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1 Inledning
I detta kapitel kommer vi att presentera bakgrunden till vårt
problemområde och en problemdiskussion som mynnar ut i uppsatsens
problemformulering och syfte. Dessutom nämns de avgränsningar vi valt
att göra och en disposition över uppsatsens upplägg för att Du, som läsare,
lättare ska förstå uppsatsens struktur.

Vårt val av uppsatsområde baseras på ett gemensamt intresse för
företagsekonomi, logistik och informationssystem. Vi ville studera ett
område som knyter samman dessa tre områden.

1.1 Bakgrund

Det kommer ständigt nya rön som visar på vilka vinster företag kan uppnå
genom att använda ITT i daglig kontakt med andra företag. Jakten på
rationaliseringsvinster och produktivitetsökningar driver företag att hitta
nya sätt att sköta sina affärer. För att kunna effektivisera företag och öka
konkurrenskraften krävs att informationsflödet mellan företag och dess
intressenter fungerar tillfredställande.

Ett sätt att förbättra informationsflödet och därmed öka konkurrenskraften
är att använda elektronisk handel*. Elektronisk handel har blivit allt
vanligare bland företagen under de senaste åren och kan definieras som
elektroniskt utbyte av information, varor, tjänster och betalningar.1 För att
kunna ta del av de fördelar elektronisk handel kan innebära krävs att
information överförs mellan parter på ett så effektivt sätt som möjligt.
Informationsöverföring sker genom att en part kodar och sänder ett
meddelande som avkodas och sedan tolkas av den andra parten.2

Electronic Data Interchange (EDI) ingår som en del i det mer omfattande
begreppet elektronisk handel. EDI* innebär elektroniskt utbyte av
strukturerad information. Genom att använda sig av EDI kan företag
kombinera överföring och lagring av information, vilket innebär att

                                           
T Se ordlista kapitel 10.
1 Harrington, L. & Reed, G., 1996.
2 Kotler, P., 1997, s.605-607.
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manuella arbetsuppgifter kan reduceras. I praktiken innebär EDI att
företags affärssystem* automatiskt kan utbyta information om
orderleveranser, lagerinformation, fakturering och betalning dygnet runt
och informationen registreras automatiskt i det mottagande företagets
affärssystem. Vid elektroniska affärer* mellan företag anses EDI vara det
medel som har störst potential att sänka företagens kostnader samt leda till
ökad kundservice.3

EDI har funnits i Sverige sedan 1960-talet, men det är först på 1990-talet
EDI har blivit känt och därigenom tror många att det är ett nytt koncept.4

EDI har blivit kritiserat för att inte vara tillräckligt flexibelt, kräva dyra
investeringar och att vara för komplext för många mindre och medelstora
företag. Andelen företag som använder traditionell EDI idag i USA är ca
1%.5 När EDI började användas var det vanligaste överföringssättet att
bygga en fast förbindelse mellan de båda parterna.6 Att istället använda
Internet* för överföring av EDI, s.k. Internetbaserad EDI, ökar
flexibiliteten och gör det lättare att etablera samarbete med flera parter till
en lägre kostnad.7 Elektroniska affärer innebär stora möjligheter för företag
att nå ut till en internationell marknad och därigenom få ett större antal
kunder och ökad försäljning.8

1.2 Problemdiskussion

Idag består företagande till stor del av utbyte av information, att ha tillgång
till rätt information och att utnyttja den effektivt för att uppnå
konkurrensfördelar. Företagen använder idag datasystem för att behandla
och sortera information, vilket gör att den tid som inbesparas kan läggas på
andra viktigare uppgifter.9 EDI är ett verktyg för att förbättra företags
affärsprocesser, öka effektiviteten i verksamheten och öka kvalitet på
företagets produkter och tjänster. EDI kan även innebära fördelar genom att
gemensamt med affärsparter hitta rationaliseringslösningar som gynnar
båda parter. Detta rationaliseringsarbete som är en effekt av EDI förändrar

                                           
3 Fredholm, P., 1999.
4 Dufvinger, K., 2000-03-03.
5Adams, E. J., 2000.
6 Dufvinger, K., 2000-03-03.
7 Knill, B., 1998.
8 Schwartz, B.M., 1998.
9 Brock, T. & Yudkowsky, C., 1996.
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båda parternas affärsprocesser. Genom att se över affärsprocesserna erhålls
ökad kontroll över organisationens interna verksamhet, vilket kan resultera
i ökade konkurrensfördelar.10

Som nämndes i bakgrunden finns två övergripande kommunikationssätt för
överföring av EDI-meddelanden, traditionell och Internetbaserad EDI. När
EDI började användas på 1960-talet fanns inte Internet som
kommunikationsnät.  De parter som ville överföra EDI behövde då bygga
en egen fast förbindelse. Det ursprungliga sättet med en fast förbindelse
och användning av tunghanterliga format för att överföra information kallas
traditionell EDI11. Detta sätt att överföra information används än idag i
relativt stor utsträckning. Traditionell EDI var första steget att bygga
kommunikation mellan olika företag i ett gemensamt nät. Det bildades
”öar” av nät där information kunde utbytas mellan företag. Dessa ”öar”
byggdes sedan samman genom förbindelser som länkade ihop flera företag
med varandra. I och med Internets framväxt anslöts även dessa nät till
Internet, vilket möjliggjorde kommunikation mellan näten s.k. Internet-
kommunikation.12

Införande av traditionell EDI är komplext och medför stora kostnader,
vilket små och medelstora företag ofta upplever som betungande. De
erhåller därmed stora fördelar vid användningen av Internet vid överföring
av EDI.13 Internet kan öka spridningen av EDI och få företag att handla
med varandra elektroniskt i större utsträckning. Vid överföring av
information på fast förbindelse tas en trafikavgift ut per meddelande. Om
företaget har en Internetuppkoppling är Internetbaserad EDI-överföring
kostnadsfri då ingen trafikavgift tas ut för kommunikation på Internet.
Detta innebär stora fördelar jämfört med att använda fasta förbindelser.

Förutsättningar finns alltså för att information kostnadseffektivt ska kunna
utbytas mellan företag. Den ökade mängden information i samhället ställer
krav på snabb och automatisk informationsöverföring mellan
handelspartner. Upplever inte företag positiva effekter med elektronisk
överföring av information eller varför har EDI:s spridning varit begränsad?

                                           
10 Fredholm, P., 1999.
11 Dunn, J. R. & Varano, M. W., 1999.
12 Suri, A., 1998, s. 44.
13 Kilbane, D., 1999, s.33.
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Vad gäller värdering av EDI i elektroniska affärer har studier gjorts som
behandlar vilka faktorer företagsledningar bör beakta vid beslut om
införande av EDI i elektroniska affärer samt vilka ekonomiska
konsekvenser de olika faktorerna får på en organisation. Dessa studier har
fokuserat de kostnadsinbesparingar som kan uppnås vid införande av EDI.
Kostnadsinbesparingar är endast en del av den totala effekten som företag
kan uppnå genom att använda EDI.14

Vad gäller värdering av företags totala effekter med EDI i elektroniska
affärer saknas utredning i tillräcklig omfattning. I och med att EDI hittills
inte fått den stora genomslagskraft som förutspåddes på 1980-talet är det
extra intressant att utreda vilken total effekt som uppnåtts med EDI-
användning, eftersom förutsättningar finns för att uppnå goda resultat. Vad
beror det på att företag inte insett fördelar med EDI i elektroniska affärer?

Elektroniska affärer är en affärsstrategisk fråga som bör värderas på samma
sätt som en ny affärsidé. Användandet av elektroniska affärer får följder för
företaget på samtliga organisatoriska nivåer. Det är inte enbart en teknisk
fråga utan även en ledningsfråga då verksamhetens olika nivåer är
integrerade och påverkar varandra.15  Hur kan de olika effekterna med EDI
i elektroniska affärer beaktas vid värdering?

