaden i 
byggbranschen är för 
låg.  

Företag C Har hört talas om 
begreppet men är 
inte så insatt. 

Inga krav Inga planer. 
Upplever det som att 
kunderna istället 
börjar föredra fax 
mer och mer. 

Företag D Känner till termen 
men är inte så insatt 
i ämnet. Installerade 
under hösten 2004 
ett ekonomisystem 
med stöd för EDI. 
De har ännu inte valt 
att nyttja denna 
möjlighet. 

Inga krav De är medvetna om 
att större företag 
använder EDI men 
känner för egen del 
att de i första hand 
vill lära sig det nya 
ekonomisystemet 
innan någon ny 
funktionalitet läggs 
till.  
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Tabell 10.1 (Fortsättning): Sammanställning av intervju med småföretagare 

Företag Kännedom 
om EDI Kravbild Tankar om  

framtiden 

Företag E Känner till 
begreppet och 
tekniken. Företaget 
har influerats av ett 
tidigare dotterbolag 
som använde EDI 
och har själva disku-
terat ett införande. 
Hittills har dock 
inget kommit till 
stånd. 

Inga krav Är medveten om 
förtjänsterna men 
anser att det 
kommer att krävas 
krav för att ett 
införande ska ske. 
Anser att EDI 
endast är motiverat 
vid återkommande 
kommunikation och 
när det finns flera 
kunder att bedriva 
kommunikation med 
hjälp av EDI. 

Företag F Väl insatta i ämnet 
och var för några år 
sedan nära ett 
införande. Använder 
i dagsläget olika 
former av webb-
EDI men har valt 
bort helt automatisk 
kommunikation.  

Krav kom i 
slutet av 90-
talet och inspi-
rerade till 
införande men 
ingen upp-
följning av 
kraven skedde 
så planerna 
lades på is. 

Inga planer finns på 
att i framtiden införa 
EDI. Enda anled-
ningen de kan se till 
ett införande just nu 
är om viktiga kunder 
och leverantörer 
börjar ställa krav. 

Tekniska aspekter 
På Företag B används inte någon form av elektronisk affärskommunikation, 
men för ett par år sedan fanns det en diskussion om att införa det och i 
samband med det börja att scanna in pappersfakturor. Dock realiserades det 
aldrig på grund av att det ansågs vara för dyrt.  
 
Företag A, som är en enmansföretagare, finner det inte rimligt att installera ett 
affärssystem med stöd för EDI då detta skulle medföra en för stor kostnad. 
Ägaren har själv goda kunskaper inom teknik och anser att det vore spännande 
att få prova på EDI men att det för honom inte är ekonomiskt försvarbart. 

 
Vid intervjun med Företag C visar det sig att de likställer elektronisk 
affärskommunikation med e-post och anser att detta endast skapar problem på 
grund av skräppost och virus. Detta eftersom det inte går att styra vilka man 
önskar kommunicera med. 
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Förutsättningar 
Kunskaperna om begreppet EDI var generellt sett relativt låga. De vet vad det 
innebär men tycks inte vara medvetna om de möjligheter som det kan 
innebära. Den allmänna uppfattningen är att det är krångligt och dyrt samt att 
verksamheterna klarar sig bra med de traditionella kommunikationssätten.  
 
Att Företag B finns på två orter, där ekonomiavdelningen finns på den ena, 
medför att det skickas stora mängder papper mellan kontoren på dessa två 
orter. Alla fakturor kommer per post till huvudkontoret. Om fakturan avser 
verksamhet vid regionalkontoret, konteras den vid huvudkontoret och skickas 
sedan per post till regionalkontoret. Där sker eventuell korrigering av 
konteringen, attestering och sedan skickas fakturan åter tillbaka per post till 
huvudkontoret där fakturan läggs upp för betalning. En bemödande process 
som den intervjuade finner skulle underlättas med högre grad av elektronisk 
kommunikation.  
 
Den ekonomiansvarige på Företag E berättar om ett av dess tidigare 
dotterbolag som använde sig av EDI i stor skala mot ett stort elektronik-
företag. Fördelarna som framkom genom denna kommunikation var många. 
De kunde exempelvis direkt anpassa den egna produktionen utifrån de behov 
som fanns i det större företagets produktion. 
 
Det framkom i samtliga intervjuer att krav är något som krävs för att ett 
införande av EDI ska ske. Det finns inga tankar på ett införande så länge 
sådana krav uteblir. I intervjun med Företag F framkommer det att kraven på 
ett införande av EDI var betydligt starkare för några år sedan än vad de är 
idag. Då kom det återkommande krav på EDI från viktiga kunder vilket 
medförde att företaget började titta närmare på ett införande. Då det sedan 
aldrig skedde någon uppföljning på dessa krav så rann det ut i sanden. På eget 
initiativ har företaget sedan dess snickrat ihop en egen lösning genom vilken 
de egna kunderna kan logga in och se lagerstatus samt lägga beställningar. De 
finner stor nytta med denna lösning och uppskattar möjligheten att få 
beställningarna elektroniskt istället för på papper via fax. De anser den nya 
lösningen mer tillförlitlig eftersom papperet tidigare kunde ta slut i faxen, och 
således beställningar bli försenade eller till och med förloras.  
 
Något som återkommande kommer upp under intervjuerna är den tekniska 
mognaden och dess skillnad i spridning mellan olika generationer. Det 
framkommer att den äldre generationen är mindre benägen att övergå till 
elektronisk affärskommunikation då de känner trygghet i den hanterings-
process de är vana vid. Företag F tror att det som kommer att ta längst tid, för 
den äldre generationen, är att acceptera elektronisk fakturor. Detta kan kopplas 
till övriga intervjuer där känslan att hålla i ett papper, och att få post, är något 
som upplevs som viktigt. 
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På Företag C framkommer det att teknikkunskaperna inom IT är begränsade. 
Datorer ses mer som problem än möjligheter. I dagsläget kommer en del 
beställningar etcetera via e-post men de upplever det som att kunderna hellre 
skulle vilja återgå till att skicka dessa via fax.  
 
Generellt sett för samtliga företag framkommer det att ingen har några planer 
på att inom den närmaste framtiden införa EDI. Detta trots att åtminstone två 
av de intervjuade företagen redan har goda förutsättningar för ett införande av 
EDI. Företag D har ett affärssystem med stöd för EDI, men har valt att inte 
koppla in den funktionaliteten, och Företag F har tagit ett par steg mot EDI 
genom en egenutvecklad webbaserad lösning.  

10.2  Två småföretagarexempel från verkligheten 
Nedan presenteras två exempel på fall från verkligheten. Det ena fallet är ett 
företag som sedan ett antal år tillbaka använder EDI och det andra använder i 
dagsläget inte EDI men har haft tankar på ett eventuellt införande.  

Fall 1 – Småföretagare med erfarenhet av EDI 
Detta fall handlar om Svenska Maskinskyltfabriken, som är ett småföretag med 35 
anställda och över 30 miljoner i årsomsättning. Företaget har funnits sedan 1916 och 
levererar skyltar, dekaler och paneler. All information nedan är hämtad från en 
telefonintervju med Lars Runbom som sedan 1996 är dataansvarig vid Svenska 
Maskinskyltfabriken. Telefonintervjun genomfördes 2004-12-08.  
 
Redan 1994 fick Svenska Maskinskyltfabriken en förfrågan från Ericsson om 
de kunde tänka sig att börja använda sig av EDI mot dem. Vid den tidpunkten 
skulle investeringskostnaden för att börja använda EDI landat på omkring en 
halv miljon kronor. Företaget fann detta vara allt för dyrt och tankarna på EDI 
rann ut i sanden.  
 
Fyra år senare, 1998, kom frågan åter upp på bordet. Detta i samband med att 
en av Svenska Maskinskyltfabrikens kunder, ett företag inom ABB-koncernen, 
publicerade statistik över leveranssäkerhet. Svenska Maskinskyltfabriken låg då 
på 98 procent. Investeringskostnaden för att få EDI hade då sjunkit drastiskt 
sedan sist och Svenska Maskinskyltfabriken beslöt sig för att, utan att ännu ha 
någon överenskommelse om att kommunicera med någon kund via EDI, 
investera 50 000 kronor i en dator, programvara för EDI och en ISDN-
uppkoppling.  
 
Kontakt togs med företaget i ABB-koncernen och tillsammans arbetade de 
fram hur de skulle kommunicera med varandra med hjälp av EDIFACT. 
Arbetet med inköp av utrustning och införandet av EDI tog totalt sett cirka ett 
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halvår. Alla beställningar, ordererkännanden och fakturor som rörde leveranser 
till företaget i ABB-koncernen började sedan hanteras med hjälp av EDI. 
 
Det fanns vid införandet ingen direktkoppling mellan EDI-programvaran och 
företagets egna affärssystem vilket har medfört att en viss del manuellt arbete 
fortfarande måste utföras för att överföra information mellan EDI-
programvaran och affärssystemet. Anledningen att företaget undvek att 
använda sig av den inbyggda funktionaliteten för EDI, som fanns i det nya 
affärssystemet, var att investeringskostnaden för att aktivera detta skulle ha 
blivit alldeles för hög. 
 
Investeringen och arbetet med att införa EDI visade sig direkt vara lönsamt. 
Under 1999 utnämndes Svenska Maskinskyltfabriken till årets leverantör av 
ABB i Sverige.  Detta då de sedan införandet av sin EDI-lösning uppnått en 
leveranssäkerhet på 100 procent.  
 
I dag, 5 år senare, kommunicerar Svenska Maskinskyltfabriken direkt via EDI 
med flera andra företag inom ABB-koncernen samt med Ericsson och Atlas 
Copco.  Kommunikationen sker inte längre via ISDN utan via en fast upp-
koppling mot Internet. Genom att ha ett VAN-företag som en tredje part 
mellan dem själva och sina kunder, behöver de inte själva längre vara lika 
engagerade i arbetet med att upprätta och underhålla nya förbindelser via EDI.  
 
Cirka 5 procent av beställningarna går via EDI och förhoppningar finns om att 
åtminstone fördubbla denna andel. Detta tros inträffa inom en snar framtid då 
företaget planerar en uppgradering av sitt affärssystem. Vid den kommande 
uppgraderingen har de planer på att aktivera affärssystemets inbyggda 
funktionalitet för EDI och inte längre köra med ett separat system för EDI. 
Uppgraderingen och aktiverandet av den inbyggda EDI-funktionaliteten 
beräknas kosta omkring 350 000 – 400 000 kr.  
 
Tack vare införandet av EDI kan Svenska Maskinskyltfabriken hålla 24 
timmars leveranstid på specificerade produkter till ett sedan tidigare fastställt 
pris. Den största fördelen som de upplever med införandet av EDI är 
kostnadsbesparingarna. 

Fall 2 – Småföretagare utan erfarenheter av EDI  
Detta fall bygger på en intervju med Tomas Björklund, ekonomiansvarig hos företaget 
Broms Renhållning. Företaget verksamhet omfattar transport av avfall och 
återvinningsmaterial. Verksamheten har sin bas i Oxelösund och antalet anställda är cirka 
11 stycken. Intervjun ägde rum 2004-11-08 på företagets kontor i Oxelösund.  
 
Företaget har flera större kunder och 2-3 stycken av de anställda arbetar endast 
med uppdrag åt dessa. Då separata transportfordon används mot just dessa 
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kunder uppkommer ett beroende. Avtalen sträcker sig vanligen inte mer än 
upp till 3 år, något som medför problem med att göra långsikta investeringar. 
 
Innan den ekonomiansvarige började arbeta på företaget för cirka 2 år sedan, 
drev han i över ett decennium ett eget företag inom restaurangbranschen i 
vilket han i så stor grad som möjligt försökte ta till vara på tekniken i och med 
hans intresse för ny teknik. När han började arbeta hos sin nya arbetsgivare 
insåg han att det fanns mycket att göra. Löneutbetalningarna administrerades 
exempelvis fortfarande med hjälp av ett gammalt DOS-program. Numera är 
DOS-programmet ersatt av modernare programvara, men det finns 
fortfarande mycket att göra. Trots hans intresse för ny teknik har han 
personligen upplevt det som att han själv har tagit ett steg bakåt när det gäller 
tekniken. Han vet vad som det behöver ändras på och att det finns tekniska 
hjälpmedel, men ändå så har han, enligt honom själv, av någon underlig 
anledning börjat finna sig i den aktuella situationen. 
 
I dagsläget används ingen form av elektronisk affärskommunikation i företaget 
och det finns heller inga krav från kunder eller leverantörer att det måste 
införas. Det mesta av det administrativa arbetet i företaget är på något sätt 
pappersbaserat. Varje chaufför har en egen krok på en vägg där uppdrag hängs 
upp inför varje ny arbetsdag. Skulle ett nytt uppdrag tillkomma under 
pågående tur måste den ekonomiansvarige, som vanligtvis är ensam på 
kontoret och således även är allt-i-allo, försöka få tag på en chaufför för att se 
var denne är någonstans och ta reda på om denne har möjlighet att ta det 
aktuella uppdraget. Detta medför en hel del mobiltelefonsamtal och skickande 
av SMS-meddelanden mellan den ekonomiansvarige och de olika chaufförerna. 
 
Som allt-i-allo på kontoret delas arbetet med de olika uppgifterna upp mellan 
olika dagar i månaden. Exempelvis så har det bestämts att all fakturering sker 
en gång i månaden. Då rör det sig om ca 140-150 kuvert med 3-4 fakturor i 
varje och för att hinna med att sammanställa dessa utifrån alla lösa 
papperslappar behöver den ekonomiansvarige cirka 3-4 dagar i lugn och ro. 
Antalet fakturor har även på senare tid ökat i och med att allt fler kunder har 
begärt separata fakturor för olika uppdrag, för att de ska kunna få lättare att 
hålla koll på kostnaderna för olika projekt. Det har medfört att vissa kunder 
kan få över 20 stycken fakturor under en och samma månad. Den 
ekonomiansvarige hade gärna önskat få sammanställa alla dessa uppdrag på en 
och samma faktura, vilket hade medfört mindre arbete för honom såväl som 
lägre kostnader i porto. 
 
Vissa av de uppdrag, som de större kunderna anlitar dem för, rör sig om att 
hämta containrar med material för återvinning. Beställningar av dessa uppdrag 
har de ända tills nyligen fått via fax, men eftersom det titt som tätt hänt att 
beställningar försvunnit och varken mottagare eller avsändare riktigt kunnat ha 
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varit säkra på att beställningen skickats eller mottagits så har kunden nu 
beslutat sig för att börja med att skicka dessa beställningar elektroniskt. 
Elektroniskt i den meningen att beställningarna skickas som Word-dokument 
via e-post, vilka fortfarande skrivs ut hos mottagaren, men som till skillnad 
från försändelser via fax erbjuder viss spårbarhet i efterhand. 
 
Företaget känner till att det finns färdiga lösningar som kan underlätta deras 
vardag, men det är för dyrt att införa dessa. De tycker att det bästa vore om 
hela verksamheten skulle kunna skötas från ett av transportfordonen och att 
det då även skulle kunna gå att ha koll på den aktuella positionen för var och 
en av de olika transportfordonen. 
 
Att införandet av elektronisk affärskommunikation generellt sett verkar gå 
trögt hos små- och medelstora företag tror den ekonomiansvarige har sin 
orsak i människans kontrollbegär, kostnader och kunskapen hos användarna. 
Angående det senare så kan det exemplifieras genom att vissa av företagets 
chaufförer är väldigt motståndskraftiga mot att få ändrade rutiner som en följd 
av införandet av ny teknik. De vill utföra sitt arbete på samma sätt som de 
alltid har gjort. Personligen så tror han själv inte på ett fullständigt papperslöst 
samhälle i framtiden.  

10.3  Sammanfattning 
Bland de intervjuade småföretagarna har det visat sig att kunskaperna om EDI 
varierar stort. Några känner knappt till begreppet medan andra är mycket 
insatta. Trots detta är det ingen av de intervjuade som i dagsläget nyttjar EDI. 
Ett företag har kapacitet att köra EDI, men väljer att avvakta, och ett annat 
företag har en enklare form av EDI-lösning, som de själva har utvecklat.  
 
Genomgående är att ingen av de intervjuade företagen har några planer på att i 
framtiden införa EDI. Den enda rimliga orsak de kan se för ett införande just 
nu är om någon viktig kund skulle komma att kräva EDI-kommunikation för 
att fortsätta affärsrelationen.  
 