1996 skedde en avreglering av elmarknaden och aktörerna inom
elbranschen fick behov av att skicka stora mängder information16.
Elbranschen är idag den största användaren av traditionell EDI i Sverige 17.
Vilka effekter har elbranschen uppnått vid användning  av EDI?

Diskussionen ovan mynnar ut i ett antal frågeställningar som vi avser
besvara under uppsatsens gång. Dessa är:

                                           
14 EDI-föreningen i Sverige, EDIS, 1995, s.3.
15 EDI-föreningen i Sverige, EDIS, 1995, s.3.
16 Eriksson, A-C., 2000-03-24.
17 Holmgren, B., 2000-03-24.
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1. Vilka är effekterna med att använda EDI i elektroniska affärer?

2. Hur kan effekterna mätas och värderas?

3. Vad är den totala effekten organisationer uppnår med att använda EDI i
elektroniska affärer?

4. Vilka effekter ger Internetbaserad EDI?

1.3 Syfte

Syftet med denna studie är att bedömma och analysera effekterna av att
använda EDI i elektroniska affärer. Vi vill även ta fram en modell för
mätning och värdering av effekterna av EDI.

1.4 Målgrupp

Denna studie riktar sig till studenter och personer som är intresserade av
EDI och elektroniska affärer. Då studien fokuserar elbranschen är den extra
intressant för personer med intresse för elbranschen. Studien behandlar
även effekter av Internetbaserad EDI, vilket gör den läsvärd för personer
med behov av en utvärdering av Internets möjligheter för EDI.

1.5 Avgränsningar

Vår ekonomiska bakgrund gör att vi som författare har valt att fokusera på
ekonomiska effekter som organisationer uppnår vid användning  av EDI i
elektroniska affärer. De tekniska delarna av uppsatsen finns med för att öka
förståelsen för undersökningsområdet. Den tekniska lösningen påverkar de
effekter som organisationer uppnår, vilket gör att det är viktigt att ha en
förståelse för den tekniska grunden när effekter värderas. Vi försöker
beskriva de tekniska aspekterna så lättbegripligt som möjligt, då många
som läser denna rapport har ekonomisk bakgrund. Vissa förenklingar har
därmed gjorts vid beskrivning av tekniska aspekter.

Denna studie innefattar inte alla branscher, utan vi har valt att fokusera på
elbranschen. För att få en bredare undersökning och möjlighet till vissa
jämförelser har vi även behandlat offentlig sektor och transportbranschen.
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1.6 Disposition

Här presenteras en disposition av studiens struktur och upplägg för att Du,
som läsare, ska få en överblick över vad de kommande kapitlen behandlar.

De tre första kapitlen är studiens grunden för att läsaren ska få en
övergripande förståelse av studien. Detta första kapitel behandlar studiens
bakgrund och en problematisering av undersökningsområdet som
preciseras i syftet. Det andra kapitlet är en begreppsutredning som
förklarar de tekniska aspekterna. Detta för att inledningsvis öka förståelsen
för EDI och ge läsaren en teknisk grund. I det tredje kapitlet förklaras vår
syn på verkligheten och vårt vetenskapliga synsätt som har präglat studien
och ligger som en grund för hela denna studie.

I kapitel fyra presenteras fem dimensioner inom vilka effekter med EDI
uppkommer. Studiens upplägg är fortsättningsvis uppdelad efter dessa
effektdimensioner, se figur 1. Vi har kommit fram till dessa
effektdimensioner med hjälp av en förstudie, teori inom området samt
genom att problematisera studiens undersökningsområde.

Kapitel fem utgör studiens teoretiska referensram. Teorierna presenteras
utifrån de fem effektdimensionerna. Det sjätte kapitlet presenterar empirin
vi erhållit genom våra intervjuer. Därefter följer analysen i kapitel sju där
empirin analyseras utifrån vår referensram. Detta kapitel mynnar ut i en
modellutveckling som presenteras i kapitel åtta.  Våra slutsatser och
reflektioner samt förslag till fortsatt forskning presenteras i kapitel nio.

Avslutningsvis presenteras en ordlista i kapitel tio. Ordlistan i kapitel tio
finns för att underlätta förståelsen och första gången ett ord som finns i
ordlistan nämns är det markerat med stjärna.
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Figur 1: Dispositon över uppsatsen.
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2 EDI – en förklarande
begreppsutredning

Detta kapitel riktar sig till de som vill ha en närmare förklaring till vad EDI är och hur
EDI fungerar i praktiken. Vi vill beskriva för läsaren hur EDI är uppbyggt och hur
olika EDI-lösningar och elektroniska affärer fungerar mellan företag. De läsare som
redan har kunskap inom dessa områden kan förbise detta kapitel.

2.1 Begreppsförklaring

Elektroniska affärer, Elektronisk handel, EDI, EDIFACT* etc. är  begrepp
som används när företag sköter sina affärer elektroniskt. Det finns många
olika begrepp för att beskriva elektronisk affärskommunikation och de
används ibland som synonymer, trots att de betyder olika saker. Många av
begreppen som beskriver hur information överförs elektroniskt är ofta
koncept utan  vedertagen definition, vilket gör att olika personer, branscher
och leverantörer kan lägga in olika tolkningar i samma begrepp.18 Vi vill
därför presentera en begreppsutredning som ligger till grund för denna
studie.

                                           
18 Fredholm, P., 1999, s. 62.
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Figur 2: Begreppsförklaring.

Källa: Egen bearbetning av figur, Fredholm, P., 1999, s. 63.

Det yttersta skiktet i figur 2 är organisationens elektroniska affärer. Elektroniska affärer
är ett begrepp som tydligare än elektronisk handel anger att tekniken inte bara kan
användas för handel, utan för all slags affärsverksamhet, t.ex. vid transporter, försäkring
av gods, redovisning av uppgifter till myndigheter och betalningar.19 Elektroniska
affärer är ett omfattande begrepp som innefattar företagets hela affärsprocesser.
Affärsprocesser definieras enligt följande:

”En samling av sammanhängande aktiviteter som skapar ett värde som kunden kan
uppfatta, d.v.s. ett arbete som utförs av verksamheten och som kunden är beredd att

betala för.”20

Skiktet innanför elektroniska affärer är elektronisk handel, som är ett
samlingsbegrepp för elektronisk överföring av information. Innanför
elektronisk handel är skiktet med Electronic Data Interchange (EDI) som
på svenska kan översättas till elektroniskt datautbyte av information. EDI

                                           
19 Fredholm, P., 1999, s. 10.
20 Fredholm, P., 1999, s. 151.
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kännetecknas av att det används mellan organisationer som har
regelbunden kommunikation av strukturerad information.

För att företag ska kunna överföra information elektroniskt utan manuell
inblandning krävs  att parterna kan ”prata samma språk”, vilket
möjliggjorts genom standardisering. EDIFACT är idag den ledande
standarden internationellt för EDI-överföring och är en standard som
definierar EDI-meddelandets uppbyggnad och informationsinnehåll.
EDIFACT är en väldigt omfattande och avancerad standard. Olika
branscher har därför preciserat och förtydligat EDIFACT för att anpassa
standarden till sin bransch.21  Inom t.ex. elbranschen kallas preciseringen av
EDIFACT för EDIel*.

Vi använder främst begreppen elektroniska affärer och EDI i vår studie.
När begreppet elektroniska affärer används syftar vi på all slags elektronisk
affärsverksamhet och med EDI syftar vi på överföring av strukturerad
information.

2.2 Elektroniska affärer mellan två företag

Figur 3 visar hur två företag bedriver elektroniska affärer med varandra.
Informationsflödet börjar i företag A:s affärssystem genom att de gör en
beställning av företag B. Informationen konverteras* från företagets
affärssystem till ett format anpassat för EDI av en EDI-konverterare* som
strukturerar informationen efter överenskommen standard, exempelvis
EDIFACT. Det finns även säkerhetslösningar att tillgå vid behov av högre
säkerhet. Detta steg är dock inte nödvändigt för att möjliggöra EDI-
överföring.

                                           
21 Fredholm, P., 1999.
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Figur 3: Informationsflödets väg vid elektroniska affärer.

Informationen skickas sedan till mottagaren via ett nät för EDI-överföring.
Detta nät kan utgöras av en fast lina mellan de två företagen eller Internet.
Användning ska sedan kunna ske med så liten manuell inblandning som
möjligt. I de fall då sändaren utnyttjat  säkerhetslösning måste mottagaren
ha tillgång till samma säkerhetslösning för att kunna tillgodogöra sig
meddelandet. När det gjorts måste mottagarens EDI-konverterare göra om
meddelandet från EDIFACT-formatet till ett format som mottagarens
interna affärssystem förstår. Informationen kan nu användas av företag B.

Vid överföring av EDI-meddelanden kan företaget även använda sig av ett
oberoende tredjepartsföretag, en s.k. VAN*-leverantör (Value Added
Network) som sköter kommunikationen. Då är det VAN-leverantörens
nätverk som används för att skicka och ta emot meddelanden och VAN-
leverantören översätter meddelandet till ett format som mottagaren förstår.
En VAN-leverantör tillhandahåller även tjänster för säkerhet, tillförlitlighet
och spårbarhet.22

2.3 EDI-överföring

Det finns en mängd tekniska lösningar att välja mellan vid elektronisk
överföring av information. Vi har valt att behandla två övergripande

                                           
22 Redlund, R., 2000-03-06.
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kommunikationssätt och dessa beskrivs något förenklat nedan. De förklaras
mer i detalj i bilaga 1. De två kommunikationssätten för överföring av EDI-
meddelanden är traditionell och Internetbaserad EDI. Vid traditionell EDI
överförs information via en fast lina medan Internetbaserad EDI
transporterar informationen över Internet. Traditionell EDI innebär stora
anskaffningskostnader som utgörs av kostnaden för den fasta linan, EDI-
konverterare och en trafikavgift som tas ut för nätöverföring. Genom att
använda Internetbaserad EDI kan dessa kostnader undvikas.

Vid traditionell och Internetbaserad EDI används olika
filöverföringsprotokoll*. Filöverföringsprotokollet innebär olika regler för
hur information överförs. De två filöverföringsprotokollen vi studerar är
X.400*, som är vanligt vid traditionell EDI, och SMTP*, som används vid
Internetbaserad EDI. Filöverföringsprotokollet X.400 definierades 1984
som en standard för överföring av elektroniska meddelanden23. X.400 har
hög service i form av tillförlitliga funktioner för kvittenser på att
meddelanden kommit fram. Genom att använda X.400 för EDI-
överföringen kan hög säkerhet erhållas. Det som gör att en hög säkerhet
uppnås är främst den fasta linan för överföring av information som gör att
ingen utomstående har möjlighet att komma åt den information som
överförs.

För Internetbaserad EDI används filöverföringsprotokollet SMTP, Simple
Mail Transfer Protocol. Det används bl.a. för att skicka elektroniskt post
över Internet. För att uppnå liknande funktonalitet i form av kvittenser och
säkerhet som vid traditionell EDI krävs säkerhetslösningar och
tilläggsprotokoll som förklaras i bilaga 1. På Internet kan alla uppkopplade
parter komma åt den information som skickas. Det är därför extra viktigt
med säkerhetslösningar som förhindrar detta. Det finns i dagsläget flertal
säkerhetslösningar, men däremot ingen standardlösning för säkerhet.
Avsaknaden av standard för säkerhet är det som bromsar spridningen av
Internetbaserad EDI.

2.4 Dataspråket XML

Dataspråket XML*, som står för eXtensible Markup Language, kan
innebära att det blir en ökad användning av EDI. Språket används för

                                           
23 Kalakota, P. & Whinston, A., 1996.
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webbdesign, kommunikation och databashantering.24 XML kan även
användas som format för att skicka strukturerad information, d.v.s. EDI,
och benämns i EDI-sammanhang för XML/EDI*. Dess enkelhet och stora
spridning bland företagen jämfört med EDIFACT medför att XML har stor
potential. EDIFACT är uppbyggt på komplicerade sifferkoder medan XML
skrivs i klartext, sista leveransdatum skrivs t.ex. <sista_leveransdatum>. Ett
hinder för XML/EDI:s spridning är att det inte finns något internationellt
överenskommet format för utbyte av strukturerad information.25

                                           
24 Adams, E.J., Feb. 2000.
25 Pharos Internet, 2000-03-27.
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3 Vetenskapssyn och Metod
Vi vill i detta kapitel förklara vår syn på kunskap och redogöra för det
synsätt med vilket vi betraktar verkligheten. Vi kommer vidare redogöra för
vårt tillvägagångssätt för att möjliggöra kritisk granskning av våra resultat
och slutsatser.

3.1 Vår syn på verkligheten

Studiens upplägg och resultat avspeglas av vår grundläggande syn på
verkligheten. I detta avsnitt vill vi därmed klargöra vår verklighetssyn.

Vi anser i enlighet med Kuhn att den vetenskapliga forskningen består av
olika perioder av normalvetenskap, inom vilkas ramar en viss teori råder.
Den teori eller grundläggande vetenskapsuppfattning som råder inom ett
paradigm upprätthålls bl.a. genom ad-hoc hypoteser. De kontroversiella
hypoteser som strider mot paradigmet anses inte vetenskapliga och
betraktas som anomalier. När flera anomalier uppstår och en ny ”lockande”
teori finns kan man byta teori och på så vis sker ett paradigmskifte.26

Enligt vår uppfattning kan även flera paradigm råda under samma tidpunkt
men inom olika områden. Vi kan dock inte hämta influenser och studera
verkligheten utifrån olika paradigm, utan vi anser att vi är bundna till att
betrakta världen utifrån vårt eget paradigm.

Enligt Kuhn kan det paradigm en forskare befinner sig inom ge ramar för
de grundläggande principer som gäller inom paradigmet. Vid val av ett
visst paradigm erhålls kriterium för att välja forskningsproblem. Som
forskare väljs därmed problem som kan lösas inom ramen för paradigmet.
Vi anser i likhet med Törnebohm att det paradigm som vi som forskare
befinner oss inom inbegriper vår personlighet, det institutionella
sammanhang vi lever i samt de maktförhållanden som är närvarande i vår
värld. Med utgångspunkt från vårt paradigm används ett arbetssätt som
följer de regler och etablerade ståndpunkter som råder inom paradigmet.
Till forskarens förfogande står därmed ett antal verktyg, det är sedan är upp

                                           
26 Lindholm, 1985.
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till forskaren att utnyttja dem på lämpligt sätt.27 Hur vi använder dessa
verktyg går vi in på i nästa stycke.

3.2 Vårt arbetsparadigm

Verkligheten består enligt vår uppfattning av många olika komponenter
som hänger samman i en större helhet. De olika delarna som är beroende av
varandra inom ett system bidrar till mer (eller mindre) än bara summan av
delarna, d.v.s. synergieffekter. Delarna förklaras och förstås utifrån
helhetens egenskaper. Detta resonemang hör hemma inom
systemsynsättet28. I systemsynsättet finns även möjlighet att använda
erfarenhet från en undersökning i en annan liknande undersökning.
Erfarenheter i form av analogier kan utnyttjas vid studier av likartade
system. Det innebär att den kunskap vi utvecklar är generell och giltig inom
ett system. Den benämns vanligen systemberoende kunskap

Vi ser även verkligheten som objektivt tillgänglig. Verkligheten är inte
förvanskad av människan utan existerar objektivt. Det är först när vi
försöker förstå verkligheten som vi använder våra subjektiva tolkningar och
sorterar in världen i scheman, modeller, begrepp etc. När vi med hjälp av
våra sinnen tolkar verkligheten gör vi det utifrån vår erfarenhet och våra
föreställningsramar.29  Vi vill därmed klargöra de åtgärder vi vidtagit för att
uppnå objektivitet i vår studie.