I de två exempelfallen som presenteras i detta kapitel fås en god inblick i hur 
det kan vara att arbeta med, respektive utan, EDI. Trots att endast 5 procent 
av beställningarna, för det företag som infört EDI, går via Internet så kunde 
de redan under första året visa på vinster. Företaget utsågs 1999, av ABB, till 
årets leverantör då de visade på en hundraprocentig leveranssäkerhet. För 
företaget som saknar EDI finns kunskaperna och en önskan om ett införande, 
men för närvarande finner de dock investeringskostnaden vara allt för hög.  
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11 Observationer av webb-EDI och användarkontakt  
I detta kapitel presenteras den observation vi utfört på den lösning för webb-EDI som 
Posten tillhandahåller. Efter genomförd observation har vi även, via telefon, kontaktat ett 
urval användare som har erfarenheter av gränssnitten. Vidare information om de användare 
som kontaktades går att läsa i kap. 3.7. 

11.1  Observationer av webb-EDI 
Observationerna har vi utfört var för sig. Som grund för våra observationer 
har vi nyttjat den uppsättning kriterier som presenteras i bilaga 5.  

Emma observerar 
Mitt första intryck av webb-EDI är att det känns som en bra lösning för den 
som saknar ett eget affärssystem med stöd för EDI. När jag loggat in i 
lösningen får jag upp en meny till vänster där jag väljer vilken av min partners 
jag önskar kommunicera med. Detta medför en centralisering för alla mina 
webb-EDI:n som är kopplade till Posten. En risk finns i och för sig att jag som 
kund kommunicerar med en mängd partners och på så vis måste använda en 
hel uppsättning olika lösningar.  
 

 
Figur 11.1: Startsida för BergendahlGruppens webb-EDI 
 
Efter att ha valt den aktuella ”butiken” för mina beställningar kommer jag till 
en mindre avancerad företagshemsida (figur 11.1). Den visar en bild av 
företaget och en enklare menystruktur presenteras till vänster på sidan. Meny-
alternativen är indelade i fyra olika delar för att underlätta för mig som 
besökare. 
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Under menyalternativet ”Rep.order” (se figur 11.1) kan jag enkelt skapa min 
order genom att antingen knappa in numret till den butik jag är intresserad av 
eller söka upp rätt butik. Efter detta kommer dock det krångliga. Jag måste 
själv som orderläggare hålla koll på alla de artikelnummer jag önskar beställa då 
ingenting sådant finns lagrat i systemet. Det hade varit trevligt om det här hade 
kommit upp en lista med artiklar att välja ifrån eller så att det hade dykt upp ett 
artikelnamn efter det att jag knappat in mitt artikelnummer. Figur 11.2 visar ett 
exempel på en representantorder. 
 

 
Figur 11.2: Exempel på hur en representantorder kan utformas. 
 
Om min order inte går igenom, på grund av exempelvis felaktigt 
ordernummer, resulterar detta i att ordern hamnar under orderretur och jag får 
möjligheten att redigera mitt fel.  
 
Funktionerna är enkla att förstå och jag kan enkelt följa det arbete jag utför. 
Det gör ingen skillnad på en avancerad användare eller en nybörjare, samtliga 
möts av samma funktioner. För den som så önskar är det möjligt att hoppa 
mellan olika fält genom att använda tab-tangenten.  
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När det kommer till att ångra så finns denna möjligheten. Jag kan exempelvis 
när som helst avbryta den handling jag håller på med och på så vis ångra. När 
jag lägger beställningar så sker detta i två steg. Först sparar jag min order och 
sedan måste den markeras och sändas. I detta läget kan jag ångra mig genom 
att ta bort den sparade ordern.  
 
Vad avser hjälpen så förekommer denna i två former. Det finns ett stort 
hjälpavsnitt med hjälp till hela lösningen såväl som hjälp för varje enskild sida 
vilken kan nås genom att klicka på ett frågetecken till höger i bild. 
 
Som helhet finner jag detta webb-EDI vara väl genomtänkt. Jag kan enkelt 
uträtta min ärenden och mitt arbete underlättas. Den största saknaden som jag 
ser det just nu är det faktum att alla artikelnummer måste knappas in manuellt 
och att det då finns en större risk för att fel uppstår. Att sidan inte är så 
avancerad layoutmässigt känns obetydligt i sammanhanget då sidan inte är 
skapad för att marknadsföra och locka till köp utan helt enkelt ska finnas till 
för att underlätta arbetet med orderhantering. 

Henrik observerar 
Mitt första intryck är positivt. Menyn i vänsterkanten gör det lättöverskådligt 
och tillsammans med publiceringen av aktuella och planerade händelser på 
startsidan blir det lätt för mig som användare att hålla mig uppdaterad över 
vad som är på gång. Till de aktuella händelserna hör exempelvis om en butik 
har upphört och till de planerade händelserna hör exempelvis information om 
framtida driftstörningar på grund av systemunderhåll. 
 
Genom menyn får jag tillgång till hantering av representantorders och 
orderreturer samt möjligheten att se tidigare orderhistorik och vilka butiker 
som är anslutna till tjänsten. Om det är något som jag är osäker på vad det är 
för något eller hur jag gör, klickar jag på hjälpsymbolen uppe i högra hörnet. 
Då öppnas ett separat fönster med hjälp anpassad för den sida som jag 
befinner mig på. 
 
Butiksregistret är sorterat efter butikernas kundnummer. På varje sida visas det 
tio butiker, vilket medför en hel del sidor då antalet butiker är stort. Jag skulle 
gärna se möjligheten att söka efter butiksnamn eller ort i butiksregistret 
alternativt ha möjligheten att visa fler än tio butiker per sida så att jag kan 
använda mig av min webbläsares inbyggda sökfunktion. Utöver det skulle det 
vara användbart om det erbjöds möjligheten till att sortera butikerna efter 
annat värde än deras kundnummer, exempelvis kundgrupp. 
 
När jag ska skapa en ny representantorder, klickar jag antingen på butikens 
namn i butiksregistret eller fyller i dess kundnummer på sidan för en ny 
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representantorder. Eftersom butiksregistret är sorterat efter kundnummer, kan 
det vara svårt att hitta den butik som jag önskar göra en representantorder för 
om jag inte känner till, eller för tillfället har tappat bort, dess kundnummer.  
 
Sammanfattningsvis anser jag att gränssnittet är estetiskt tilltalande såväl som 
funktionellt. Till de bästa funktionerna anser jag möjligheten att spara en 
representantorder hör. På så vis kan jag påbörja skapandet av en 
representantorder, men slutföra den vid ett senare tillfälle när jag har fått alla 
uppgifter från butiken som den avser. 

11.2  Kontakt med användare 
I detta avsnitt presenteras en undersökning som utförts per telefon med företag som använder 
sig av Postens Web-eDI-tjänst. Företagen håller, med hjälp av denna tjänst, kontakten med 
ICAs och BergendahlsGruppens inköpsorganisationer. Vissa av de tillfrågade kommu-
nicerade bara med den ena organisationen, och andra med båda, men vi har valt att nedan 
inte särskilja dessa åt. Detta för att fokus inte ska ligga på de specifika organisationerna 
utan istället på den möjlighet, att bedriva sin affärskommunikation elektroniskt, som webb-
EDI ger. Mer information om urvalet av företag går att finna i kap. 3.7 och de frågor som 
ställdes till respondenterna återfinns i bilaga 4. 
 
Gemensamt för samtliga företag, som vi kontaktade, är att de har någon form 
av anknytning till livsmedelsbranschen och att de använder sig av Postens 
Web-eDI-tjänst för att göra så kallade representantorders hos ICA och 
BergendahlsGruppen. 
 
Representantorders är när tillverkaren av en produkt själv ser till att det finns 
tillräckligt många exemplar av dess produkter i hyllorna ute i livsmedel-
butikerna. Detta genom att ha personal som besöker butikerna, kontrollerar 
lagerstatus och, i de fall som det behövs, gör en beställning hos 
inköpsorganisationen, i detta fall ICA eller BergendahlsGruppen, för livs-
medelsbutikens räkning. Sedan köper de i sin tur in produkten i större partier 
från tillverkaren och levererar dessa till de livsmedelsbutiker som är i behov av 
fler exemplar av produkten. 
 
Följande tabell (tabell 11.1) redogör för de deltagande företagens erfarenhet av 
Postens Web-eDI-tjänst. Detta i form av hur länge de har använt sig av den 
och om användningen sker på regelbunden basis. Företagen har även tillfrågats 
om de använder sig av ”riktig” EDI och med det menas, vilket även förklarats 
för de intervjuade, att vi undrar om de har ett affärssystem som automatiskt 
kommunicerar via EDI med andra företags affärssystem. 
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Tabell 11.1: Översikt över företagens erfarenhet av Postens Web-eDI-tjänst.  

Företag 
Erfarenhet av 

webb-EDI 
Använder 
webb-EDI 

Använder 
”riktig” EDI 

Företag 1 4 år Dagligen Vet ej  

Företag 2 3 år Dagligen Nej 

Företag 3 2-3 år Dagligen Ja, fakturor och 
beställningar. 

Företag 4 2-3 år 2-3 ggr/vecka Nej 

Företag 5 5 år 3 ggr/vecka Ja, fakturor och 
beställningar. 

Företag 6 3 år Nästan varje dag Ja, beställningar. 

Företag 7 2 år 2 ggr/vecka Vet ej 
 
På frågan om den största fördelen med Postens Web-eDI-tjänst svarar Företag 
2 att det besparar dem en hel del tid jämfört med det manuella arbete som 
krävs för att sköta alla kontakter med kunder som inte går att nå genom någon 
form av webb-EDI. De anser även att besparingen i tid gör att det är 
kostnadseffektivt. De övriga instämmer i detta och Företag 1 tillägger att det är 
enkelt att använda sig av Postens Web-eDI-tjänst och att det inte krävs några 
större förkunskaper för att komma igång som användare.  
 
Företag 2 nämner även att en annan fördel är att de inte går miste om några 
beställningar i och med att en beställning görs omedelbart. Detta istället för att 
livsmedelsbutikens personal själva ska komma ihåg att återkomma och göra en 
beställning när det passar dem tidsmässigt. Ett tillfälle då det eventuellt kanske 
har gått så långt att företagens produkt redan är slut på hyllorna i 
livsmedelsbutiken. 
 
Till nackdelarna med Postens Web-eDI-tjänst nämner Företag 6 att det finns 
begränsade möjligheter till snabbkommandon. Företag 3 anser att en annan 
nackdel är att det inte går att ändra på en beställning som redan skickats och 
skulle gärna se att det under en viss tidsperiod efter att en beställning skickats 
går att ändra på den. 
 
På frågan om önskemål om vidareutveckling av befintlig funktionalitet eller 
utveckling av ny funktionalitet i Postens Web-eDI-tjänst, föreslog Företag 2 
utökade sökfunktioner samt tydligare kopplingar mellan hjälpfunktionen och 
eventuella felmeddelanden som kunde uppkomma. Företag 7 vidareutvecklade 
det om felmeddelanden genom att önska tydligare information gällande vilka 
leveransdagar som är tillåtna för olika livsmedelsbutiker.  
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Företag 4 undrade även om det skulle vara möjligt att få automatiskt ifyllnad 
av produktnamn utifrån artikelnummer, då det skulle underlätta deras arbete 
samt minska risken för beställningar av fel produkt. Företag 5 tillägger att det 
även skulle vara bra om det direkt gick att se om artikelnumret överhuvudtaget 
inte fanns istället för att, som de för närvarande behöver göra, vänta på en 
orderretur. Sammanfattningsvis hade samtliga tillfrågade företag övervägande 
positiva erfarenheter av Postens Web-eDI-tjänst. 
 
Efter utförda intervjuer kontaktades Posten och delgavs resultatet av vår 
kontakt med användare. De är mycket tacksamma och låter meddela att de 
kommer att presentera synpunkterna för företrädare för ICA och Bergendahls-
Gruppen, för att tillsammans se vilka möjligheter till förbättringar som är 
genomförbara. Som det ser ut i nuläget innehar lösningen för webb-EDI inget 
artikelregister vilket gör det svårt att koppla artikelnummer till ett specifikt 
namn. Vidare nämner Posten att webb-applikationer medför vissa 
begränsningar när det kommer till funktionalitet. Exempelvis är snabb-
kommandon en funktion som inte är genomförbar.  
 
Slutligen nämner Posten att ICAs lösning för hantering av representantorders 
inom kort kommer att lanseras i en ny version, där de avser erbjuda en 
förbättrad sök- och hjälpfunktionalitet. 

11.3  Sammanfattning 
Vid våra observationer av webb-EDI framkommer det att lösningen är enkel 
att använda, har en genomtänkt struktur och är estetiskt tilltalande. Den kritik 
som uppkommer vid observationerna gäller främst bristen på artikeldatabas 
och att möjligheten att sortera information i register saknas.  
 
De företag som kontaktades angående deras användande av webb-EDI är  
samtliga verksamma inom livsmedelsbranschen. De har använt sig av webb-
EDI i varierad grad, och under olika lång tid, för att utföra så kallade 
representantorders. En process där tillverkaren av en produkt själv ser till att 
det finns tillräckligt mycket av produkten på hyllorna ute i butikerna.  
 
Samtliga användare är överens om att lösningen är tidsbesparande och på så 
vis även kostnadseffektiv. Ytterligare en fördel som nämns är att tjänsten är 
enkel att använda  och att inga större förkunskapskrav finns, något som 
medför att det är enkelt att komma igång som ny användare. Bland de negativa 
aspekter som kommer upp under intervjuerna nämns brist på 
snabbkommandon och att det inte går att ångra en lagd beställning.  
 
I en framtida nyutveckling av webb-EDI framkommer önskemål om utökade 
sökmöjligheter, tydligare koppling mellan felmeddelanden och hjälpfunktionen 
samt ökad kontroll så att inte felaktiga beställningar kan läggas. Som helhet var 
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alla ändå nöjda och ansåg att lösningen med webb-EDI medförde många 
fördelar jämfört med det arbete som bedrevs innan införandet. 
 
Posten, leverantören av den undersökta lösningen, ämnar vidarebefordra 
resultatet av den genomförda undersökningen till respektive inköps-
organisation. De nämner även att lösningen är under vidareutveckling men att 
vissa funktioner är svåra att implementera då denna typ av lösning har  
tekniska begränsningar. 

 



 
 
 

Del 4 – Analys, diskussion & slutsatser 
Delen inleds med en analys baserad på den teoretiska referensramen och 
empiriska undersökningen. Utifrån analysen bedrivs sedan en diskussion där 
vi tillför våra egna tankar och åsikter om det undersökta. Här presenteras 
även de slutsatser vi nått, vilka baserar sig på den genomförda analysen och 
diskussionen.  
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12  Analys 
I detta avsnitt utförs en analys av den empiriska data som samlats in utifrån den teoretiska 
referensramen. Analysen sker kring de nyckelfaktorer som tidigare presenterats. Detta för att 
förenkla läsarens koppling mellan de olika avsnitten. 

12.1  Tekniska aspekter 
De tekniska aspekterna vid ett införande av EDI kräver vissa tekniska 
kunskaper och ett intresse för ämnet. Vanligt är att kompetens utifrån tas in för 
att lösa de frågor som kan uppstå. I rubrikerna nedan avhandlas den teori och 
de kunskaper vi nått genom vår empiriska undersökning och deras koppling till 
de tekniska aspekterna.  

Säkerhet 
I intervjun med Ekström lyfts säkerhetsaspekten fram tydligt. Han anser att 
denna är något som blivit allt mer framträdande under de senaste åren. 
Eftersom många mindre företagare har bristande teknikkunskaper är det viktigt 
att den information som ges till dessa anpassas (kap. 9.1). Bolin och Stålnacke 
(2003) skriver om småföretagarnas bristande teknikkunskaper och menar på att 
denna grupp har svårt att själva komma på lösningar till säkerhetsproblem och 
därför är i behov av hjälp utifrån (kap. 7.1). Även Fredholm (2002) ger medhåll 
om vikten av säkerhet. Han nämner en uppsättning faktorer som utgör en 
miniminivå som företagen bör följa, bland dessa ingår bland annat spårbarhet 
och kvittenser (kap. 5.1).  
 