3.2.1 Objektivitet

Hur kan objektivitet uppnås i en studie, om tolkning av verkligheten sker
subjektivt utifrån tidigare erfarenheter? För att utreda detta krävs att man är
på det klara med vad objektivitet respektive subjektivitet står för. Objektivt
kan förklaras som opartiskt eller verkligt, medan subjektivt är personligt
färgat eller osakligt30. Enligt Wallén är forskaren objektiv om han inte låter
sig påverkas av utomvetenskapliga värderingar31. Vi lägger subjektiva
värderingar i våra tolkningar, vilket gör det omöjligt att vara fullständigt
objektiva och vi försöker därmed istället uppnå en så pass hög grad av

                                           
27 Lindholm, 1985, s. 27-31.
28Arbnor, I & Bjerke, B., 1995.
29 Arbnor, I & Bjerke, B., 1995.
30 Svenska akademiens ordlista över svenska språket, 1986.
31 Wallén, G., 1996, s 27.
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trovärdighet som möjligt i vår studie. Detta sker genom att vi förklarar våra
tankar kring varför vi valt att arbeta efter en viss metod. Våra värderingar
tydliggörs även explicit vilket gör läsaren medveten om att tolkning skett i
det aktuella fallet32. Genom att i det begreppsutredande kapitlet förklara
och definiera de olika begrepp som ligger till grund för denna studie ökar
objektiviteten. Läsaren förstår därmed begreppen och vet vad vi som
författare avser i olika sammanhang. Vi anser också att det är upp till
läsaren att kritiskt granska vår studie. För att underlätta detta beskriver vi
noggrant vårt tillvägagångssätt. Vi har vidare under ett flertal tillfällen låtit
kurskamrater, handledare och bekanta ge synpunkter på vår studie, vilket
ökat tillförlitligheten i resultaten.

3.3 Beskrivning av undersökningen

För att få en grundläggande kunskap och förståelse för vårt problemområde
utförde vi först en förstudie. Detta skedde genom kvalitativa studier, där de
data som samlades in inte meningsfullt kan kvantifieras, d.v.s. uttryckas i
sifferform33. De data som samlades in var både av primär och sekundär
karaktär. Primärdata, i det avseendet att vi genomförde personliga
intervjuer samt besökte Pharos Internet* seminarium om elektronisk
handel, sekundärdata i det avseendet att dessa personer tipsade om relevant
litteratur. Vi fick hänvisning om personer inom andra branscher som vi tog
kontakt med. Urval i förstudien skedde därmed till viss del i form av
snöbollsurval. Genom denna förstudie som huvudsakligen bedrevs i
explorativt syfte34, ville vi få ökad förståelse och kunskap om elektronisk
handel och EDI för att komma fram till relevanta frågeställningar för senare
intervjuer. Det var viktigt att vi hade kunskap om detta innan vi i vårt andra
steg i undersökningen värderade de effekter införandet av EDI i
elektroniska affärer medfört.

I undersökningens andra steg gjordes också kvalitativa studier, eftersom
EDI-effekter är svåra att kvantifiera ansåg vi det passa bäst. Denna del av
undersökningen har deskriptiv inriktning. Studiens andra steg som är
huvudfokus för denna studie kan även betecknas som en

                                           
32 Myrdal, G., 1968.
33 Lekvall, P. & Wahlbin, C., 1993, s 141.
34 Lekvall, P. & Wahlbin, C., 1993, s 128.
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utvärderingsstudie, i det avseendet att vi vill utvärdera de effekter införande
av EDI i elektroniska affärer innebär.35

Detta tillvägagångssätt att från empiriska studier sluta sig från det enskilda
till det allmänna och generella kallas induktion36. Problem som uppstår vid
induktion är att det förutsätts att verkligheten kan tolkas objektivt och
eftersom vi anser att vi vid tolkning använder våra erfarenheter och
värderingar och därmed förvränger  verkligheten åt det subjektiva hållet
låter detta motstridigt. Vi har dock tagit utgångspunkt i redan befintliga
teorier genom att studera litteratur på området innan intervjuer skett. Vi
försöker även förklara och tolka empirin utifrån  teorier som rör vårt
undersökningsområde. Detta innebär att studien bedrivs genom en viss
växelverkan mellan studium av teori och empiri, därmed erhålls inslag av
abduktion37. Under den andra delen av vår undersökning använder vi
primärdata som vi samlat in genom intervjuer38.

3.3.1 Val av respondenter

Under förstudien intervjuades strategiskt utvalda personer för att erhålla
kunskap inom viktiga områden för vår studie. Intervjuer utfördes med
Karina Dufvinger på branschorganisationen EAN Sverige. EAN Sverige
administrerar EAN-systemet för streckkodsmärkning och identifikation av
varor i Sverige, vilket utgör grunden för att erhålla fungerande EDI och
elektroniska affärer. På Elektronisk Handel PEBS AB som säljer EDI-
system till offentlig sektor utfördes intervju med Rickard Redlund som har
stor kunskap om olika tekniska lösningar och erfarenhet från konsultarbete
inom EDI. Jesper Värn som arbetar som säkerhetsansvarig på Telia
Internets utvecklingsavdelning har delgivit oss kunskaper om hur
Internetteknik fungerar och vilka säkerhetsproblem Internet står inför. På
ABB Energy Information Systems har Per Dahlgren förklarat hur en VAN-
leverantörs arbete fungerar på elmarknaden. Vi har vidare besökt Pharos
Internets avslutsseminarium, där utredningsarbete om Internetbaserad EDI
och XML/EDI behandlades. Vi anser att dessa intervjuer givit oss en god
grund till att värdera de effekter införandet av EDI i elektroniska affärer
inneburit.

                                           
35 Lekvall, P. & Wahlbin, C., 1993, s. 129.
36 Molander, B., 1993 , s. 55.
37 Alvesson, M. & Sköldberg, K., 1994.
38 Lekvall, P. & Wahlbin, C., 1993, s. 141.
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Elbranschen med dess branschspecifika EDIFACT-standard EDIel är den
största användaren av EDI-meddelanden inom Sverige. Elbranschen har
inte gjort någon undersökning av de effekter som uppnåtts med EDI trots
att de är en stor användare. De utgjorde därmed en intressant bransch att
studera. Offentlig sektor har fått direktiv från stadskontoret att börja
använda EDI i elektroniska affärer. Elbranschen och offentlig sektor har
liknande bakgrund då de än idag till viss del är statligt reglerade. De
marknader de verkar inom har dock på senare år blivit mer
konkurrensutsatta. Inom elmarknaden har vi gjort intervjuer med Svenska
Kraftnät som äger och driver stamnätet för elkraft, Nordpool, som är en
marknadsplats för handel med el, Vattenfall och Birka Energi, som båda är
nätägare och producenter av el. De personer som intervjuades valdes ut på
olika nivåer inom företaget, se stuktur  för våra intervjuer 3.3.2. På varje
företag kontaktades en person som sedan utsåg lämpliga personer.

Vi har även genomfört intervjuer på Västmanlands Läns Landsting som
gjort stora investeringar och arbetat mycket med införandet av elektroniska
affärer. Nästa steg i deras utvidgning av elektroniska affärer är att sköta
betalning av elfakturor genom EDI. Västmanlands Läns Landsting och
elbranschen kommer alltså börja handla elektroniskt med varandra, vilket
gjorde dem intressanta att undersöka.

Efter tips av Fredholm på Pharos Internet seminarium har vi även studerat
elektroniska affärer inom Posten Logistik. Posten Logistik har utvecklat en
Internetbaserad EDI lösning där de använder programmeringsspråket
XML. De har skapat en unik möjlighet för kunder att via Internet göra
sökningar direkt i Postens databas och få den aktuella informationen
presenterad på kundens egen hemsida enligt eget önskemål.
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Tabell 1: Antal gjorda intervjuer.

3.3.2 Struktur för våra intervjuer

För att få en heltäckande bild har vi gjort intervjuer på strategisk,
administrativ och operativ nivå för att kunna urskilja effekter på de olika
nivåerna. På strategisk nivå har vi gjort intervjuer med personer som har en
strategisk syn på EDI och på administrativ nivå med administratörer av
systemet som t.ex. tekniker och systemförvaltare. Användare av EDI-
system har utgjort respondenter på den operativa nivån, se figur 4.
Intervjufrågorna anpassades för att spegla de förändringar som skett på
olika nivåer vid införande av EDI i elektroniska affärer.

Under- organisa- Antal Antal Intervjutid i 
sökta tioner intervjuer telefon- genomsnitt

personliga intervjuer per intervju
Förstudien: EAN 1 1,5h

PEBS 1 2,0h
Telia Internet 1 1,5h
ABB EIS 1 1h

Huvudstudie: Svenska Kraftnät 2 1h
Vattenfall 4 1,5h
Birka Energi 2 1 1,5h
Nordpool 1 0,5h
Offentlig sektor 5 1,5h
Posten Logistik 1 1,5h
Totalt: 18 2
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Figur 4: Intervjuobjekt på olika organisatoriska nivåer.

Administrativ nivå:
Tekniker, Systemförvaltare

Operativ nivå:
Användare

Strategisk nivå:
Ledning
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Intervjuer och intervjuteknik

De intervjuer vi genomförde i vår studie var huvudsakligen  personliga
intervjuer. Vi önskade beskriva och till viss del förklara effekter av EDI
och vi anser att den personliga relationen utgjorde ett fördelaktigt medium
för denna uppgift. Under förstudien gjordes ostrukturerade intervjuer av
informell karaktär. Anledningen till det var att vi ville skaffa oss
förkunskaper inom respektive respondents kompetensområde. Under
studiens andra del använde vi en intervjuguide, med samma struktur vid
samtliga intervjuer, se bilaga 3-5. Denna utgjorde underlag för intervjuer på
de tre nivåerna. I de fall respondenten ville få tillgång till intervjuguiden
före intervjun skickades den till respondenten.

Vid samtliga intervjuer, utom fyra, användes bandspelare och intervjuerna
skrevs ut och skickades till respondenterna för kontroll och redigering. Vid
intervju med hjälp av bandspelare bör intervjuaren samtidigt föra
anteckningar i form av stolpar då bandspelaren kan haverera. Det råkade vi
ut för i ett fall och skrev då rent intervjun direkt efter att den genomförts. I
detta fall skickades den renskrivna intervjun till respondenten för
redigering, respondenten tillbads lägga till eventuella fakta som saknades.
Det andra fallet då bandspelare inte användes var vid intervju med Per
Dahlgren på ABB Energy Information Systems. Syftet med denna intervju
var att få ökad kunskap i ABB:s roll som VAN-leverantör och vi ansåg att
anteckningar var lämpliga i detta fall, då vi även erhöll skriftligt
informationsmaterial. De övriga fallen då bandspelare inte användes var
vid intervju med Mats Hedberg och Bertil Holmgren på Vattenfall. I detta
fall ombads vi att inte använda bandspelare, då vi bl.a. besökte en
tradingavdelning för handel av el där informationen är sekretessbelagd.

I två fall genomfördes även telefonintervjuer. Vi valde telefonintervjuer i
dessa fall, då respondenterna befann sig långt bort och det hade inneburit
problem för oss att genomföra personliga intervjuer. Den ena intervjun var
med Mats Jernberg, konsult på Birka Energi, Örebro, och den andra med
Tor Åge Halvårsen, Nordpool Oslo. I dessa fall användes högtalartelefon
och intervjuerna spelades in på band som sedan skickades till
respondenterna för redigering och godkännande.
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Under samtliga intervjuer har respondenterna visat stort intresse för vårt
arbete och varit måna om att svara så utförligt som möjligt på våra frågor.
Flera respondenter har även själva varit intresserade av att få vårt
undersökningsområde utrett, vilket inneburit att de avsatt väl tilltagen tid.

3.4 Metodkritik

I en intervjusituation har både vi som intervjuare och respondenten en
förutfattad bild av vad som ska komma fram under intervjun. Detta kan
påverka resultatet av intervjun och det är viktigt att vi som forskare är
medvetna om detta fenomen. Det vi gjort för att hantera detta problem är
att vi inte ställt ledande frågor utan formulerat frågorna så att respondenten
kan ge deskriptiva svar. Vi har även försökt ställa följdfrågor på de
oväntade områdena som kommit fram under intervjuerna.

Vi vill även att läsaren ska vara medveten om att vi inte har några tidigare
erfarenheter av intervjuer och kunskap i intervjuteknik, vilket kan ha
inverkat negativt på intervjun.

Vid val av intervjupersoner har en person på strategisk nivå inom varje
organisation valt ut lämpliga personer att intervjua på övriga nivåer. Det
kan ha inneburit att vi inte fått intervjua de mest lämpade personerna i varje
fall. För att förhindra detta har vi ställt krav på att de intervjuade
personerna skulle ha djup kunskap om EDI  på den aktuella nivå. Vi anser
dock att vi själva inte utan hjälp av en person på strategisk nivå kunnat
välja ut lämpliga personer att intervjua.
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4 Effektdimensioner vid EDI
I denna studie vill vi mäta den totala effekten som uppnås vid användandet
av EDI i elektroniska affärer. Detta kan förenklas genom att de totala
effekterna bryts ner i mer konkreta områden inom vilka effekter kan
urskiljas. Genom att bryta ner effekter i mindre områden, s.k.
effektdimensioner operationaliseras mätningsarbetet. Många effekter kan
vara komplicerade att mäta, då de inte enkelt kan kvantifieras.

Vid intervju med Rickard Redlund, EDI-konsult på Elektronisk Handel
PEBS AB framkom att införandet av EDI-system får effekter på
affärsrelationerna. Redlund har varit med om situationer där leverantörer
som inte erbjudit EDI blivit utslagna av konkurrensskäl. Redlund påpekar
även vikten av att företagsledningen är aktiv och deltar i arbetet med att se
över affärsprocesserna. Det är viktigt att inte behandla införandet av EDI
som en teknisk fråga, utan att fokusera affärsprocesserna, där de stora
effekterna uppkommer vid EDI-införande. Beroende på vilken teknisk
lösning en organisation väljer erhålls olika servicenivå, vilket även
påverkar kostnaderna för EDI-investeringen.

Grundidén med EDI är att information ska kunna utbytas med minimal
manuell inblandning. Information som därmed tillgodogörs utan manuell
inblandning stöder grundidén och ger upphov till olika effekter på
användningen av EDI. Införs EDI uppnås även effekter på företagets
interna och externa miljö. Internt kan EDI-arbetet upplevas som ett hot mot
de anställdas arbete. Detta kan undvikas genom att engagera och involvera
de anställda i EDI-arbetet samt satsa på utbildning av personal. EDI kan
även ge upphov till mer detaljerad information som bl.a. kan sammanställas
till statistik och utnyttjas vid förhandlingar med intressenter i
organisationens omvärld.39

EDIS*, EDI-föreningen i Sverige,  i samarbete med Thomas Falk och Nils-
Göran Olve har belyst vissa faktorer som bör beaktas vid införandet av
EDI.40 Dessa faktorer sammanfaller i stort med de ovan nämnda områden

                                           
39 Redlund, R., 2000-03-06.
40 EDI-föreningen i Sverige, 1995.
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som enligt Redlunds erfarenhet bör uppmärksammas vid användning av
EDI.