Posten, som genom sin VAN-tjänst agerar som en tredje part i EDI-
kommunikationen, uttrycker en oro för spårbarheten i framtiden. Detta då det 
kommer allt fler webbaserade affärssystem i vilka småföretagare hyr in sig. I 
dessa fall blir möjligheten att spåra begränsad till företaget som tillhandahåller 
systemet. Luna, som använder Postens VAN-tjänst,  fäster stor vikt vid 
spårbarheten då det medför att de då kan verifiera att ett avsänt meddelande har 
nått mottagaren. Inga parter kan på så vis komma i efterhand och säga att de 
inte har fått meddelandet (kap. 8.1). Denna typ av säkerhetsfunktioner, så som 
skydd mot förnekande av mottagning, är något som ingår i den säkerhetsmodell 
som Fredholm (2002) presenterar. Fredholm (2002) nämner att användandet av 
ett VAN-företag kan öka säkerheten men Montana (1996) tillägger att det även 
kan innebära ökade överföringskostnader (kap 5.1). 
 
Figur 12.1 visar en bild över EDI-kommunikationen med respektive utan 
användning av ett VAN-företag. 
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Luna

Leverantör

Leverantör

Leverantör

Postens
VAN

Företaget, i detta fall Luna, 
ansvarar själv för den egna 
säkerheten men överlåter 
meddelandekontroll och 
konvertering till ett VAN-
företag, i detta fall Posten. 

Företag

Leverantör

Leverantör

Leverantör

Företaget ansvarar 
själv för säkerhet och 
kontroll att meddel-
anden når mottagaren 
samt att formatet är 
korrekt.

Figur 12.1: EDI-kommunikation med, respektive utan, VAN-företag 
 
En återkommande aspekt inom säkerhetsdiskussionen är försändelsen av 
ekonomiska data. I intervjun med Zackrison på Luna omnämns misstänk-
samheten mot fakturor som något av ett problem. Alla är beredda att ta emot 
beställningar då det genererar intäkter men fakturor tar betydligt längre tid att 
införa eftersom det innebär en kostnad för mottagaren (kap. 8.1). Detta kan 
kopplas direkt till det som Ratnasingham (1998) nämner om förtroende, där 
han bland annat skriver om vikten av att ingå avtal med sina affärspartners 
(5.1). Vikten av avtal för att uppnå säkerhet framkommer även av Pintarec 
(1999) som anser att nya avtal måste ingås varje gång en ny elektronisk affärs-
förbindelse upprättas (7.1). Detta bekräftas av SPCS som säger att avtal kanske 
inte känns nödvändiga till en början, då allting fungerar, men om något går fel 
är de väldigt bra att kunna falla tillbaka på (kap. 8.1). Utöver avtalen är det även 
viktigt att den fysiska miljön ses över för att nå en heltäckande säkerhetslösning 
(Pintarec, 1999).  
 
Inom bilindustrin, där IFS är verksam, har insynen i inblandade parters 
verksamheter blivit större i och med spridningen av EDI. Det går av denna 
anledning inte att ha lika många affärshemligheter som tidigare och vikten av 
förtroende och samarbete är stort. Fredholm (2002) såväl som Ratnasingham 
(1998) varnar dock för att för många inblandade kan vara en risk då det kan 
resultera i att obehöriga tar del av ett känsligt meddelandes innehåll. Det är 
därför extra viktigt att det finns förtroende för alla parter och att alla tar 
säkerheten på allvar. Ett sätt att försäkra sig om att obehöriga ej kommer över 
informationen kan vara genom att implementera behörighetskontroller och 
kryptering (Ratnasingham, 1998). Montana (1996) poängterar dock vikten av en 
ordentlig förstudie, innan säkerhetsåtgärder vidtas,  för att undvika omotiverade 
kostnader (kap. 5.1).  
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Ekström framhäver att om än säkerhet är mycket viktigt så får det inte 
överdrivas. Det finns lösningar på säkerhetsproblemen och all denna 
information måste nå ut bättre till småföretagarna (kap. 9.1). Annars finns 
risken att bristen på information skrämmer iväg de mindre företagarna. Detta 
kan exempelvis har varit fallet med Företag C, i småföretagarintervjuerna, som 
endast ser elektronisk affärskommunikation som någonting problematiskt som 
endast medför skräppost och virus (kap. 10.1). 

Standarder 
I dagsläget finns två dominerande format som används vid elektronisk 
affärskommunikation, EDIFACT och XML. Åsikten om vilken av dessa som är 
den bästa att använda går vitt isär. Posten som främst förmedlar EDIFACT-
meddelanden ser inte XML som den nya standarden som kommer att ersätta 
EDIFACT. En anledningen till detta säger de vara att XML kräver att tio 
gånger så mycket mer information överförs (kap 8.1). De vanligaste för- och 
nackdelarna inom de olika standarderna presenteras i tabell 12.1. 
 
Tabell 12.1: För och nackdelar med EDIFACT och XML 

 Plus (+)  Minus (-) 

 

EDIFACT 

+ 

+ 

+ 

Används av många 

Funnits länge 

Internationell standard 

 

−

−

Svår för en människa att tyda 

Måste följa en på förhand  
överenskommen tolkning 

 

 

XML 

 

+ 
 

+ 

Enkelt att implementera
Flexibelt och formbart 

Används även till  
annat än EDI 

 

− Kräver mer utrymme vid överföring 
jämfört med EDIFACT 

 

 

 
Vidare tror Posten att det kommer att bli svårt att enas om en standard för all 
kommunikation. Fredholm (2002) instämmer i detta resonemang. Han anser att 
en kombination av XML och EDIFACT är det idealiska men att det är upp till 
avsändare och mottagare att själva enas om vilken standard som ska användas, 
oavsett om det är XML, EDIFACT eller något annat (kap. 8.1). Detta är något 
som SPCS tagit fasta på. De har tagit fram ett eget XML-format som de hoppas 
att, på lång sikt, ska bli ett standardformat för småföretagare. När så blir fallet 
räknar de med att andra ska komma att anpassa sina system efter deras format 
(kap. 7.2).  
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Försök att skapa gemensamma branschstandarder pågår sedan flera år tillbaka. 
Ett av dessa försök är SFTI, vars syfte är att ena den offentliga sektorn (kap. 
5.2). En följd av denna satsning är framtagandet av en svensk fakturastandard. 
Ett arbete som, bland annat, Posten och IFS har deltagit i. Denna standard har 
implementeras på flera håll men enligt Posten kommer den med stor 
sannolikhet endast att bli en standard i mängden.  
 
Ur en småföretagares synvinkel anser varken Larsson eller Ekström att 
förekomsten av flera olika standarder är ett problem. Ekström menar på att 
utvecklingen kommer att fortsätta vare sig det blir en gemensam standard eller 
inte (kap. 9.1). Detta bekräftas av Bolin och Stålnacke (2003) som skriver att 
olika standarder inte utgör något reellt hinder för småföretagare men att det 
absolut bästa vore om alla kunde enas om en gemensam standard, förslagsvis 
EDIFACT,  istället för att skapa egna. (kap. 7.1) Aldenbrink tror däremot inte 
att EDIFACT är ett format som är lämpligt för småföretag eftersom det är 
utvecklat på de stora företagens villkor (kap. 8.1) 
 
För att alla ska kunna tolka meddelanden av olika format krävs det att de 
anpassas genom en konverterare. Vanligt är att ett VAN-företag anlitas för 
detta arbete. Jedheim och Ulfsbäcker (2004) konstaterar, med stöd av 
Fredholm, att kostnaden för konverteringen måste hålla sig inom rimliga 
gränser eftersom det annars bli mer lönsamt för respektive part att själv utföra 
konverteringen (kap. 7.1). Som följd av tron att en gemensam standard aldrig 
kommer att uppnås anser samtliga av de etablerade aktörerna, som deltog i 
djupintervjuerna, att behovet av konvertering aldrig kommer att försvinna (kap. 
8.1). 

Kostnader 
I en studie utförd av Bolin & Stålnacke (2003) framkommer det att kostnaderna 
för EDI enligt småföretagare ses som en av de fem största hindren för ett 
eventuellt införande av EDI. Vidare fann de att kostnaderna under de senaste 
åren gått ner en hel del i och med att många affärssystemsleverantörer börjat 
bygga in stöd för EDI i sina lösningar (kap. 7.1). Larsson instämmer i detta 
genom att nämna att EDI numera mer eller mindre kommer som en standard i 
vanliga administrativa program (kap. 9.1). Enligt Bolin & Stålnacke (2003) ansåg 
de intervjuade att de totala kostnaderna, trots sänkta kostnader för systemet, var 
för höga. Anledningen som gavs till detta var de ökade utbildningsrelaterade 
kostnaderna (kap 7.1). Inför valet av EDI-lösning ger NEA (2004) rådet att 
tillgången till utbildning och support är något som bör undersökas och därför är 
något vars kostnader inte går att förbise (kap. 5.3).  
 
Att kostnaderna för ett införande av EDI sjunkit är någonting som Runbom 
instämmer i. Företaget han arbetar för övervägde redan för tio år sedan ett 
införande av EDI men ansåg då att det var för dyrt. För sex år sedan togs 
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frågan upp igen. Kostnaderna hade nu sjunkit drastiskt och företaget beslutade 
sig för att genomföra investeringen (kap. 10.2 ) 
 
På vad som kunde anses vara en rimlig tid för återbetalning av investering fann 
Bolin & Stålnacke att en rimlig tid var tre år (kap. 7.1). Ekström nämner 
småföretagarnas kostnadsmedvetenhet som hög, och menar på att alla 
investeringar måste visa på återbetalning inom överskådlig tid samt vara 
ekonomiskt hanterbara. Han nämner dock inte någon exakt tid då denna kan 
variera mellan olika företag (kap. 9.1). Även vid kontakt med etablerade aktörer 
framkommer småföretagarnas kostnadsmedvetenhet och behovet av att se 
direkt återkoppling till investeringen som viktig.  
 
Enligt Posten är det kutym i branschen att det är den som skickar meddelandet 
som står för kostnaden (kap. 8.1), vilket delvis bekräftas av Fredholm (2002) 
som skriver att avsändare vanligen står för de rörliga kostnaderna (kap. 5.3). 
SPCS har en alternativ betalningsmodell där avsändare och mottagare delar på 
kostnaden då de anser att besparingarna är störst för den som tar emot en 
elektronisk faktura. Att en elektronisk faktura medför besparingar redogör även 
Fredholm (2002) för, då han uppskattar besparingen med att få en faktura 
elektroniskt till minst 150 kronor (kap. 5.3). 
 
Utöver kostnadsbesparingar konstaterar Anderson & Åberg (2004) att ett 
införande av EDI även innebär stora tidsbesparingar och en minskad 
felhantering (kap 7.1), vilket bland annat har visat sig hos Svenska Maskinskylts-
fabriken som efter sitt införande har uppnått en leveranssäkerhet på 100 
procent (kap. 10.2). 
 
Tabell 12.2: Olika EDI-möjligheter och de kostnader som förknippas med dessa 

Möjlighet Kostnad 

EDI Beroende av val av affärssystem varierar denna kostnad. Det kan 
handla om allt från ett par tusen till hundratusentals kronor.  

Webb-EDI Kostnaden för denna lösning är låg och det är inte ovanligt att den 
betalas av den kund, eller leverantör, som infört lösningen.  

Webbaserat  
affärssystem 

Då kostnaden här delas upp på ett antal användare blir kostnaden 
lägre än vid införande av ett helt nytt och eget affärssystem med 
stöd för EDI, men högre än för webb-EDI. 

 
Olika tekniska lösningar medför att kostnaderna att nyttja EDI kan variera 
mycket. Tabell 12.2 ger en kortfattad beskrivning av olika möjligheters 
kostnader. Utöver kostnader varierar affärssystemleverantörerna även i graden 
av deltagande. Medan IFS inriktar sig på större företag, och säljer en hel-
täckande lösning, inriktar sig SPCS med en enklare lösning för småföretag, och 
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det har en naturlig inverkan på den slutliga investeringskostnaden (kap. 8.1). 
Iacovou et al. (1995) talar om direkta såväl som indirekta kostnader. Med de 
direkta avses införskaffandet av den teknik som krävs medan de indirekta avser 
omorganiseringskostnader som följd av införandet (kap 5.3).  
 
Ett EDI-meddelande kan efter dess skapande ta olika vägar till mottagaren, och 
kostnaden påverkas därefter. Beroende på om konvertering ska ske hos en 
tredje part, ett VAN-företag, eller hos avsändare eller mottagare så varierar 
kostnaden. I det första fallet tar VAN-företaget, utöver en engångsavgift, ut en 
rörlig kostnad per meddelande. I det andra fallet krävs ett införskaffande av en 
konverterare, vilken, enligt Aldenbrink, kan kosta allt mellan trettio tusen till en 
miljon kronor eftersom det även krävs arbete med konfigurering av denna. 
(kap. 8.1) 
 
Det finns även lösningar för kommunikation där endast ena parten har stöd för 
EDI. Meddelandet kan då gå till en tredje part som skriver ut och kuverterar 
försändelsen för att sedan skicka den vidare till mottagaren. Både SPCS och 
Posten erbjuder denna möjlighet. (kap. 8.1)  
 
Ytterligare en lösning för större företag som önskar kommunicera elektroniskt 
med sina mindre affärspartners är webb-EDI. Genom ett webbgränssnitt får 
den mindre parten då manuellt kommunicera med den större partens 
affärssystem (kap 7.1). Detta medför enligt Fredholm (2002) att respektive 
företag kan använda den teknik som passar dem bäst (kap. 5.3). Kostnaden för 
denna lösning betalas vanligen av det större företaget då det utgör de största 
fördelarna för denne att få informationen i elektronisk form.  

12.2  Förutsättningar 
Med förutsättningar avses de utgångspunkter som finns att ta hänsyn till inför 
ett införande av EDI. Hit hör även synen på framtiden och den påverkan som 
denna kan ha.  

Möjligheter 
De småföretagare som har intervjuats i denna undersökning har visat sig ha 
begränsade kunskaper om EDI. Majoriteten vet vad elektronisk affärs-
kommunikation innebär men de ser det mest som någonting kostsamt och 
krångligt. Som följd av detta har de svårt att se de möjligheter som EDI 
erbjuder (kap. 10.1). Raymond och Blili (1997) bekräftar förekomsten av denna 
skepticism och anser att den påverkar småföretagarnas syn på möjligheterna 
(kap. 6.1). För att nå framgångar anser Parsa & Popa (2003) att denna 
skepticism måste övervinnas. Det krävs att användarna är positiva och visar 
tillförlitlighet till EDI, för att de ska kunna dra nytta av dess möjligheter. (kap. 
7.2)  



Avslutande del 
 

 113

 
I intervjuerna med etablerade aktörer framkommer det att de något större 
företagens nytta med EDI är större än för de små företagen (kap 8.2). Iacovou 
et al (1995) skriver om indirekta och direkta fördelar. Till de direkta hör 
kostnadsbesparingar medan de indirekta handlar om påverkande av processer 
och förbättrade relationer (kap. 6.1). Om än de etablerade aktörerna anser de 
mindre företagens möjligheter vara något mindre, så anser de att även dessa bör 
börja använda EDI då de indirekta besparingarna, i form av bland annat 
underlättat arbete, överväger nackdelarna (kap 8.2). 
 
Även Fredholm (2002) nämner två segment av framgångsfaktorer. Den ena är 
fördelarna som följd av teknikinförandet medan de andra handlar om 
strategiska fördelar. Bland framgångsfaktorer, som följd av teknikinförandet, 
omnämns fördelar som lägre kostnader, högre kvalitet, tidseffektivisering 
etcetera medan de strategiska fördelarna bland annat handlar om 
kommunikation, partnersskap och affärsprocesser (kap. 6.1). Andersson & 
Åberg (2004) fann underlättad kommunikation i kombination med kostnads- 
och tidsbesparingar vara de största fördelarna som följd av EDI-användning 
(kap. 7.2).  
 
Fredholm (2002) framhäver att det, trots alla framgångsfaktorer med EDI, finns 
en baksida att ta hänsyn till. Hit hör de sociala aspekterna, så som 
automatiseringen av processer, vilket kan medföra omorganisering etcetera, 
samt tekniska hinder och kompetenskrav (kap. 6.1). Bolin & Ståhlnacke (2003) 
återfann problem med de sociala aspekterna i sin studie då många användare, 
som följd av oro att förlora sin position, uttryckte ett stort motstånd mot den 
nya tekniken (kap. 7.2). Detta bekräftas även genom intervjun med Björklund 
där chaufförers ovilja att ändra på sina rutiner, som en följd av införandet av ny 
teknik, omnämns. Björklund tror att denna ovilja bland annat kan förklaras av 
människans kontrollbegär och bristande tekniska kunskaper (kap. 10.2).  
 