Ur ovanstående resonemang och efter studier av forskning inom detta
område har vi urskiljt fem dimensioner inom vilka effekter uppstår vid
användning av EDI. Värdering av de uppnådda effekterna inom varje
dimension utgör därmed tillsammans den totala effekten med EDI.
Förhållandet mellan effektdimensionerna och den totala effekten framgår
av figur 5. Genom dessa fem effektdimensioner uppstår även en balans
mellan de interna och externa effekterna inom en organisation, vilket ger
balans vid mätning av de totala effekterna. Området affärsrelationer utgör
externa effekter medan affärsprocesser, kostnader och besparingar samt
användning av information berör de interna effekterna. Området miljö
innefattar däremot både interna och externa effekter på organisationens
miljö.

Figur 5: Effektdimensioner  inom vilka effekter uppstår vid användning av EDI.
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5 Teorier
Vi kommer under detta avsnitt ta upp de teorier, som vi haft som
utgångspunkt när vi samlat in vår empiri. Referensramen är indelad i fem
områden efter de fem effektdimensionerna som vi anser påverkas vid
införandet av EDI och elektroniska affärer. De teorier som behandlas
hänförs till vart och ett av de fem effektdimensionerna.

5.1 Affärsrelationer

Införandet av EDI påverkar organisa-
tionens affärsrelationer. Vi behandlar
i detta avsnitt teorier beträffande hur
affärsrelationer mellan företag förändras
och vad som orsakarförändring i affärs-
relationer.

5.1.1 Organisationers relationer

Transaktionskostnadsteori bygger på tanken att den organisatoriska formen
som väljs är den vid vilken kostnad för transaktioner är som lägst41. Vid
betraktande av företag utifrån transaktionskostnadsteorin kan de delas in i
olika kategorier med avseende på hur beroende de är av sina
handelspartner. Avtal kan upprättas på en konkurrensutsatt marknad, vilket
möjliggör handel mellan företag. Dessa avtal förnyas sedan med jämna
mellanrum, vilket innebär att de är autonoma. Företag kan vara autonoma,
men samtidigt ha hög grad av bilateralt beroende mellan sina
handelspartner. Företagens beroende av sina handelspartner påverkar deras
möjligheter att anpassa sig till störningar i affärsrelationerna. Störningar
delas in i tre typer med avseende på hur allvariga konsekvenser de får för
företaget.

                                           
41 Scott, E. M., 1991, s. 1.
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§ Låga störningar – är störningar vars marginalkostnad för den anpassning
som krävs är större än den marginalnytta som erhålls om anpassning sker.

§ Medelstora störningar– hit räknas störningar som hindrar att en
idealsituation kan existera mellan de två handlande parterna. Enligt
idealsituationen ska jämlikhet förekomma mellan de två parterna och
vinsten ska delas lika.

§ Höga störningar – är störningar där de rättsliga vinster man kan få genom
att bedriva påtryckningar (via t.ex. skiljedomsförfarande) på sin
handelspartner är lägre än det diskonterade nuvärdet av den nytta som
erhålles genom att fortsätta utbytesförhållandet. Givet att detta är
situationen kan man antaga att kontraktet mellan parterna bryts och
därmed att även samarbetet kommer att brytas.42

Ett samarbete baserat på bilateralt beroende kan enkelt anpassas till låga
och medelstora störningar. Vid uppkomst av höga störningar uppkommer
däremot anpassningsproblem i de fall affärsrelationerna bygger på ett
autonomt samarbete. Ovanstående resonemang innebär att om ett företags
agerande studeras och hur de anpassar sig till störningar kan deras beroende
av varandra fastställas.

Argyres och Porter Liebeskind har utvidgat transaktionskostnadsteorin och
hävdar att de transaktioner som uppkommer inte i varje fall sker till lägst
kostnad. När två parter ingår långtidsavtal med varandra är avtalet
fördelaktigt för båda parter. Med tiden ändras dock priser och efterfrågan,
vilket gör att asymmetri kan uppstå i förhandlingsstyrka och en part kan
tvingas anta ett suboptimalt handlande. Företag har svårt att skydda sig mot
detta, då det är vanligt att de ingår långtidsavtal med sina handelspartner.
De avtal företag ingår i dagsläget får konsekvenser för deras framtida
flexibilitet.43

5.1.2 Makt och förtroende vid införande av EDI

Hart & Saunders har i en studie utrett hur makt och förtroende inverkar på
användandet av EDI. Makt är ett företags kapacitet att påverka ett annat
företag som är beroende av det företagets resurser. Makt kan utövas genom
att tvinga på leverantören en viss EDI-lösning. Det är vanligt att kunden
hotar att utesluta leverantören om han inte väljer att införa EDI. En annan

                                           
42 Williamson, O E., 1991, s. 101-105.
43 Argyres, N. S. & Porter Liebeskind, J., 1999, s. 49-57.



Effekter av EDI Teorier

27

metod är att kunden försöker övertala leverantören och visa på fördelarna
med EDI samt förhandla fram ett fördelaktigt avtal med ett VAN-företag.
Det finns ett statistiskt säkerställt samband mellan kunden och
leverantörens beroende som består i att ju mer beroende leverantören är av
kunden, desto större makt har det resursrika företaget att påverka den
resursberoende leverantören. Däremot kan inte uttalanden om användning
av EDI ökar eller minskar i detta fall ske, då detta samband inte kunnat
säkerställas statistiskt.

Leverantören kan även vara bunden till kunden genom en relation som
bygger på förtroende. Detta förtroende innebär ökad sårbarhet och
osäkerhet för leverantören som litar på kunden, men förhållandet kan vara
mycket värdefullt. Undersökningen visar på att i de fall där förtroende legat
till grund för införandet av EDI har användandet av EDI ökat, d.v.s. antalet
EDI-transaktioner av samtliga transaktioner var högt. Graden av spridning
av EDI-användning ökade även vid förtroendesamarbete, vilket innebär att
det var fler olika typer av dokument som överfördes via EDI. Figur 6
åskådliggör sambanden mellan anledning till införande av EDI och i vilken
uträckning EDI används. De statistiskt belagda sambanden är inritade med
pilar i figuren. Det är viktigt att veta om motiven till införandet av EDI var
baserade på makt eller förtroende, eftersom det kan påverka i vilken
utsträckning EDI används och även vilka effekter det innebär. 44

Figur 6: Samband mellan anledning till införande av EDI och i vilken utsträckning
EDI används.

Källa: Egen bearbetning av figur, Hart, P. J. & Saunders, C. S, 1998, s. 101.

                                           
44 Hart, P J & Saunders C S., 1998, s. 90-103.
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5.2 Affärsprocesser

Affärsprocesser är det andra av de fem
områden som påverkas vid införandet av EDI.
Processöversyn sker ofta inledningsvis vid
införandet av EDI. Nedan presenteras de
teorier som ligger till grund för processöversyn.

5.2.1 Förändringsarbete

En förutsättning för att företag skall behålla effektiviteten och kunna
överleva, är att de har en förmåga att anpassa sig till tillvaron genom att
förändra sig. Förändringar i företagens omvärld sker allt snabbare och blir
allt mer omfattande. Ytterligare några förklaringar till den ökade
förändringstakten är att globaliseringen har öppnat nya marknader,
konkurrensen och kraven på en effektiv produktion har ökat. Utvecklingen
av teknik är en annan faktor som har inneburit att förändringarna sker allt
snabbare och att företagen får mindre tid att anpassa sig till de nya
förutsättningarna.45

Genom att se organisationen som ett sammanhängande system som
påverkas av kunder och leverantörer i sin omgivning skildras en bättre bild
av vad som sker i verksamheten samt ger en större förståelse för hur hela
arbetet i verksamheten hänger ihop. Vid ett förändringsarbete kan det vara
mycket lämpligt att förbättra det som sker i gränslandet av två
organisationsenheter. Gränsöverskridande förbättringsprojekt kan även
avse gränser mot företagets externa samarbetspartner såsom leverantörer,
kunder och konkurrenter. Att lyckas med gränsöverskridande förändrings-
/förbättringsarbete innebär fokusering på processer. Ett företag måste styras
på tre nivåer; organisationen, processen och medarbetaren. Processnivån
innehåller stor förbättringspotential då den är den minst uppmärksammade
nivån samt är mycket viktig.46