Både Ekström och Larsson finner att det finns goda möjligheter för 
småföretagare att använda sig av EDI. Det handlar inte längre om tillgången på 
möjligheter, för de finns, nu ligger fokus istället på personligt intresse och tid 
hos småföretagarna (kap. 9.2). Som exempel på de ökade möjligheter för 
småföretagare att använda sig av EDI kan affärssystemsleverantören SPCS 
nämnas. De tillhandahåller affärssystem för småföretagare i vilka de nyligen har 
anpassat för EDI. För den som inte vill investera i ett helt system finns även de 
företag som tillhandahåller webb-EDI (kap. 8.2). 
 
Luna har nyligen introducerat webb-EDI för samtliga sina leverantörer och de 
ser detta som ett steg på vägen mot EDI för dessa. Enligt Posten är detta en 
trend som de även har uppmärksammat på andra större företag. Majoriteten av 
dessa har börjat inse att de aldrig kommer att få möjlighet att ha 
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kommunikation direkt via EDI med samtliga affärspartners. IFS tillägger att 
webb-EDI medför mycket manuellt arbete men att det kan vara att föredra för 
den som inte har råd med ett vanligt införande av EDI. Aldenbrink håller med 
om fördelarna med webb-EDI men anser det mindre passande för den som 
hanterar stora volymer eller kommunicerar på daglig basis. Webb-EDI innebär 
även att den information som behandlas i webbgränssnittet manuellt måste 
överföras till användarens lokala affärssystem (kap. 8.2). De som idag använder 
webb-EDI upplever lösningen mycket fördelaktigt då den är tidsbesparande 
och kostnadseffektiv. De finner att mängden manuellt arbete har minskat i och 
med införandet av webb-EDI samt att det är enkelt att komma igång som 
användare (kap. 11.2). 
 
För de småföretag som är intresserad av att komma igång med EDI finns det, 
enligt Posten, inget centralt register i vilket vem som helst kan finna 
information om vilka företag som kommit igång med EDI samt vilket VAN 
dessa är anslutna till etcetera (kap. 8.2). Detta medför en fördröjning av den 
adoptionskurva som Rogers (2004) nämner. De grupper som är tidiga att 
ansluta måste lyftas fram som förebilder för att de grupper som avvaktar att 
haka på nya trender, sena majoriteten och eftersläntrarna, ska kunna komma 
igång med ett införande (kap. 6.2).  
 
I dagsläget finns enligt de etablerade aktörerna inget stöd för export eller import 
från webb-EDI till användarnas lokala affärssystem. Enligt Posten och 
Aldenbrink skulle denna typ av funktioner kunna skapas. De utvecklar dock 
ingenting utan uppdrag från kund och hittills har inget intresse för detta visats. 
Zackrison, hos Luna, förklarar detta med att webb-EDI inte är något 
självändamål. De avser inte utöka sitt webb-EDI med ökad funktionalitet då 
detta kan medföra att användarna blir allt för bekväma. Tanken är trots allt att 
webb-EDI endast ska vara en språngbräda mot fullskaligt EDI (kap 8.2). Några 
av de för- och nackdelar som brukar förknippas med webb-EDI presenteras i 
tabell 12.2.  
 
Tabell 12.3: För- och nackdelar förknippade med webb-EDI 

  Plus (+)  Minus (-) 
Webb- 
EDI 

+ 
+ 
+ 

Tidsbesparande  
Kostnadseffektiv 
Låg kostnad vid
införande 

 

−
−

Manuellt arbete 
Passar inte vid stora volymer 

 

Småföretagares IT-kunskaper och attityder gentemot EDI 
Iacovou et al. (1995) har konstaterat att ett införande av EDI bemöts olika av 
olika organisationer. Detta beror av olika kategorier användare samt vilken 
inställning som fanns till EDI innan införandet (kap. 6.2). Detta bekräftas av de 
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etablerade aktörerna som talar om stor variation i sina kunders teknikkunskaper 
(kap. 8.2). Även Larsson berättar om stora skillnader i småföretagarnas 
teknikkunskaper, där majoriteten har låga kunskaper. Det finns medlemmar i 
organisationen vars tekniksprång handlar om att köpa en fax (kap. 9.2) 
 
Även IT Design talar om skilda teknikkunskaper och att vissa småföretag 
knappt äger en dator eller fax (kap. 8.2). Detta bekräftas av statistik som 
NUTEK (2004) samlat in där de finner att endast 78 procent av småföretagen, 
med 0-49 anställda, använder IT i sin verksamhet. Även Projekt Svea har tittat 
närmare på småföretagares IT-användning. Centralt i det projektet har varit e-
postanvändningen, resultatet av e-postens utveckling visas i figur 6.2 (kap. 6.2). 
 
Att småföretagens attityder till EDI varierar beror enligt Bolin och Stålnacke 
(2003) på dess kunskaper (kap. 7.2). Aldenbrink tror istället att det beror av 
intresset för EDI (kap. 8.2). Attityder kan även bero av en verksamhets 
mognadsgrad vilken beror av finansiell mognad och teknisk kompetens. Brister 
inom någon av dessa leder enligt Iacovou et al (1995) till begränsade fördelar av 
EDI (kap. 6.2). I intervjun med IT Design nämns ytterligare en syn på varför 
det förekommer skillnader i mognadsgraden. Denna sägs här bero av företagets 
branschtillhörighet och paralleller dras till produkt- respektive tjänstesektorn. 
(kap. 8.2). 
 
Återkommande i den empiriska undersökningen är att användarens 
generationstillhörighet har inverkan på attityden mot EDI. I intervjuerna med 
småföretag framkommer det att många anser att det är en trygghet i att få post 
och att hålla i ett papper. Det tycker inte om förändringar och vill göra som de 
alltid gjort. Företag F tror att det speciellt är den äldre generationen som 
kommer att ha svårt att acceptera elektroniska fakturor (kap. 10.1). Även Luna 
instämmer i denna syn på generationer och tillägger att det finns personer i den 
äldre generationen som knappt har tagit sig ut på Internet. Det kan för dessa 
vara svårt att ta till sig ord som EDI, EDIFACT, XML och elektronisk 
affärskommunikation. Att småföretagare återkommande stöter på denna typ av 
ord, utan några grundläggande kunskaper, skapar enligt SPCS en risk för 
teknikmissförstånd, men medias betydelse får enligt Luna inte glömmas bort. 
De är viktiga för att kännedom om begreppen ska kunna spridas (kap. 8.2) 
 
Enligt Rogers (2004) skiljer olika grupper i förmåga att ta till sig ny teknik. Utav 
de fem grupper han nämner passar två av grupperna, sen majoritet och 
eftersläntrare, väl in på de attityder som nämnts om småföretagare i den 
empiriska undersökningen. Utmärkande för dessa båda grupper är skepticism 
och kostnadsmedvetenhet. Det nämns även att de som ingår i dessa grupper 
hakar på först när alla andra gjort det eller när omgivningen så kräver (kap 6.2). 
Enligt Ekström stämmer detta överens med hans egna erfarenheter av hur 
småföretagare beter sig. Han menar vidare på att det krävs klusterbildningar, 
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nätverk, för att småföretagarna ska komma igång att kommunicera elektroniskt. 
Den påverkan som sker på småföretagares attityder till EDI illustreras i figur 
12.2. 

 
Figur 12.2: Påverkan på attityder till EDI 

Kravbild 
Iacovou et al. (1995) nämner två sorters krav på småföretagare, krav som följd 
av ökad konkurrens samt krav från affärspartners. Van Heck & Ribbers (1999) 
har funnit att konkurrenskraften blir mycket stor inom EDI då den har en 
nätverkande funktion. Kraven från affärspartners kan enligt Iacovou et al 
(1995) komma tre vägar, som rekommendation, förespegling eller hot (kap. 6.3). 
I vår empiriska undersökning finner vi att det främst handlar om 
rekommendationer och förespeglingar men att hot förekommer.  
 
För tio år sedan påbörjade Luna arbetet med att, genom rekommendationer, få 
sina leverantörer att börjar använda EDI. Framgången var måttlig och våren 
2004 beslutade sig företaget för att istället, genom förespeglingar, få sina 
leverantörer att börja använda webb-EDI. Företaget har informerat samtliga 
om införandet av webb-EDI men de ser inte detta som ett krav (kap 8.2). 
 
Vid intervju med småföretagare framkommer det att kraven på EDI har 
kommit in men att införanden uteblivit som följd av att kraven aldrig följts upp 
(kap. 10.1). Detta bekräftas även av IT Design som tror att det beror på att de 
större företagen själva inte är klara med sitt införande. Luna anser själva att de 
har svårt att ställa riktiga krav på sina leverantörer då de själva inte är helt 
färdiga med sitt eget införande (kap 8.2). 
 
Posten och IFS menar att kravbilden blir som tydligast under svåra tider då 
effektiviseringskraven är som störst. Det är även då som nya kunder visar mest 
intresse för de lösningar som tillhandahålls.  
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Enligt Luna och Aldenbrink är krav ett nödvändigt ont för att nå en förändring 
i arbetssättet. Vidare nämner de att många företag är rädda för förändring och 
gärna håller fast vid den teknik de är vana vid. Även Ekström talar om behovet 
att ge småföretagen en knuff i rätt riktning för att de ska komma igång. Han 
anser att välriktad information i kombination med krav är en nödvändighet för 
att få in småföretagare som användare av EDI (kap. 9.2).  
 
Samtliga intervjuade småföretagare uttrycket att som läget ser ut för närvarande 
finns inga tankar på ett införande så länge inte någon av deras större kunder 
eller leverantörer börjar kräva det av dem (kap 10.1). Krekula & Öhman (2004) 
framhäver att om ett införande sker som följd av krav blir det extra viktigt att 
småföretagaren, för att nå större tillfredsställelse med lösningen, redan innan 
införandet visar på stora förväntade fördelar (kap 7.2). Som en följd av de krav 
som ställs uppifrån, nämner IFS, att det blivit allt vanligare att mindre företag 
går samman (kap 8.2).  

Framtiden 
Etablerade aktörer såväl som bransch- och intresseorganisationerna ser ljust på 
EDI:s framtid. Samtliga dessa uttrycker dock en oro för den utvecklingen som 
småföretagarna haft. De hamnar allt mer på efterkälke och alla är överens om 
att dessa måste börja komma igång med sina införanden för att inte halka efter 
allt för mycket (kap 6.4). Ekström instämmer i detta och nämner e-post som 
exempel. Från att för tio år sedan ha varit ett relativt ovanligt fenomen på 
småföretag har idag näst intill alla en egen e-postadress. Han tror att detsamma 
kommer att ske med EDI. I slutändan kommer EDI vara en naturlig del i alla 
företags dagliga kommunikation, vilket är en framtidstro som även Larsson 
bifaller i (kap. 9.2).  
 
Pharos Internet skriver i en studie 1998 att en stark ökning av EDI-
användningen väntas, då främst i de små och mellanstora företagen (kap 6.4). 
Bland de småföretagare som vi har intervjuat finns i dagsläget, sex år efter 
Pharos studie,  inga planer på att inom den närmaste tiden införa EDI. Detta 
trots att flera av dem har goda förutsättningar att införa EDI (kap. 10.1).  
 
Det finns däremot de som ser betydligt ljusare på framtiden. På Svenska 
Maskinskyltsfabriken, som har infört EDI, har förhoppningar om att inom den 
närmaste tiden öka andelen beställningar som kommer via EDI från fem till tio 
procent (kap 10.2).  
 
Som det är nu tas det hänsyn till småföretagarens tekniska mognadsgrad. SPCS 
väljer exempelvis att successivt lägga till nya funktioner i sin EDI-tjänst med 
anledning av att de anser att ett fullskaligt införande skulle medföra mer skada 
än nytta. Många tror dock att den tekniska mognadsgrad hos småföretagarna 
kommer att utvecklas med tiden. Lunas uppfattning är att allt eftersom den 
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yngre, teknikintresserade, generationen blir äldre kommer den tekniska 
mognadsgraden att nå högre höjder.  
 
I intervjun med Posten framkommer det att det finns en ny typ av affärssystem 
som är webbaserade där småföretagare kan hyra in sig. Ett problem de nämner 
med dessa är den minskade spårbarheten som de medför (kap 8.1). Denna typ 
av affärssystem omnämns även på IT-universitetet i Kistas hemsida där de 
skriver om dem som framtidens affärssystem. En öppen plattform som kan 
underlätta kommunikationen för små och medelstora företag (kap 6.4).  
 
De etablerade aktörerna ser ljust på framtiden. Luna såväl som IFS uttrycker en 
insikt i att det kommer att ta tid att sprida EDI och de är medvetna om att det 
alltid kommer att finnas bakåtsträvare som inte vill pröva på det nya. De tror 
ändå att majoriteten, inom sinom tid, kommer att ansluta sig till den 
elektroniska affärskommunikationen. Luna är dock noga med att framhäva 
vikten av att viss del av den traditionella kommunikationen alltid kommer att 
behövas. När problem uppstår behöver vi människor ett  

12.3  Sammanfattning 
Inom ämnet EDI blir säkerhet en central aspekt som det måste tas hänsyn till. 
Genom att använda sig av tredje parter så som VAN-företag minskar det egna 
behovet av säkerhetstänkande då viss del av ansvaret överlåts. Det är viktigt att 
varje företag ser över den egna säkerhetssituationen, och då även den fysiska 
miljön. Utöver diskussioner om säkerhet är även valet av standarder 
återkommande. Samtliga tillfrågade tycks vara överens om att en gemensam 
standard skulle vara det bästa men att detta aldrig kommer att inträffa. Då en 
gemensam standard saknas är det viktigt att de som ska kommunicera med 
varandra är överens hur denna kommunikation ska gå till väga. 
 
Om än kostnaderna för ett införande av EDI inte längre är lika höga som 
tidigare så anser småföretagare att kostnaden för ett införande fortfarande är för 
högt. De relaterar denna kostnad till den utbildning som ett införande kräver. 
Skillnaderna i kostnaderna varierar beroende av den lösning för EDI som 
används samt den rörliga kostnad som denna kan medföra. 
 
Det har genomgående visat sig att den genomsnittlige småföretagaren har 
bristande tekniska kunskaper och att denne som följd av detta kan få svårt att 
tillgodose, och ta ställning till, alla de möjligheter som presenteras. Större 
företag har i allt större utsträckning börjat införa en webbaserad lösning, kallad 
webb-EDI, för de kunder och leverantörer som inte visat på tillräcklig mognad 
för införande av EDI.  
 
Som följd av småföretagarens varierade teknikkunskaper förekommer även en 
stor skillnad i tekniksprång. Medan vissa har kommit långt och skulle kunna dra 
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stora fördelar av ett införande av EDI ligger andra långt efter. För att kunna dra 
största nytta av ett införande måste det införande företaget se de fördelar som 
ett införande kan medföra. En tydlig koppling mellan införandet av EDI bland 
småföretagare och Rogers adoptionskurva kan ses. Medan de större företagen 
kommit långt är småföretagarna fortfarande sena i sitt införande och i vissa fall 
uppfyller de även kraven för det som Rogers benämner som eftersläntrare. 
 
En allt tydligare aspekt vid införande av EDI är krav från större leverantörer, 
och kunder, på småföretagare. Kraven kom även under 90-talet men följdes då 
inte upp i samma utsträckning. Utöver externa påtryckning från större partners 
förekommer även krav i form av konkurrens. Ett införande av EDI kan 
medföra en ökad konkurrensfördel såväl som ett tryck på övriga partners att 
införa EDI. Samtidigt framkommer det att krav är en nödvändighet för att de 
småföretagare som ännu inte har tankar på ett införande av EDI ska komma 
igång. Synen på EDI:s framtid är mycket ljus. Många förutspår att denna typ av 
affärskommunikation ska nå samma framgångar som e-post nått för allmän-
heten under de senaste tio åren.  
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13 Diskussion 
Utifrån den analys som utfördes i föregående kapitel utför vi i detta avsnitt en diskussion 
kring nyckelfaktorerna utifrån de kunskaper vi nått inom ämnet EDI. 

13.1  Tekniska aspekter 
Nedan diskuterar vi igenom de tekniska aspekternas tre nyckelfaktorer utifrån 
utförd analys.  

Säkerhet 
Att det i den empiriska undersökningen framkommer att säkerhetsaspekten 
under de senaste åren lyfts fram allt mer ser vi som en naturlig följd av den allt 
mer diskuterade säkerhetsaspekten i allmänhet. Allt eftersom Internet har 
utvecklats med ökad hastighet, och tillgänglighet, har även säkerheten blivit en 
mer betydande problematik.  
 
Det är inte ovanligt att VAN-företag, som en tredje part, ses som en källa till 
säkerhet, i form av ökad trygghet, för avsändare såväl som mottagare. VAN-
företaget kan här ses som en oberoende medlare i affärskommunikationen och i 
denna roll ingår även ansvaret för försändelsen. Samtidigt tror vi att vissa 
småföretagare kan känna en osäkerhet inför att lämna över ett så stort 
förtroende för sina affärer till extern part. 
 
Vi har under studiens gång upplevt att det finns en osäkerhet bland 
småföretagare att byta ut den traditionella kommunikationen, med post och fax, 
mot den elektroniska affärskommunikationen. Vi tror detta främst bero på 
gamla vanor som är svåra att bryta. Misstron mot Internet tycks vara stor, men i 
realiteten är detta antagligen ett säkrare kommunikationsmedel. Ett vanligt brev 
passerar trots allt minst lika många stationer på vägen mot sin destination som 
ett elektroniskt meddelande gör. Fördelen med ett elektroniskt meddelande är 
att det är enklare att hålla koll på och att återskapa, om transporten misslyckas.  
 
Vid diskussioner om EDI och dess fördelar ligger fokus oftast på elektroniska 
fakturor då dessa sägs medföra den största besparingspotentialen. Detta 
samtidigt som småföretagarnas misstänksamheten är stor mot just dessa. Som 
vi ser det måste denna osäkerhet övervinnas om man vill att även 
småföretagarna ska komma igång med EDI och få uppleva de fördelar som det 
medför. 
 
I teorin förespråkas att en ordentlig förstudie bör genomföras för att undvika 
omotiverade kostnader. Som småföretagare måste sådana tips kännas lite 
motsägelsefulla. Med knappa resurser kan en studie bli kostsam, men samtidigt 
finns risken att förlora pengar genom att inte genomföra någon. Ett problem 
som vi ser med dagens småföretagare är de brister de uppvisar när det kommer 
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till tekniska kompetenser. Många påvisar svårigheter att sköta om sin utrustning 
vilket kan medföra säkerhetsbrister i den fysiska miljön.  
 
Allt eftersom den elektroniska affärskommunikationen vidareutvecklas kommer 
de deltagande företagen allt närmare varandra. Etablerade aktörer talar om 
minskade möjligheter till affärshemligheter och en större insyn i varandras 
verksamheter. För en småföretagare kan detta kännas skrämmande då denne 
värnar om den egna verksamheten och därav är rädd för att släppa andra för 
nära inpå. Detta gäller särskilt i relationen mellan större och mindre företag då 
det större företaget har stora möjligheter att konkurrera ut det mindre.  
 
Risken finns att säkerhetsproblematiken skrämmer upp småföretagarna till en 
sådan grad att de avstår från ett införande. Vår uppfattning är att 
säkerhetsproblematiken är upphaussad. Självklart måste hänsyn alltid tas till 
säkerheten men det kommer aldrig bli möjligt att vara hundraprocentigt säker. 
Det gäller att göra en lagom avvägning av vilken grad av säkerhet som är 
nödvändig.  

Standarder 
Standarder ses av många som en problematik vid införandet av EDI. Vi 
instämmer inte riktigt i denna bild utan tror istället, liksom Ekström, att 
övertygandet av småföretagarna, om EDI:s möjligheter, är en mer avgörande 
faktor. När en ny småföretagare väl har värvats till EDI spelar det mindre roll 
genom vilken standard dennes kommunikation kommer att ske. Huvudsaken 
är, som Fredholm nämner, att de som ska kommunicera med varandra, på 
förhand,  kommit överens hur detta ska gå tillväga.  
 
Posten nämner XML som ett sämre alternativ än EDIFACT då det tar tio 
gånger så mycket plats. Med dagens tillgängliga bandbredds- och lagrings-
kapaciteter bör detta inte vara något problem. Som vi ser det är det inte val av 
standard, ”språk”, som är det stora valet utan snarare tillämpningen, 
”dialekten”, av den valda standarden. Det räcker inte att tala samma språk man 
måste även kunna tolka de särdrag som respektive dialekt av detta språk har. Av 
denna anledning finner vi det lite märkligt att den allmänna diskussionen främst 
verkar gälla huruvida EDIFACT eller XML är framtidens standard. Tolkningen 
är trots allt central för att möjliggöra kommunikation.  
 
Indelningen i val av standard tycks komma att handla allt mer om 
branschtillhörighet. Varje segment i samhället skapar sitt egna sätt att 
kommunicera. SPCS har utvecklat en egen XML-standard som de hoppas ska 
bli den allmänna bland småföretagare medan det på annat håll samtidigt arbetas 
vidare med utvecklingen av SFTI som är den rådande standarden för 
elektronisk affärskommunikation inom den offentliga sektorn. Genom detta 
skapas segment, inom vilka alla använder samma standard, men för 
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kommunikation utanför detta nätverk krävs någon form av konvertering. Det 
kommer alltid att finnas ett behov av tolkar i världen, för att möjliggöra 
kommunikation över nationsgränserna. Vår uppfattning är att det på samma 
sätt alltid kommer att finnas ett behov av konverterare inom EDI-området.  

Kostnader 
Från att ha varit kostsamma lösningar inriktade på stora företag har en 
förändring skett där de nu även omfattar mindre företag. Lösningar finns idag i 
alla storlekar och för alla olika typer av företag. Trots den sänkning i kostnad 
som denna förändring medfört har det framkommit att kostnaden, enligt 
småföretagarna, fortfarande är för hög. Främst syftar man på utbildnings-
kostnaden. Vi tror att detta är en missuppfattning som lever kvar från förr, då 
systemen var dyra och komplexa, och att de totala kostnaderna för att införa 
EDI idag är överkomliga för majoriteten småföretag. Detta förutsatt att de får 
information om vilka möjligheter som finns och hur de kan gå tillväga.    
 
Trots att kostnaderna blivit lägre så förekommer det ändå stora variationer. 
Utöver de direkta kostnaderna, som följd av teknikinköp, tillkommer omorga-
niseringskostnader. Vår uppfattning är att kostnaderna för omorganisering inte 
blir lika kännbara hos småföretag, då dessa vanligen nöjer sig med  att utföra ett 
införande och sedan anpassar sig till detta,  till skillnad från ett större företag 
där det finns fler anställda vars framtid kan beröras av införandet.  
 
Då småföretag vanligen har begränsade ekonomiska resurser att göra felaktiga 
satsningar, medför det en ökad försiktighet och en stor kostnadsmedvetenhet. 
Något som vi återkommande stött på under arbetets gång är att viljan att 
förändra på saker, som redan fungerar, är låg och att ingen vill vara den som tar 
det första steget. 
 
Traditionellt sett har det varit den som skickat ett meddelande som har betalat 
den kostnad som försändelsen inneburit. Den nya betalningsmodell som SPCS 
tillämpar går emot denna tradition genom att avsändare och mottagare delar på 
kostnaden. Vilken betalningsmodell som är den bästa kan diskuteras. Posten ser 
kostnaden som ett porto medan SPCS ser det som en fördel för båda och därav 
ska kostnaden delas. Vi kan inte avgöra vilken betalningsmodell som är att 
föredra för en småföretagare då båda företagen har en giltig orsak till den 
prissättning de använder. Vår tanke är mer hur resten av marknaden, som ännu 
följer den traditionella betalningsmodellen, kommer att bemöta SPCS:s 
alternativa betalningsmodell.  

13.2  Förutsättningar 
Nedan diskuterar vi igenom de fyra nyckelfaktorer, som ingår i begreppet 
förutsättningar, utifrån utförd analys. 
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Möjligheter 
Våra eftersökningar av material har främst resulterat i studier som avhandlar de 
hinder som finns inför ett införande av EDI. All kraft att informera små-
företagarna verkar läggas på vilka hinder de ska undvika. Vi anser att en 
omfördelning är nödvändig så att de möjligheter som EDI medför framhävs 
tydligare. Att upplysa om hinder skapar osäkerhet hos småföretagarna vilket vi 
tror ger en motsatt effekt när det gäller den önskade utvecklingen att få fler 
småföretagare som använda sig av EDI.  
 
Om än stora företag kan se fler fördelar med ett införande av EDI så får inte 
detta hindra småföretagare från ett införande. Att de positiva effekterna av ett 
införande syns så väl i ett stort företag kan ha sina orsaker i många affärs-
relationer och att stora volymer meddelanden hanteras på daglig basis. Även 
småföretagare kan nå framgångar av ett införande. Om än dessa besparingar 
kan anses små av omvärlden så kan de vara avgörande för företagets framtid. 
Utöver ekonomisk vinning kan även tidsbesparingar och ökad kvalitet upplevas.  
 
Om än möjligheterna är många så har myntet även en baksida. Här omnämns 
vanligen de social aspekterna. Det är inte ovanligt att småföretagare visar 
skepticism mot EDI som följd av de rationaliseringar som ett införande kan 
innebära. Som vi ser det är relationer mellan de anställda i mindre företag 
mycket starka och att då rationalisera bort en anställds arbetsuppgifter, i en väl-
fungerande organisation, kan skapa obalans vilket kan resultera i motsättningar 
mot den nya tekniken.  
 
Möjligheterna att bruka EDI är stora. Det finns en mängd olika lösningar och 
flera av dem lämpar sig för småföretag. Ett mellanting, för den som inte vill ta 
hela steget till EDI, är webb-EDI. Vi ser denna lösning som en god möjlighet 
för det stora företaget att få öka sin andel elektronisk affärskommunikation. 
Det nämns ofta att denna lösningen är en fördel för det stora företaget och att 
det skapar en ökad arbetsbelastning hos småföretagaren. Detta finner vi inte 
riktigt stämma överens med verkligheten. Om än webb-EDI innebär manuellt 
arbete så är skillnaden mot hur mycket arbete som krävdes tidigare inte så stor. 
Våra egna kontakter med användare av webb-EDI visar tvärtom på att 
arbetsbelastningen har minskat i och med övergången från hur de tidigare 
arbetade. Vi ser webb-EDI som en stor möjlighet för den småföretagare som 
inte har de ekonomiska resurserna att införa EDI i full skala. I vissa fall kan 
övergången vara avgörande för att möjliggöra den fortsatta affärsförbindelsen 
med en viktig kund eller leverantör. 
 
Om än möjligheterna nu finns och småföretagen till viss del tycks vara 
medveten om detta så ser de ändå hinder till att införa en EDI-lösning. Det 
absolut största hindret som tycks vara återkommande är att de anser 
lösningarna vara för dyra. Andra problem är bristande teknikkunskaper och en 
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osäkerhet inför det som är nytt. I tabell 13.1 redovisas den svårighetsgrad som 
kan länkas samman med vardera av de tre huvudgrupper av möjligheter som 
finns idag.  
 
Tabell 13.1: Existerande möjligheter och dess komplexitet 

Möjlighet Svårighetsgrad 

EDI Denna möjlighets svårighetsgrad beror av det valda systemets 
utformning och storlek. Det finns små såväl som stora lösningar.  

Webb-EDI Denna lösning är den enklaste men kräver även mest manuellt 
arbete av användaren.  

Webbaserat  
affärssystem 

Detta kan ses som ett mellanting där användaren hyr lösningen 
och på så vis inte behöver ta samma hänsyn till de tekniska 
aspekterna.  

 
Möjligheten till fler funktioner i webb-EDI finns men kommer, enligt de 
intervjuade, inte att införas så länge det inte kommer order från kund. Vi kan 
förstå detta resonemang eftersom gränsen måste dras någonstans för att det 
som erbjuds inte ska bli allt för likt ett webbaserat affärssystem. Finns det 
behov av en mer omfattande funktionalitet är det bättre om ett system som från 
början är avsett att erbjuda det införs. 
 
Att det saknas ett centralt register över Sveriges EDI-användare tror vi kan vara 
en nackdel. Som oerfaren inom EDI-området kan tillgången till ett sådant 
register vara avgörande för småföretag inför beslutet om ett eventuellt in-
förande. Genom att sammanställa ett register med information, som inkluderar 
bransch- och regionstillhörighet såväl som vald standard, ges en större insikt i 
vilka som kommit igång med EDI och som genom ett införande skulle utgöra 
potentiella affärspartners. Det underlättar även det egna beslutet om vilken 
standard som ska väljas samt om det kommer att finnas ett behov av 
konvertering.  

Småföretagares IT-kunskaper och attityder gentemot EDI 
Det förekommer i dagsläget stora skillnader i den tekniska mognaden hos 
småföretag. Detta medför att det är svårt att uttala sig generellt om hur denna 
grupp ska tillmötesgås. Detta märks framkommer främst  genom kontakt med 
branschorganisationer och småföretagare. Medan införandet av IT i verksam-
heten för några handlar om att möjligen köpa en fax, har andra kommit desto 
längre och funderar nu på ett införande av EDI.  
 
Som följd av småföretagarnas bristande teknikkunskaper borde de få mer 
anpassad information. Vi  tror att denna riktade information i skrivande stund 
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saknas. Vi har själva försökt sätta oss in i småföretagarrollen och sökt 
information om EDI på Internet och i bibliotek. Informationen vi finner är 
mycket knapphändig och majoriteten av sidorna ger ingen objektiv bild av vilka 
alternativ som finns samt hur man ska gå tillväga för att starta upp den 
elektroniska affärskommunikationen. Informationen som finns tillhandahålls 
främst av affärssystemsleverantörer som endast kortfattat beskriver ämnet EDI 
för att sedan övergå till marknadsföring av den egna produkten och hur bra just 
denna är.  
 
Det finns även ett begreppsligt teknikmissförstånd hos småföretagare. Hos oss 
som författare innebär elektronisk affärskommunikation EDI men för vissa 
småföretagare handlar det om att ha en e-postadress. Visst är e-post en sorts 
elektronisk affärskommunikation men idag är en e-postadress något som 
majoriteten anser vara självklart att ett företag ska gå att nå genom. Vi tror att 
skillnader i teknikkunskaper till stor del beror av generationsskillnader. I den 
yngre generationen är det nästan lika vanligt att ha en e-postadress som ett 
telefonnummer och kännedomen om Internet med alla dess tjänster är bred. 
Allt eftersom denna generation växer upp tar de med sig sina kunskaper vilket 
medför att de får det lättare att ta till sig ny teknik.  
 
Det kan upplevas som att utvecklingen inom EDI har stått näst intill stilla inom 
småföretagarområdet och att det kommer att ta länge innan det börjar röra på 
sig. Som en följd av det pågående generationsskiftet tror vi att införandet av 
EDI kommer att accelerera. Det kommer fortfarande att förekomma sena 
majoriteter och eftersläntrare men som vi ser det kommer tiden det tar för den 
sociala massan att adoptera ny teknik att kortas ner.  
 
Vi finner även den påverkan som branschtillhörigheten har på ett införande av 
EDI vara intressant. Vår uppfattning är att tjänstesektorn i andra sammanhang 
kommit mycket långt. Inom EDI tycks denna dock hamna bakom den 
produktproducerande sektorn. Men funderar man vidare på orsakerna till detta 
faller de sig ganska naturligt. Inom den producerande sektorn blir volymerna 
större och således svårare att hantera utan hjälp av IT. Dessutom tycks 
beroendet mellan de producerande företagen vara större.  

Kravbild 
Att krav kan uppstå som följd av konkurrens har ännu inte börjat märkas inom 
småföretagarområdet. Det är ännu för få företag som aktivt har börjat ägna sig 
åt den elektroniska affärskommunikationen. Som vi ser det är det först när 
denna form av krav börjar komma som det kommer att ske en förändring på 
marknaden. För närvarande är det svårt för den enskilde småföretagaren att 
motivera ett införande om denne inte har någon i sin omgivning som redan 
kommit igång. Som det är nu, att konkurrenskraven uteblir, ser vi det 
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nödvändigt att krav på småföretagarna från affärspartners börjar komma. Utan 
krav och uppföljning av dessa tycks ingen rörelse ske.  
 
Under lågkonjunkturen är det vanligt att de stora företagen ställer krav på sina 
affärspartners att införa EDI eftersom det är då som behovet att rationalisera är 
som störst. Att krav är en nödvändighet tycks alla vara överens om. Små-
företagarna själva säger att de inte kommer göra någonting så länge inte större 
affärspartners börjar ställa krav på dem. Detta tror vi, liksom andra, till viss del 
beror av rädsla för förändringar. Man vågar inte ta steget mot det okända utan 
väljer att fortsätta som vanligt med sin kommunikation, om än de är medvetna 
om att det finns mer effektiva sätt.  
 