                                           
45 Hammer, M. & Champy, J., 1993.
46 Rummler, G. A. & Brache, A. P., 1990, s. 44.
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5.2.2 EDI – BPR

Om företag upplever att de lägger ner mer tid på att stödja verksamheten än
att förbättra  företagets affärsprocesser kan det löna sig att se över
företagets arbetssätt. Många företag kan  finna en lösning på problemet
genom att radikalt förändra sitt arbetssätt. Det hjälper dem att fokusera på
företagets viktigaste affärsprocesser och företag använder ofta BPR som
verktyg för att göra detta.47

”…Business Process Reenginering, förkortat BPR. På svenska skulle vi
kunna tala om `Radikal förändring av verksamhetens arbetssätt`. Enligt

denna tankegång måste vi betrakta verksamheten med nya ögon.
Antagligen utförs en hel del arbete som inte är värdeskapande för

verksamheten. Man bör komma fram till helt nya, radikalt enklare och
lönsammare sätt att organisera verksamheten.”48

BPR-projekt är ett sätt att förändra processerna inom ett företag. IT och inte
minst elektroniska affärer är ett effektivt sätt att förändra strukturen i en
värdekedja49. Det finns främst två orsaker till att företag istället för att
försöka förbättra processerna väljer att helt bygga om dem från början. Den
första orsaken är att processerna blivit bortglömda och inte alls är
anpassade till arbetet som ständigt utvecklas och växer fram. Detta för att
styrningen av verksamheten skett på funktionsnivå och inte där arbetet
utförs. Den andra orsaken är att en verksamhet genom att använda IT kan
uppnå stora förbättringsmöjligheter. Informationsteknologin är ett så
kraftigt förbättringsverktyg att företagen bör utforma sina affärsprocesser
så att de är anpassade till de förbättringsmöjligheter som
informationsteknologin erbjuder. Många företag har upplevt avsevärda
förbättringar genom dessa faktorer.50

Det har även utvecklats en europeisk variant av BPR som kallas Business
Process Improvement (BPI). Den är inte lika revolutionär då den sker mer
stegvis och fokuserar på processrationaliseringar och förbättringar istället
för på radikala förändringar. Betoningen ligger mer på att analysera och
fastställa den nuvarande processen. Resultatet av analysen studeras utifrån

                                           
47 McHugh, P., et al, 1995, s. 10-11.
48 Andersson, E.S, 1994.
49 Fredholm, P., 1999.
50 Hammer, M. & Champy, J., 1993.
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syftet med processen, dess output och servicenivån. I de flesta fall uppstår
ett gap mellan det önskade och det verkliga resultatet, i form av
servicenivå, kvaliteten på output och effektiviteten i processen. Det som då
återstår är uppgiften att rationalisera, strukturera och förbättra processen för
att eliminera gapet mellan den önskade och den verkliga processen. I
många fall är den stegvisa metoden lättare att få accepterad av
organisationens medlemmar och har inte lika dramatiska effekter utan att
nödvändigtvis vara mindre effektiv.51

Ett företags kärnprocesser sträcker sig långt utanför det enskilda företagets
gränser. En radikal förändring av kärnprocesserna mellan företag innebär
möjligheter att tillfredsställa sina kunder på ett nytt sätt. Det finns tre olika
typer av BPR som visar i vilken grad  BPR används i processarbetet. Den
första är att uppnå förbättringar, vanligtvis genom minska kostnader och
fokuserar på att rationalisera support- och ledningsprocesserna. Denna typ
av BPR anser vi i stort motsvara vad Best kallar BPI. Det andra sättet är att
eftersträva ”best practice” i en eller flera affärsprocesser. Det tredje är att
företaget försöker uppnå en brytningspunkt. BPR som genomförs med
brytningspunktsstrategin går längre än traditionella ansträngningar för att
förbättra företagets handlande. Den har sitt fokus på att se över det
fundamentala arbetssättet inom verksamheten.52

5.3 Kostnader och besparingar

Vid värdering av effekter med EDI är det viktigt
att se över de kostnader och besparingar som
investeringen medför. Vi presenterar två invester-
ingskalkyler och faktorer som påverkar kalkyl-
situationen.

                                           
51 Best, D. P., 1996, s. 6-7.
52 McHuge, P. et al, 1995, s. 14.
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Vid värdering av abstrakta tillgångar är det bättre att göra en uppskattning
av värdet än att inte värdera dem alls53.

Fördelar med information varierar mellan olika organisationer och olika
personer, eftersom de har olika syften och behov av information. Det som
är värdefullt för någon behöver inte vara det för någon annan. Värderingen
försvåras ytterliggare p.g.a. att det normalt inte finns några
organisationsspecifika definitioner på information som anger vem som
behöver informationen och i vilket syfte.54

5.3.1 Investeringskalkyl

När företag har olika valmöjligheter som får stora konsekvenser och binder
upp kapital under lång tid krävs en investeringskalkyl för att värdera vilket
alternativ som är mest optimalt. Dessa problem kallas
kapitalinvesteringsproblem. Syftet med dessa investeringar är att företag
investerar pengar i dag som de förväntar sig få tillbaka i framtiden och ett
extra påslag i form av vinst.55 En ekonomisk analys av en investering
baseras på de inbetalningar och utbetalningar investeringen medför56.

För att ett företag ska kunna förverkliga sina strategier krävs investeringar.
För att uppnå strategier krävs bl.a. investeringar i IT och dessa kan vara
materiella och består då av nätverk, servrar m.m. samt immateriella är då
framförallt i form av kompetensutveckling av personal. Det är dock en svår
uppgift att ekonomiskt kalkylera för kompetensutveckling och därför är det
vanligt att betrakta det som en löpande kostnad.

Det är även vanligt att vissa investeringar är tvingande genom lagkrav. I
dessa fall kan inte normala lönsamhetskrav ställas på investeringen, utan
kalkylering sker i dessa fall för att hitta den billigaste lösningen som
tillfredsställer givna krav.

Det finns olika metoder för att beräkna investeringskalkyler vi kommer att
presentera två metoder som vi anser lämpliga vid kalkylering av IT-
investeringar.

                                           
53 Best, D., s. 20.
54 Best, D., s. 20.
55 Anthony, R. N. & Reece, J. C., 1995, s. 965-966.
56 Honko, J., 1977, s. 12.
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Genom att beräkna återbetalningstiden på en investering, s.k. payback,
erhålls ett tidsmått som anger den tid det tar innan de sammanlagda
inbetalningsöverskotten är lika stora som grundinvesteringen. Metoden tar
ingen hänsyn till ränta, vilket gör att den är enkel att använda. Det resultat
som fås fram kan jämföras med en på förhand bestämd tid som anger hur
lång tid det bör ta innan investeringen är intjänad.57

Anthony & Reece presenterar en metod för värdering av en investerings
lönsamhet som benämns nuvärdesmetoden. Med hjälp av denna metod
diskonteras värdet av investeringens inbetalningsöverskott till det nuvärde
som investeringskostnaden motsvaras av. På detta sätt kan framtida
inbetalningsöverskott direkt jämföras med summan på investeringen. Är
skillnaden mellan nuvärdet av inbetalningsöverskotten och
investeringssumman positiv accepteras investeringen, då den betraktas
lönsam. De problem som uppkommer med denna metod är att bestämma
vilken räntesats som ska användas för att beräkna nuvärdet av framtida
inbetalningar. För att komma undan detta problem kan istället den räntesats
räknas fram där nuvärdet av inbetalningsöverskotten är lika med summan
av investeringen. På detta sätt genereras investeringens avkastning i
procent, vilket företagsledningen sedan kan ta hänsyn till.58

5.4 Användning av information

Idéen med EDI är att organisationen
ska kunna använda information med
så lite manuell inblandning som möjligt.
I detta avsnitt presenteras teorier
som behandlar hur väl organisationer
kan använda efterfrågad information.