En lösning på det stiltje som råder är att i samband med krav även ge anpassad 
information om de resultat som införandet kan medföra. Vi anser att en riktad 
och genomarbetad informationskampanj skulle höja de förväntade fördelar som 
en småföretagare ser inför ett införande. Vilket är viktigt då studier har visat på 
att de förväntade fördelarna måste vara mycket stora då införandet sker som 
följd av krav för att det företaget ska kunna uppleva de största fördelarna. 
Kraven får dock inte övergå till hot då dessa vanligen förvärrar situationen mer 
än de tillför.  

Framtid 
Trots Internets snabba tillväxt och de möjligheter som detta medför kommer 
det även i framtiden att finnas ett behov av VAN-företag och de tjänster som 
de förmedlar. Inte minst på konverteringssidan då antalet standarder och 
versioner av dessa ständigt tycks öka.  
 
Nya typer av affärssystem med stöd för EDI kommer ständigt ut på marknaden. 
Bland dessa finns nu webbaserade affärssystem som småföretagare kan hyra in 
sig i. Vad vi har sett så är denna typ av system ännu inte så vanligt men de spås 
komma allt mer med tiden. Genom att småföretagarna gemensamt delar på 
kostnaderna i ett sådant system kan de få tillgång till de funktioner som i 
dagsläget endast finns tillgängliga i de större affärssystemen, i helt andra 
prisklasser, som annars är utom räckhåll för småföretagarna.  
 
Arbetet med denna uppsats har kantats av en god framtidstro på EDI och dess 
möjligheter. Ingen tycks tveka på att dess utveckling kommer att gå vidare. 
Även om det kommer att ta tid och alltid finnas bakåtsträvare så kommer 
småföretagarna i slutänden att använda sig av EDI på ett eller annat sätt.  

13.3  Sammanfattning 
Den återkommande säkerhetsaspekten ses som en följd av den säkerhets-
diskussion, inom IT, som blivit allt mer aktuell under de senaste åren i och med 
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att utvecklingen går vidare. Om än säkerhetsdiskussionen är aktuell, och mycket 
viktigt, får den inte överdrivas. Risken finns annars att den osäkerhet som 
många småföretagare känner skrämmer dessa från att ta steget till elektronisk 
affärskommunikation. Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till vid säkerhets-
diskussionen är den närhet som uppstår mellan de parter som ska kommunicera 
via EDI. Genom EDI uppnås en ökad insyn i varandras verksamheter och 
kraven på förtroende växer.  
 
Om än en gemensam standard skulle vara gynnsamt så ser vi inte avsaknaden av 
en sådan som något större problem. Det viktigaste är att få in småföretagarna 
på användandet av EDI och att de tillsammans med sina partners ska komma 
överens om vilken standard de ska använda.  
 
Att billigare lösningar kommit ut på marknaden under de senaste åren främjar 
småföretagarnas möjligheter att använda elektronisk affärskommunikation. 
Fortfarande är det dock många som inte vågar ta steget då felaktiga satsningar 
kan ha förödande följder. Detta i kombination med bristande teknikkunskaper 
skapar stor osäkerhet. Småföretagare är i behov av information som kan stödja 
dem vid ett införande av EDI och ge dem förtroende för tekniken.  
 
Något som vi anser viktigt att se över är det faktum att de fördelar som nämns i 
samband med EDI mestadels relaterat till större företag. Även småföretag kan 
ta del av de möjligheter som ett införande innebär och detta måste framgå 
tydligare. Genom att ständigt lyfta fram hinder övervinns inte fler användare att 
införa EDI. Vidare är teknikkunskaperna hos småföretag mycket varierande 
vilket ställer ytterligare krav på att den information som förmedlas är utformad 
på ett korrekt sätt.  
 
Genomgående i vår undersökning och i tidigare studier och teorier har krav-
bilden en avgörande inverkan på ett eventuellt införande av EDI. Då det inte 
förekommer några direkta krav genom konkurrens bland småföretag blir det 
desto viktigare att större affärspartners börjar ställa krav på ett införande. Högre 
krav i kombination med riktade informationskampanjer skulle resultera i högre 
förväntningar och därigenom även positivare effekter av EDI-införandet.  
 
Synen på EDI-lösningarnas framtid är mycket ljus och behovet av VAN-företag 
kommer med största sannolikhet inte att avta. Så länge det förekommer olika 
standarder och format kommer det finnas behov av tolkning för att olika 
affärssystem ska kunna förstå varandra.  
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14 Slutsats 
Utifrån genomförd analys och diskussion når vi här våra slutsatser. Detta avsnitts huvudsyfte 
är att besvara de frågeställningar som ställdes i det inledande kapitlet samt runda av den 
forskning vi bedrivit som följd av vårt ämnesval.  
 
Antalet lösningar för användandet av EDI växer ständigt. Från att en gång ha 
handlat om direktkopplingar mellan företag har Internet fått en allt mer 
betydande roll. Olika webblösningar kommer till och försändelsen av med-
delanden underlättas. Det har på senare tid kommit allt fler alternativa EDI-
lösningar som är mindre komplexa än de tidigare. Dessa nya EDI-lösningar 
finns i alla prisklasser och storlekar.  
 

Webb-
EDI

Lokalt 
affärssystem

Kund/leverantör
vars affärssystem 
har stöd för EDI

VAN
2. Inhyrd VAN-tjänst sköter 
konverteringen

EDI

Innehavare av 
affärssystem 

med stöd 
för EDI

1. Direktkommunikation 
i överenskommet format

Konv.

3. Konverteringsmodul 
kopplas till det egna 
affärssystemet och sköter 
konverteringen

Användaren matar manuellt in 
data i webbgränssnittet (webb-
EDI) och i det lokala affärs-
systemet

Webbaserat 
affärssystem

Tre alternativ:

 
 

Figur 14.1: Grafisk illustration av de möjligheter till EDI som erbjuds idag. 
 
De möjligheter som finns för dagens småföretag att använda EDI beskrivs 
illustrativt i figur 14.1. Kortfattat kan de olika möjligheterna beskrivas enligt 
följande:  

1. EDI: Med detta avser vi den vanligaste formen av EDI, det vill säga en 
lösning där användaren innehar ett affärssystem med stöd för EDI. 
Denna typ av lösning kan se ut på olika sätt. Det finns enkla såväl som 
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komplexa system. Vissa har inbyggda konverterare medan andra ger 
möjlighet att köpa till konverteringsmoduler som sköter konverteringen 
så att det meddelande som ska skickas uppfyller överenskommen stand-
ard. För den som själv inte har möjlighet att sköta konverteringen finns 
möjligheten att ansluta till ett VAN som då ansvarar för att meddelandet 
konverteras till rätt format innan den går vidare till mottagarens system. I 
de fall då de som vill kommunicera har ett affärssystem, som genererar 
meddelanden i samma format, behövs ingen konvertering utan med-
delanden kan överföras direkt via exempelvis Internet. 

 
2. Webb-EDI: Detta är en enklare EDI-lösning som vanligen sätts upp av ett 

större företag som önskar få in all sin kommunikation elektroniskt. 
Användarna kommunicerar genom ett webbgränssnitt som det företag, 
som önskar ta emot och sända EDI-kommunikation, antingen till-
handahåller själv eller genom en tredje part. I webbgränssnittet kan 
beställningar, fakturor, ordersvar, leveransaviseringar med mera enkelt 
hämtas respektive lämnas. Våra undersökningar visar att denna lösning är 
uppskattad av småföretag då den underlättar det dagliga arbetet och alltid 
finns tillgänglig. Den kräver heller inga större ekonomiska investeringar 
hos användaren.  

 
3. Webbaserade affärssystem: Detta är ett relativt nytt sätt att använda sig 

av vid EDI-kommunikation och den teori som finns tillgänglig om den är 
begränsad. Den som använder denna lösning hyr in sig i ett webbaserat 
affärssystem där all affärsdata kan lagras. På så vis kan användaren enkelt 
skapa eller ta emot ett EDI-meddelande utan att manuellt behöva 
överföra denna till ett lokalt affärssystem. Denna lösning förespås bli allt 
mer vanlig med tiden då det är ett flexibelt och kostnadseffektivt 
alternativ. 

 
Småföretagen är i nuläget inte direkt medvetna om de möjligheter som finns 
och de fördelar som ett införande kan medföra. För många av dessa ses EDI 
som någonting krångligt och ogreppbart. Den ständiga diskussionen om säker-
het och olika standarder underlättar inte denna tveksamhet. Vad avser 
standarder så spelar det mindre roll vilken standard som används vid EDI-
kommunikationen så länge de som ska kommunicera är överens om hur det ska 
ske.  
 
Med en ständigt pågående diskussion i media om den säkerhetsproblematik som 
IT-utvecklingen medför finns risken att småföretag skräms iväg och undviker 
ett användande av EDI eftersom de är oroliga att deras affärshemligheter ska bli 
tillgängliga för konkurrenter. Åtgärder mot den säkerhetsproblematik som före-
kommer finns och det är viktigt att även dessa kommuniceras till småföretagen 
och inte bara information om de risker som finns.  
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Avseende den kostnad som förknippas med ett införande av EDI så anser de 
flesta småföretag att denna är för hög. Detta beror främst på okunskap om de 
nya, mer kostnadseffektiva lösningar, som är anpassade för småföretag. Det 
finns stora möjligheter för småföretag att införa elektronisk affärskommu-
nikationen men viljan att göra detta saknas för närvarande. Det handlar mer om 
småföretagens attityder än vilka möjligheter som finns.  
 
Majoriteten av småföretagen tycks vara nöjda med det arbetssätt det är vana vid 
och har inga planer på att genomföra någon förändring, i sitt arbetssätt, inom 
den närmaste tiden. Det som krävs för att en förändring ska ske är att viktiga 
affärspartners måste börja ställa krav på EDI-kommunikation. Småföretagen 
behöver en liten knuff, för att de ska komma igång med EDI, utan att för den 
delen känna sig hotade. Detta kan härledas till att en stor del av dagens små-
företag tillhör den sena majoriteten som är en grupp vilken vanligen behöver 
tryck utifrån för att ta till sig nya idéer. 
 
Tabell 14.1: Faktorernas inverkan på småföretags införande av EDI 

Faktorer Kommentar 

1. Säkerhet Småföretag saknar vanligen kunskaper om säkerhet 
och behöver hjälp utifrån för att få svar på de 
säkerhetsfrågor som kan uppstå vid övergången från 
traditionell till elektronisk affärskommunikation. 

2. Standarder Det finns en bred flora av olika standarder. Vilken 
som väljs tycks enligt de etablerade aktörerna spela 
mindre roll. En gemensam standard för alla vore själv-
klart det bästa men enligt våra respondenter är denna 
önskan en utopi. Det viktigaste blir därför inte valet av 
standard utan att de som ska kommunicera är överens 
om hur kommunikationen, och tolkningen av denna, 
ska ske. För att få fart på införandet hos småföretagen 
skulle det underlätta om det uppkom nätverk av 
småföretag som enades om vilken standard som ska 
användas. På så vi kan många komma igång samtidigt. 

3. Kostnader Kostnaderna förknippade med EDI var tidigare höga 
men numera förekommer det desto fler möjligheter 
viket har resulterat i lösningar i alla storleks- och 
prisklasser. Kostnaden är som följd av detta inte längre 
ett lika stort hinder för småföretagen vid införandet av 
EDI. 
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Tabell 14.1 (Fortsättning): Faktorernas inverkan på småföretags införande av EDI 

4. Möjligheter  I figur 14.1 presenteras de möjligheter till EDI som 
finns för dagens småföretag. De möjligheter som ett 
införande av EDI i sin tur medför är stora. En 
uppskattning är att det går att spara minst 150 kr per 
faktura som ankommer via EDI.  

5. IT-kunskaper och 
attityder gentemot 
EDI 

Kunskapsnivån om, och attityderna till, EDI har visat 
sig variera hos småföretagen. Begreppet EDI ses enligt 
många som krångligt och förvirrande, men det kan 
även vara ett uttryck för en rädsla för förändring. Om 
än dagens rutiner är mer tidskrävande så har många 
svårt att se varför de ska ändra på någonting som 
fungerar bra. 

6. Kravbild Kontaktade småföretag såväl som andra respondenter 
uttrycker ett behov av krav för att komma igång med 
EDI. Att rekommendera ett införande ger vanligen 
inget resultat. Viktiga affärspartners måste komma att 
ställa någon form av krav, utan att för den delen vara 
hot, för att en rörelse mot EDI ska komma att ske.  

7. Framtid Aktörerna inom EDI ser ljust på framtiden för stora 
såväl som för mindre företag. Det kommer allt fler 
möjligheter inom småföretagsområdet och det är inte 
ovanligt att jämförelser görs med den utveckling som 
skett inom användningen av e-post under de senaste 
decenniet. I framtiden kommer kommunikationen via 
EDI att vara lika naturligt som det idag är att skicka ett 
fax eller att posta ett brev.  

 
En orsak till att småföretagen ännu inte har kommit igång med EDI kan vara att 
de inte insett att det har kommit nya lösningar på marknaden, till ett lägre pris, 
som även är anpassade för just dem. Idag har näst intill alla stora pro-
duktionsföretag genomfört, eller övervägt, ett införande av EDI. Införandet för 
dessa har, trots att möjligheterna funnits, gått långt ifrån snabbt. Det känns 
därmed väl optimistiskt att förvänta sig att småföretagen, bara för att ett brett 
utbud av möjligheter för dessa numera finns, omedelbart och utan eftertanke 
ska införa EDI. 
 
Utifrån de attityder och åsikter som är återkommande hos småföretag vid 
diskussion om förutsättningar och tekniska aspekter finns det ett par förbätt-
ringsförslag som vi konstaterat vara viktiga att ta hänsyn till i framtiden vilka vi 
presenterar i tabell 14.2. Förbättringarna är riktade till de målgrupper som de 
berör.  
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Tabell 14. 2 - Förbättringsförslag som kan leda till ökad EDI-användning  

Målgrupp Förbättringsförslag Kommentar 

Bransch- och 
intresseorg. 

Objektiv guide 
innehållandes  
tydlig information 

En guide i vilken införandet av EDI 
beskrivs objektivt. Informationen ska 
vara kortfattad och på ett lättbegripligt 
sätt beskriva vilka alternativ som finns 
och hur den intresserade ska gå vidare 
för att komma igång. Denna guide får 
gärna vara branschspecifik så att 
företagen får ta del av mer riktad 
information som är anpassad efter deras 
verksamhetsområde. 

Bransch och 
intresseorg. 
samt leveran-
törer av 
affärssystem  

Goda framgångs- 
exempel 

Fler framgångsexempel, som småföretag 
kan känna igen sig i, bör lyftas fram. 
Genom att belysa dessa fram-
gångsexempel skapas ett ökat intresse för 
lösningarna och den nytta som ett 
införande medför. 

Leverantörer 
av affärs-
system 

Subventionerat  
införande  
 

Då det är de initiala kostnaderna som får 
många att avvakta kan kostnadslättnader 
under den initiala perioden locka fler till 
ett införande. 

VAN-företag i 
samarbete 
med leveran-
törer av 
andra EDI-
lösningar 

Centralt register  
över alla  
EDI-användare   
 

Det finns behov av en ”telefonkatalog” 
över Sveriges EDI-användare, så att 
småföretagen direkt kan se vilka som 
använder sig av EDI, vem i personalen 
som ansvarar för EDI-
kommunikationen samt vilka standarder 
deras affärssystem ger stöd för och på 
vilket sätt dessa används. 

Alla som 
avser 
introducera 
EDI hos 
småföretag 

Skapande av 
nätverk  
 

Det är viktigt att få med många 
småföretag på en och samma gång så att 
nätverk skapas inom vilka 
kommunikationen kan ske. Ett sätt att 
göra detta kan vara att som leverantör 
skapa nätverk. Ett lämpligt sätt för detta 
skulle vara att hålla seminarier och 
konferenser där flera företag inom 
samma bransch kan träffas för att 
tillsammans informeras och gemensamt 
nå överenskommelser över hur den 
framtida kommunikationen mellan dem 
ska ske. 
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Det som nu saknas för att en stor ökning av antalet EDI-användare ska komma 
att ske är efterfrågan och intresse bland de tilltänkta användarna. Om bara 
småföretagen får den information som krävs, och ges tillräckligt med tid, 
kommer EDI i framtiden att bli en naturlig del även i småföretagens 
kommunikation.  
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15 Avslutning 
Detta avsnitt består av våra egna reflektioner efter avslutat arbete, den käll- och metodkritik 
som kan ses till följd av våra val samt en uppsättning med förslag till framtida forskning, som 
vi finner skulle vara intressant för andra att genomföra.  

15.1 Reflektioner 
En reflektion, som vi funderat lite över under arbetets gång, är hur småföretag 
påverkas av de tekniska aspekter som är förknippade med EDI. Det har 
framkommit att många småföretag saknar de tekniska grundkunskaper som 
krävs för att kunna ta del av diskussionerna om EDI, vilket kan skapa osäkerhet 
och frustration. Vi hoppas att småföretag genom denna uppsats på ett bra sätt 
kan nå grundläggande kunskaper som motverkar dessa negativa känslor så att 
de vågar ta steget in på marknaden och komma igång med EDI. 
 
Att finna teori som varit användbar för just denna studie har inte varit det 
lättaste. Artiklar och litteratur förekommer men de tar antingen upp EDI på en 
allt för låg nivå eller med en för teknisk inriktning. Vi anser däremot att den 
teori som vi lyckats sammanställa på ett bra sätt kan fungera som en grund för 
den som önskar lära mer om vad EDI är för något och hur det fungerar.  
 
Genomgående så har respondenterna, som medverkat i den empiriska under-
sökningen, varit tillmötesgående och visat ett genuint intresse för vår studie. 
Alla har varit intresserade av att läsa det färdiga materialet och flertalet har även 
erbjudit sig att läsa igenom och komma med åsikter innan uppsatsen går i tryck.  
 
Något som vi fann, vid sammanställningen av vår empiriska undersökning, var 
att intervjuerna tagit olika riktning beroende på respondentens position och det 
företag denna representerade. Vid kontakt med småföretag var exempelvis kun-
skaperna om EDI mycket låga vilket medförde att det mestadels blev förut-
sättningarna som diskuterades.  

Fördelar och framgångsfaktorer 
Vi anser att denna studie kommer att fylla den allra största nyttan för 
småföretag som ännu inte kommit igång med EDI och söker efter opartisk och 
strukturerad information. Samtidigt hoppas vi även att den ska fylla ett intresse 
hos de etablerade aktörer som finns inom området EDI, då dessa vanligen tycks 
vara relativt inskränkta i sin egen lösning och inte är så medvetna om vad som 
pågår hos företag med liknande produkt- och tjänsteutbud.  

Begränsningar i studien 
En begränsning som tidigt visade sig i studien var att vår önskan, att utföra en 
enkätundersökning bland de småföretagare som använder sig av Postens Web-
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eDI-tjänst, inte gick att uppfylla. Vi fick lägga om planeringen och istället utföra 
telefonintervjuer med ett urval av dessa användare. Det hade varit intressant att 
istället ha fått utföra en enkätstudie då det skulle ha gett ett kvantitativt inslag i 
studien med ett bredare spektra av deltagare.  
 
Efter att ha avslutat ett moment och tar en titt i backspegeln, finns det som 
alltid vissa saker som skulle ha kunnat utförts annorlunda och på så vis gett ett 
bättre resultat. De saker vi, så här i efterhand, främst skulle ha gjort annorlunda 
är följande:  
 

• Fler intervjuer med småföretag. I denna studie har det varit kontakten 
med de etablerade aktörerna som stått i centrum. Anledningen till detta är 
att vi ser dessa som de som innehar störst kunskaper om de möjligheter 
som finns för småföretag, och på så vis är till störst hjälp för studiens 
frågeställning. Samtidigt hade det varit intressant med fler djupgående 
intervjuer med småföretag för att nå ökad kunskap om vilka möjligheter 
de anser sig ha att komma igång med EDI samt hur de anser att den egna 
verksamheten skulle kunna ha nytta av det.  
 

• Ägnat mer tid åt att informera småföretagen, som vi var i kontakt 
med, om EDI och dess möjligheter. Då vi genom denna uppsats bland 
annat önskar presentera en informationskälla, för småföretag, att ta del av 
inför ett införande av EDI känner vi i efterhand att vi hade kunna 
missionerat mer och på så vis försökt hjälpa de, som vi träffat under 
arbetets gång, på traven. Som det är nu finns risken att vi i jakten på 
relevant information förvirrat småföretagen, som vi har varit i kontakt 
med, mer än vad vi egentligen hjälpt dem.  

 
• Inspelade telefonintervjuer. Ytterligare en aspekt vi skulle ha gjort 

annorlunda är bevarandet av telefonintervjuer. Som det gått till nu har 
respektive telefonintervju utförts av en av oss och noga nedtecknats 
under intervjuns genomförande. Om studien skulle utföras igen skulle vi 
ha eftersträvat att spela in även dessa telefonintervjuer då den inspelade 
intervjun är enklare att återgå till och på ett bättre sätt täcker in intervjuns 
samtliga aspekter.  

15.2  Källkritik 
Elektronisk affärskommunikation är ingenting nytt och har förekommit i 
decennier. Detta har medfört att en uppsjö med litteratur har skrivits i ämnet. 
För att behålla en hög trovärdighet och aktualitet har vi valt att använda oss av 
så färsk och relevant teori som möjligt när det kommer till ämneslitteratur. 
Angående metodlitteratur anser vi att metodförfarandet inte förändrats i lika 
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stor utsträckning. Vi finner det därför inte fel att i vissa fall använda oss av äldre 
och mer beprövad metodlitteratur.  
 
En följd av att de val, som sker under arbetets gång, är våra egna, kan medföra 
att vi omedvetet har missat någon viktig källa, som skulle ha kunnat vara bra för 
undersökningen. För att i största möjliga mån undvika att detta inträffar har vi 
rådfrågat de intervjuade respondenterna samt studerat andra uppsatsers 
källförteckningar för att finna ytterligare litteratur.  

15.3  Metodkritik efter genomförd studie 
Vi har arbetat med att, i största möjliga utsträckning, eftersträva objektivitet, 
men är medvetna om att vi omedvetet kan ha präglats av våra egna värderingar 
och den förförståelse som vi hade inför påbörjandet av denna studie. Samtidigt 
ser vi vår förförståelse och våra värderingar som nyttiga för studien då det är 
genom dessa som vi ser det som har studerats och skapar vår personliga prägel 
på uppsatsen.  

Empirisk undersökning 
Innan den empiriska undersökningen påbörjades gav vi kritik till det faktum att 
respondenternas attityd och inriktning kunde komma att få en inverkan på vår 
studie. Vi finner däremot att det breda urvalet av respondenter, i kombination 
med respondenternas positiva inställning och bemötande, har motverkat de 
risker som vi befarade kunde påverka studiens resultat. Genom att dessutom ge 
samtliga respondenter möjligheten att kommentera det nedskrivna materialet 
anser vi studiens tillförlitlighet öka ytterligare. 
 
Vi misstänkte redan innan genomförandet av den empiriska undersökningen att 
intervjuernas djup skulle kunna komma att påverkas av vårt val att genomföra 
standardiserade och fria, ostrukturerade, intervjuer. Detta var något som visade 
sig stämma väl överens med resultatet. Vissa respondenter gav mycket 
djupgående och långa svar medan andra var mer reserverade. Vi finner dock att 
samtliga respondenter gett svar på våra frågor och ser inget hinder i att alla inte 
svarat lika djupgående.  
 
En risk som Jensen (1995) nämner är att låta flera respondenter delta vid ett 
och samma intervjutillfälle. Detta kan medföra att de enskilda respondenterna 
hämmas och inte vågar uttrycka sig fritt. Under vår empiriska undersökning 
uppkom två tillfällen då mer än en respondent deltog i intervjun. I båda dessa 
fall var respondenterna sedan tidigare nära arbetskamrater och vi upplevde det 
som att de kunde tala fritt inför varandra. Som vi ser det så fann de stöd i 
varandra under intervjuerna och det i sin tur medförde att de kunde förmedla 
en bättre helhetssyn på organisationen och dess verksamhet.  
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Då vi inte delar upp alla intervjuer var för sig utan kopplar samman dem med 
varandra under våra nyckelfaktorer, finns det en risk att vi vinklar det empiriska 
materialet. Då vi är två personer som hela tiden diskuterar igenom det material 
vi presenterar tror vi dock att risken för felaktiga tolkningar är försumbar. Vi 
anser att detta tillvägagångssätt inte utgör en direkt stor skillnad jämfört med då 
materialet bearbetas enskilt utifrån transkribering. Även i dessa fall finns risk för 
vinklingar. Vi anser att vårt sätt att bearbeta data underlättar för läsaren och på 
ett bättre sätt förmedlar den röda tråd som löper genom arbetet. 
 
Att finna respondenter, som är rätt för studien och som dessutom finner 
studien intressant och därmed är villiga att ställa upp på en intervju, kan vara ett 
problem. Vi upplever inte att några sådana problem har förekommit under 
studiens gångs. Samtliga intervjuade har funnit det undersökta ämnet intressant 
och har varit mycket tillmötesgående. Utöver frågorna i intervjumanualerna har 
även lämpliga följdfrågor ställts. På så vis har intervjuerna övergått från den 
traditionella intervjuns utformning till intressanta samtal med ett kreativt 
kunskapsutbyte.  
  
Det kan ses som kritik att vi endast utför observationer på en av de möjligheter 
som finns tillgänglig för småföretag. Då observationer av övriga möjligheter 
inte var möjliga finner vi dock denna observation vara bättre än ingen alls. 
Observationen gav oss möjligheten till ökad förståelse för de kommentarer som 
uppkom vid kontakt med de småföretag som är vana användare av webb-EDI. 
Vidare har observationen medfört att vi har kunnat testa en av de möjligheter, 
att kommunicera elektroniskt, som erbjuds till dagens småföretag.  

Analys och diskussion 
Analysen bygger på en objektiv ansats som vi eftersträvar att hålla fria från egna 
tolkningar och värderingar. Vi sammanför här den teori vi samlat ihop i vår 
teoretiska referensram med den empiriska undersökningen. Kritik kan upp-
komma mot att vi valt bort vissa delar av den teoretiska referensramen från 
analysen. Med detta avser vi det inledande kapitlet (kap. 4) i den teoretiska 
referensramen. Anledningen till att denna del inte ingår är att den, i överens-
stämmelse med uppsatsens delsyfte, endast ska fungera som en introduktion till 
ämnet EDI. Den analys som genomförs i denna avslutande del är ett resultat av 
en omsorgsfull avvägning av insamlade data för att försäkra oss om att allt 
presenterat material har relevans och betydelse för uppsatsen. Analysen bygger 
på en koppling mellan den teoretiska referensramen och den empiriska 
undersökningen.  
 
En risk med diskussionen är att den blir allt för subjektiv och riktad. Vi har 
arbetat med vår diskussion utifrån den färdigställda analysen och de kunskaper 
vi förvärvat under arbetets gång. Som följd av detta blir det en blandad ansats 
med objektiva såväl som subjektiva tolkningar. Vi har arbetat enligt den 
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principen att alla egna åsikter och tolkningar ska lyftas fram och göras synliga 
för att på så vis möjliggöra hög transparens och underlätta för läsaren så att 
denne enkelt kan följa våra tankegångar. Vi har byggt diskussionen så att denna 
på ett bra sätt ska leda fram till de efterföljande slutsatserna. 

15.4  Förslag till framtida forskning 
Efter att ha färdigställt denna studie finner vi att det finns ett antal förslag till 
framtida studier som skulle vara intressanta att ta del av. Främst tänker vi oss 
tre framtida studier, nämligen: 
 
• Förankring av genomförd studie hos småföretag: Vi finner att det 

skulle vara intressant att med denna studie som grund utföra en 
genomgående studie hos Sveriges småföretag för att se hur väl deras 
attityder överensstämmer med våra slutsatser samt se vad de anser om de 
möjligheter som finns för dagens småföretag. 

 
• Undersökning av betalningsmodeller: Det vore intressant att titta 

närmare på de olika betalningsmodeller som förekommer inom EDI samt 
se vilken av dessa som marknaden anser vara mest rättvis. Det vore även 
intressant att se om en förändring ägt rum. Där det utreds vilken 
betalningsmodell som är att föredra vid överföring av elektronisk affärs-
kommunikation. 

 
• Fallstudie av ett EDI-införande: Att få delta när ett småföretag såväl 

som ett större företag inför EDI från grunden och följa denna process till 
driftsättning. Detta för att utröna skillnader och likheter mellan de båda 
fallen.  
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Bilaga 1. Manual vid djupintervjuer 
Vi inleder med att presentera vår studie och den nytta vi anser att intervjun 
kommer att ha för studien. Vi frågar även om det är okej att spela in intervjun 
samt om de önskar vara anonyma i den färdiga rapporten. 

• Vad är din titel/befattning?  

• Vad innebär dina arbetsuppgifter? 

• Vad exakt arbetar företaget med (kortfattat)? 

• Hur länge har företaget arbetat med EDI-lösningar? 

• Hur definierar ni små- till medelstora företag? Antal anställda? Vilken 
företagsstorlek vänder ni er till?  

 

1. Säkerhet 
• Ser ni en koppling mellan säkerhetsaspekten och småföretags tveksamhet? 

• Beskriv hur ni anser att säkerhet och juridik spelar in på EDI-begreppet. 
 
2. Standarder 

• Vilken standard anser ni vara den ledande? 

• Tror ni att det finns en oenighet kring standarder? 

• Kan de rika utbudet av standarder medföra förvirring hos mindre kunder? 

• Hur kan mängden standarder påverka ett eventuellt införandet av EDI?  
 
3. Kostnader 

• Påverkar konjunkturen införandet av EDI?  

• Är kostnaden för ett införande befogad? (Vinster större än investering?) 

• Hur ser återbetalningen av en investering ut? Sker återbetalningen 
successivt under en längre tid eller går det att märka av den omgående?  

• Vilka är kostnaderna som uppkommer vid ett införande? 
 
4. Möjligheter 
• Hur realiserar ni ett införande av EDI?  

• Säljs en lösning med EDI i en större helhet, som en produkt, eller är det 
mer som en tjänst med en framtida rörlig kostnad per exempelvis trans-
aktion i systemet? 
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• Hur stor del har ni i ett projekt där ett företag vill komma igång med 
EDI? Är ni leverantör av mjukvara eller integratör av 
mjukvaran/lösningen i den specifika verksamheten? 

• Har ni en aktiv roll i drift/underhåll/vidareutveckling av lösningen? (Ett 
långsiktigt förhållande?) 

• Vilka tendenser har ni märkt av under de senaste åren? Hur har antalet 
EDI-användare förändrats (per år)? 

• Vilken är den största nytta som era kunder upplever med EDI? 

• Ger ni support till era kunder och/eller slutanvändare? 

• Vilken typ av kunder vänder sig vanligen till er? Är det företag som sedan 
tidigare använder EDI eller är det ”nybörjare” på EDI-området? (Erfarna 
vs. oerfarna) 

• Är tillgången till EDI större inom Tjänste- eller industriföretag? 

• Vilka barriärer är de största att komma över vid införandet av EDI?  

• Är det vanligt att börja med en webbaserad lösning (Webb-EDI) för att 
senare övergå till en större lösning eller vill majoriteten av kunderna direkt 
införa en större lösning? 

• Vad har ni för syn på webbgränssnitt (även benämnt som Webb-EDI)? 
Något som är på väg att bli ”ute” eller ”inne”? Eller är det ett nödvändigt 
ont i brist på annat för de som behöver kunna bedriva viss EDI-
kommunikation med sina kunder eller leverantörer? 

• Tror ni att webbgränssnitt (Webb-EDI) kan vara ett bra sätt att 
introducera småföretagare till att bli användare av EDI? 

 
4. Småföretagares IT-kunskaper och attityder gentemot EDI 

• Vilket av begreppen EDI och elektronisk affärskommunikation är mest 
använt?  

• Förekommer det många tekniska begrepp inom området EDI som kan 
vara svåra att förstå?  

• Hur ser ni på medias roll i utveckling relaterad till EDI? Omnämns de 
begrepp som kopplas till EDI-området på ett bra sätt? 

• Vilken kunskapsnivå inom EDI-området upplever ni att era kunder har?  

• Är era kunder insatta i vilken lösning de vill ha då de kontaktar er eller har 
de ett mer ett generellt önskemål om att få ett bättre helhetsgrepp över 
sin verksamhet? 
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• Får ni förfrågningar om hjälp från småföretag som vill komma igång med 
EDI och inte vet hur eller var de ska börja?  

• Anser ni att de småföretag ni varit i kontakt med är insatta i begreppet 
EDI? 

• Hur tror ni att en småföretagare upplever EDI i dagsläget?  