                                           
57 Persson, I. & Nilsson, S-Å., 1999..
58 Anthony, R N & Reece, J S., 1995, s. 967-982.
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5.4.1 Utbud, behov och efterfrågan på information

I en handelssituation finns det utbud och efterfrågan på information.
Parterna som handlar med varandra har behov av information för att
samarbete ska fungera effektivt. Parterna är dock inte alltid medvetna om
vilken information som behövs för att samarbetet ska fungera effektivt.
Krüger har utvecklat en modell som beskriver informationsutbud,
informationsbehov och informationsefterfrågan hos organisationer som
kommunicerar med varandra.59

• Informationsutbud – all information som finns tillgänglig
• Informationsbehov – all information som det finns behov av
• Informationsefterfrågan – all information som önskas

Figur 7: Utbud, behov och efterfrågan på information.

Källa: Krüger, W., 1993, s. 154.

Ellipserna ovan kan variera i storlek och överlappa varandra olika mycket.
Parterna i ett samarbete bör sträva efter att utbud- och efterfrågeeklipserna
ska överlappa behovselipsen, d.v.s. sträva efter att göra de tre ellipsernas
gemensamma fält så stort som möjligt. Den information som finns i det

                                           
59 Krüger, W., 1993, s.154.
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överlappande området mellan de tre ellipserna är den information som
används när två parter kommunicerar med varandra.60

5.4.2 Användning  av IT

Företag använder IT olika mycket i den dagliga verksamheten och påverkas
på helt olika sätt av IT. IT kan vara ett effektivt verktyg för att koordinera
verksamheten genom att det ger en bra överblick. På detta sätt kan även
komplexiteten minska, då det ger ökad kontroll över verksamheten.
Utnyttjas IT i hög grad inom företaget kan olika affärsprocesser och rutiner
enklare integreras med varandra inom och mellan företag. Det gör att
många steg i affärsprocesserna kan elimineras och att informationen kan
spridas snabbare och säkrare mellan olika aktörer. Detta innebär att ökad
användning av IT kan göra att information kan användas enklare.61

Det är vanligt att IT används vid marknadsföring och det finns olika sätt att
marknadsföra sig mot kunder och handelspartner genom att få dem att inse
fördelar med att kunna använda information i högre grad. Det gäller alltså
att informera kunder och handelspartner om hur de kan använda IT. Det är
enklare för handelspartner att använda information när handelspartnerns
informationsbehov sätts i fokus för informationssystemet. Det är även
viktigt att IT kan reagera på olika förändringar i omvärlden. Detta kan
nämligen vara ett argument vid marknadsföring. När IT anpassas till dessa
förändringar och störningar kan det förenkla användningen av information.
Figur 8 anger hur företag använder information genom att använda IT i
olika grad i den dagliga verksamheten och marknadsföring.62

                                           
60 Krüger, W., 1993, s.154.
61 Applegate, L M. et al., 1996, s. 21-24
62 Applegate, L M. et al., 1996, s. 21-24.
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Figur 8: IT:s inverkan på positionering.

Källa: Appelgate, L. M. et al, 1996, s. 22.

5.4.3 Effektiv informationsförsörjning

För att företag ska försäkra sig om att deras informationsförsörjning är så
effektiv som möjligt måste de vara organiserade och ha anställda som är
motiverade att arbeta med informationsförsörjningen. När ett företags
informationsflöde studeras är det viktiga att målet och motivet med
informationsförsörjningen inom företaget är samordnade och sker i
samspel. Företaget måste inse att informationsförsörjning blir mer och mer
avgörande för deras framgång och lönsamhet. De är helt beroende av
informationsförsörjningen för att deras dagliga affärer ska fungera på ett
effektivt och kostnadsmedvetet sätt. Även för att se till att de framtida
affärerna fungerar genom strategisk och taktisk planering är de beroende av
informationsförsörjning. Detta för att besluta om vilka produkter som ska
tillverkas, vilka kunder som företaget ska vända sig till och vad
konkurrenterna gör respektive inte gör. Givet den här stora integrationen i
affärsfunktionerna och företagets processer måste
informationsförsörjningen vara strukturerad på lämpligt sätt. Är
informationsförsörjningen inte koordinerad och integrerad i företaget
uppstår växande kostnader och minskad effektivitet i företagets
informationsflöde.

De stora problemen uppstår när informationsförsörjningen är okoordinerad,
separerad och konkurrerande vilket innebär att informationsförsörjningen
har motstridande effekt på olika funktioner. Att ha skild
informationsförsörjning för olika funktioner inom ett företag leder ofta till
att mål, motiv, strukturer samt informationsteknologi inte stämmer överens
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med företagets mål. Det är nödvändigt att företagets chefer och ledning
förstår deras företags informationsförsörjning, inte i detalj eller på teknisk
nivå utan att förstå poängen med informationsförsörjningen utifrån dess
sammanhang,  det fundamentala motivet samt ansvaret för deras
informationsförsörjning. De måste ha ett informationsförsörjnings
perspektiv som synkroniserar med företagets övergripande mål och
affärsmotiv. För att skapa en påverkbar och effektiv
informationsförsörjning krävs att den integreras med företagets strategi och
övergripande mål.63

                                           
63 Typanski, R. E., 1999, s. 32-33.
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5.5 Miljö

Vår sista dimension vid värdering av
effekter med EDI är miljö. Med miljö
avses både organisationers interna
och externa miljö. Nedan presenteras
teorier som används för att förstå
hur miljön påverkar effekterna vid
EDI-användning .

5.5.1 Lärande

När ett företag anskaffar ny teknik måste personalen ta till sig och förstå
den för att företaget ska dra nytta av de konkurrensfördelar det innebär.
Med hjälp av en s-kurva som beskriver lärandets utveckling över tiden kan
lärandet i ett företag illustreras. Ledningen har en betydande roll i
lärandeprocessen. Deras uppgift är att uppmuntra och stödja personal vid
inlärning. Lärande inom olika branscher har olika inlärningskurvor.
Lärande inom högteknologi är mycket komplicerat och invecklat, vilket gör
att kurvan längs x-axeln är betydligt längre än inom andra branscher, vilket
gör att det tar längre tid innan en viss kunskapsnivå uppnåtts. 64

Figur 9: S-kurva för lärande.

Källa: Earl, M. J., 1989, s. 31.

                                           
64 Earl, M. J., 1989, s. 29-32.
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5.5.2 Informationsmiljöns påverkan på beslut

Information utgör grunden vid beslutsfattande men även andra faktorer
inverkar när beslut fattas. Nilsson & Molnár har utvecklat en modell som
visar de omvärldsfaktorer som påverkas vid förhandling och därmed vid
beslutsfattande. Vi kommer att applicera denna modell på den
informationsmiljö som EDI ger upphov till för att skapa förståelse för hur
överföring av information inverkar vid beslutsfattande.65

Figur 10: Kritiska områden vid förhandlingsbeteende.

Källa: Molnár, J. & Nilsson, M., 1999, s. 82.

Det krävs ett gemensamt språk för att kommunikation ska kunna ske och
för att parter ska kunna fatta beslut. För att förståelse ska kunna ske mellan
två parter kan det krävas en översättning. Olika personliga relationer
mellan parter har även stark inverkan vid beslutsfattande. Det finns olika
intresseorganisationer och nätverk där personer delar information för
beslutsunderlag. Med beslutssituation menas de karaktäristiska drag som

                                           
65 Molnár, J.& Nilsson, M., 1999, s.81-85.
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beslutssituationen består av, t.ex. sker beslut i konsensus eller genom
tvång. Lagar och regler påverkar beslut och det kan finnas olika normer och
formaliteter som rör beslutsfattande. Ritualer och förhållningssätt i miljön
behöver också anpassas till den aktuella beslutssituationen.66

                                           
66 Molnár, J.& Nilsson, M., 1999, s.81-85.



Effekter av EDI Empiri

40

6 