• Vad tror ni en småföretagare behöver för att komma igång?  
 

6. Kravbild 

• Vilka krav ställer era kunder på sina kunder/leverantörer?  

• Finns de kunder som kräver ett införande av EDI hos sina affärspartners 
för fortsatt kommunikation? 

• Märker ni att kraven är större inom någon speciell bransch?  
 

7. Framtiden 

• Vilken syn har ni på framtiden? Ser ni någon ökning framför er? 

• Hur ser ni på framtiden med avseende på ovan uppradade nyckelfaktorer? 

• Hur ser konkurrensen ut på EDI-marknaden?  

• Vilken framtid har dagens VAN? 
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Bilaga 2. Manual vid  telefonintervju med småföretag 
Vi inleder med att presentera vår studie och den nytta vi anser att intervjun 
kommer att ha för studien. Vi frågar även om de önskar vara anonyma och 
ställer sedan följande frågor:   

• Namn? 

• Titel/befattning? 

• Vad exakt arbetar företaget med (kortfattat)? 

• Antal anställda? 

• Använder ni er av elektronisk affärskommunikation?  
o Om så är fallet,  

- Vilken typ av EDI används? 
- Hur upplever ni detta arbete? 
- Vilka är den största för- resp. nackdelen? 
- Hur kom det sig att ni införde er lösning för elektronisk 

affärskommunikation(t.ex. tryck, krav eller intresse)?  
 

o Om så inte är fallet: 
- Vet ni vad elektronisk affärskommunikation innebär?  
- Har ni fört en dialog beträffande ett eventuellt införande? 
- Vilket är det största hinder ni ser för ett eventuellt införande? 
- Hur ser era framtidsplaner ut, tror ni att elektronisk 

affärskommunikation är något för er i framtiden? 
 

• Upplever ni några krav från kunder/leverantörer på att införa EDI? 

• Hur länge har ni känt till begreppet EDI? 

• Upplever ni att media underlättar eller förvirrar begreppet elektronisk 
affärskommunikation? Har ni svårt att finna den information ni söker?  
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Bilaga 3. Manual vid kontakt med bransch- och 
intresseorganisationer 

Vi inleder med att presentera vår studie och den nytta vi anser att intervjun 
kommer att ha för studien. Vi frågar även om de önskar vara anonyma och 
ställer sedan följande frågor:   

• Namn? 
• Befattning? 
• Organisationens verksamhet? 

 
1. MÖJLIGHETER: Vilka möjligheter anser ni att en småföretagare har att nyttja 
EDI? Hur kan de gå till väga? 
 
2. ATTITYD: Hur upplever ni småföretagarnas teknikkunskaper och deras attityd 
till EDI?  
 
3. KRAVBILD: Hur ser kravbilden från större företag ut på småföretagare? 
Kräver EDI-användande större företag att även de mindre företagen ska kunna 
kommunicera elektroniskt? 
 
4. SÄKERHET: Kan säkerhetsaspekten medföra en tveksamhet hos 
småföretagare? 
 
5. STANDARDER: Anser ni att olika standarder är ett problem? Skulle 
utvecklingen främjas av en gemensam standard? 
 
6. KOSTNADER: Är kostnaden en hämmande faktor? Vad anser ni vara en 
lämplig kostnad för ett införande?  
 
7. FRAMTIDEN: Hur ser ni på framtiden? Kommer EDI i slutänden att nyttjas av 
alla företagare? Kommer det slutligen att komma en gemensam standard?  
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Bilaga 4. Manual vid kontakt med användare av webb-
EDI 

Då dessa intervjuer avses presenteras anonymt ställs inga direkt företagsfrågor 
utan endast frågor berörande den upplevda effekten som användandet av webb-
EDI förmedlar.  

 
• Hur många anställda har företaget? 

• Hur ofta används Postens Web-eDI? 

• Hur länge har Webb-EDI använts? 

• Hur upplevs arbetet med Webb-EDI? (Fördelar/Nackdelar) 

• Funktionalitet: vidareutveckling av befintlig eller någon ny som de vill 
ha? 

• Finns några tankar om uppgradering från Webb-EDI till "riktig" 
EDI? Om så är fallet, finns kunskaper kring hur de ska gå tillväga för 
att göra detta? 

 
Extrafrågor till kunder som använder båda webbgränssnitten 

• Om båda används, vilken är att föredra och varför? 

• Någon speciellt funktionalitet som borde lyftas med i nya ICA? 
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Bilaga 5. Kriterier vid observation av webb-EDI 
• Vad är ditt första intryck av webbgränssnittet? 

• Hur fungerar navigeringen? 

• Är det som sker, och ska ske, intuitivt/förutsägbart? 

• Händer det oväntade saker? 

• Kan användare korrigera fel? 

• Hur ser användningen av nästlade menyer ut? 

• Är menyn statistisk eller förändras den under användandet gång beroende på 
vad som görs? 

• Språk och ordval? 

• Funktionalitet? 

• Symboler? 

• Tydlig status? 

• Möjlighet att ångra? 

• Följer gränssnittet de generella riktlinjer som finns för hur ett webbgränssnitt 
brukar se ut? 

• Är instruktioner/hjälp lättillgänglig? Är hjälpen enkelt att förstå? Finns hjälp 
kopplad till vardera sida eller kommer den som en hel lång text? 

• Anpassat både för oerfarna och erfarna användare? 
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Bilaga 6. Intervjucitat i sitt sammanhang  
I denna bilaga presenteras de citat som nyttjats i den empiriska undersökningen 
i sitt korrekta sammanhang. Detta för att förtydliga hur vårt tolkande har gått 
till väga.  

 
Andersson, H. (2004-10-18) 

Kutym i branschen är att avsändaren betalar för de dokument som överförs. 
Precis som när vanliga brev kommer hem till ens brevlåda så kostar det inget att ta emot 
brev. Tanken är att dokument ska skickas i båda riktningarna så att trafiken 
blir jämn och ingen VAN-leverantör i respektive ände blir utnyttjad. 

 
Ekström, R. (2004-12-28)  

Vad avser säkerhetsaspekten så är denna något som kommit fram allt 
tydligare under de senaste åren. I början talades det bara om ett införande, 
idag är säkerheten en allt mer viktig aspekt. De hot och risker som tekniken 
innebär måste framgå tydligare så att informationen inte uteblir eller överdrivs. Denna 
information måste vara mycket tydlig för att den mindre företagaren ska våga ta steget. 
Den allt mer aktuella säkerhetsfrågan skrämmer lätt bort den mindre 
företagaren. Något som måste hanteras är hur småföretagarna greppar denna 
nya säkerhetsproblematik. Tekniken för ett införande kan enkelt lösas men 
hur värderas säkerhetsrisken? Detta är ett stort hot mot utvecklingen på 
området. 
 
Vad gäller kostnader tror jag att det är svårt att uttala sig om ett specifikt pris 
i kronor, det beror helt på verksamhetens storlek och mognad. Vad jag tror 
krävs är att den kostnad som ett införande medför är ekonomiskt hanterbar för det 
aktuella företaget. 
 
Liksom e-postens utveckling under de senaste tio åren kommer även den elektroniska 
handeln via EDI sakta att införas och bli en naturlig del i affärsverksamheten. Det 
krävs dock att småföretagarna även de får möjligheten att ta del av 
automatiska lösningar där information kommer direkt in i affärssystemet. 
Småföretagarna måste få möjligheten att gå från de manuella lösningarna till 
de helautomatiska för att de ska kunna se vinningen i ett införande.  

 
Olson, S. (2004-10-13) 

Avtalen finns även till för att avsändare och mottagare ska vara överens om 
hur den överförda informationen ska tolkas. Att överföra informationen är 
enkelt, men för att det ska fungera krävs det att registren i båda ändarna är 
identiska. Artikelnummer måste vara detsamma eller möjliga att översätta 
mellan de olika benämningssätt som avsändaren respektive mottagaren 
använder sig av etc. Ett avtal har i och för sig ingen betydelse så länge det 
fungerar som det ska, men så fort det blir den dagen då det inte fungerar är det bra 
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att ha ett skriftligt avtal eftersom en tendens är att det oftast blir så att det är det mindre 
företaget som förlorar mot det större. 
 
Om mottagaren är en användare av EDI-tjänsten betalar även denne 
överföringsavgiften när ett dokument från en avsändare, som inte använder 
sig av programvara från SPCS, tas emot. Anledningen är att den största vinsten 
administrativt och tidsmässigt sett görs vid mottagande av dokument. Samma besparing 
görs inte vid skickande av dokument om man bortser från kostnaden för porto, papper och 
bläck etc. 

 
Thorell, L. (2004-09-28) 

Störst går alltid först och har mest kontroll neråt. Ju närmare den största du är desto 
hårdare blir kraven på dig. Kraven märks på så vis av även nedåt i leden. Så tros även 
fallet bli med EDI. Möjligheterna blir på så vis även större för den lille 
leverantören. 

 
Zackrison, A. (2004-10-18) 

Vårt mål är ju att få över alla våra leverantörer till ren EDI. Att ha 
leverantörerna på webb-EDI är inget självändamål, vi ser det som ett steg på vägen till 
införandet av EDI. Webb-EDI bygger på att man har tio små fingrar. Det finns 
ingen koppling mellan webb-EDI och leverantörens affärssystem. 

 
Glöm inte detta: Att införa EDI går inte så fort som alla hoppas. Det tar tid att 
implementera och få in allt. Det finns pengar att tjäna. Vilket arbete det är att 
hantera allt detta manuellt. Det är bara att kolla på Luna, vår kommunikation 
mot leverantör. Bara att få allting elektroniskt där allt är hyfsat rätt 
underlättar enormt. Då räcker det att utföra en snabb kontroll av allt. 

 
Vilket arbete det är att hantera allt detta manuellt. Det är bara att kolla på 
Luna, vår kommunikation mot leverantör. Bara att få allting elektroniskt där allt 
är hyfsat rätt underlättar enormt. Då räcker det att utföra en snabb kontroll av 
allt. Då fakturan är elektronisk kan du kontrollerar den på mellan 5-10 sek. Ska du 
göra det manuellt så tar det säkerligen 2-3 minuter. Så genom EDI kan vi göra 
arbetet på 10 procent av tiden i jämförelse med tidigare. 
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Bilaga 7. Information om respondenter vid djupintervjuer 
Tabellen nedan redogör för de genomförda intervjuer som haft ett större djup. 
Dessa intervjuer har vi ägnat längre tid åt då de intervjuade har varit väl insatta i 
EDI. Samtliga intervjuer utom de med Runbom (SMF-skylt) och Ekström 
(Projekt SVEA) har ägt rum genom möte med respektive intervjuperson. 
 
 Namn Företag Plats Datum 

Aldenbrink, H-O. IBS Resecentrum,  

Linköping 

2004-10-05 

Andersson, H.  

& Frövik, P. 

Posten AB Kontor, 

Alingsås 

2004-10-18 

Björklund, T. Broms Renhållning Kontor,  

Oxelösund 

2004-11-08 

Ekström, R. Projekt SVEA Telefonintervju 2004-12-28 

Hedin, L. IT Design Kontor,  

Linköping 

2004-11-18 

Gabrielsson, M. IFS Kontor,  

Linköping 

2004-10-14 

Nordström, L. Posten AB Kontor,  

Alingsås 

2004-03-17 

Rosengren, H.  

& Thorell, L. 

IFS Kontor,  

Linköping 

2004-09-28 

Runbom, L. SMF-skylt (Svenska 
Maskinskyltsfabriken) 

Telefonintervju 2004-12-08 

Olson, S. SPCS Scandic hotell,  

Norrköping 

2004-10-13 

Zackrisson, A. Luna Kontor,  

Alingsås 

2004-10-18 
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Ordlista 
För att underlätta läsningen av uppsatsen följer här en ordlista med vanligt förekommande 
ord och termer samt en kort förklaring av dessa. 

Affärssystem En integrerad mängd av program som stödjer kärn-
processerna i en verksamhet. 

ANSI X.12 Amerikansk standard för elektronisk affärs-
kommunikation. 

B2B Kommer från engelskans Business to business (företag 
till företag). Med detta avses alla former av 
affärsrelationer som råder mellan företag. 

B2C Från engelskans Business to consumer (företag till 
konsument). Här avses relationer som råder mellan 
ett företag och dess konsumenter. Exempel på 
denna typ av kommunikation är traditionell handel i 
butik.  

C2C Från engelskans Consumer to consumer (konsument till 
konsument). Med detta avses relationer mellan 
konsumenter. Så som handels- och auktionssidor 
där kunder själva kan sälja sina ägodelar till andra 
besökare.  

CEFACT FN-organisationen Centre for Trade Facilitation and 
Electronic Business ansvarar för utvecklingen av 
EDIFACT. 

CRM Kommer från engelskans Customer Relationship 
Management. Med detta menas system för hantering 
av kunder och kontakter. 

DTD Document Type Definition är en definition över hur 
informationen ska tolkas i en XML-fil. 

ebXML XML for Electronic Business är en standard för hur 
affärskommunikation med hjälp av XML kan 
bedrivas. 

EDA Electronic Data Access är när en människa med hjälp 
av en dator ansluter till ett annat datorsystem.  

EDI Electronic Data Interchange. Automatiserat utbyte av 
affärsdata via elektronisk förbindelse. Exempel på 
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affärsdata som kan överföras är beställningar och 
fakturor.  

EDIFACT Electronic Data Interchange for Administration, Commerce 
and Transport är en internationell standard för elek-
tronisk affärskommunikation. 

eFaktura Se eFaktura. 

ERP Enterprise Resource Planning är en alternativ benäm-
ning för affärssystem. 

FN Förkortning för Förenta Nationerna. 

FTP File Transfer Protocol specificerar hur filöverföring kan 
ske. 

Företagarna Intresseorganisation med över 80 000 företag som 
medlemmar. 

HTML HyperText Markup Language specificerar hur 
information på webben ska presenteras. 

HTTP HyperText Transfer Protocol är det som möjliggör 
surfning på webben. 

ISO Förkortning för International Organization for 
Standardization. 

Konverterare Översätter elektronisk affärskommunikation i ett 
visst format till ett annat format.  

MEMO Tidig variant av e-postkommunikation. 

NEA Nätverket för Elektroniska Affärer är en förening med 
syftet att främja utvecklandet och användningen av 
elektroniska affärer. 

NUTEK Sveriges centrala näringspolitiska myndighet. 

OASIS Står för Organization for the Advancement of 
Structured Information Standards  och är en 
Intresseorganisation för utveckling av standarder för 
elektroniska affärer. 

ODETTE Organization for Data Exchange by Tele Transmission in 
Europe är den europeiska bilindustrins organisation 
för samarbete kring logistik och elektronisk handel. 
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Pharos 
Internet 

Svenskt projekt som bland annat analyserade för- 
och nackdelar med att använda XML. 

PostNet 
Online 

Tidigare namn på Postens VAN-tjänst. 

Projekt SVEA Projekt vars syfte var att skapa och driva ett nätverk 
som skulle informera små- och medelstora företag 
om affärsnyttan med elektroniska affärer. 

SFTI Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet, 
Statskontoret och Kammarkollegiets arbete med 
framtagande och rekommendationer av  öppna 
standarder för elektronisk affärskommunikation. 

SIKA Förkortning för Statens Institut för Kommunik-
ationsanalys. En myndighet som står under Närings-
departementet. 

SMF/SME Små- och medelstora företag / Small and medium sized 
enterprises. Företag med mindre än 250 anställda och 
en årlig omsättning på mindre än 40 miljoner euro. 

SMTP Simple Mail Transfer Protocol är det protokoll som 
används vid transport av e-post. 

SveFaktura Benämning på SFTI:s arbete med framtagandet av 
en svensk fakturastandard. 

TFS Förkortning för transaktions- och filhanterings-
system. 

W3C World Wide Web Consortium tar fram standarder för 
webben. 

VAISP Value Added Internet Service Provider är ett annat namn 
för VAN-företag som erbjuder exempelvis webb-
EDI. 

VAN Value Added Network är ett mellanled i den 
förbindelse mellan två parter som utbyter EDI-
meddelanden med varandra. 

VAN-företag Företag som tillhandahåller ett VAN. 
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Webb-
EDI 

Ett webbgränssnitt för EDI genom vilken användare, 
som saknar ett eget affärssystem med stöd för EDI, kan 
skicka och ta emot EDI-meddelanden. 

X.25 Paketförmedlande datanät. 

X.400 Standard för överföring av elektroniska meddelanden. 

XML eXtensible Markup Language är ett metaspråk vars syfte är 
att strukturera data. 

 




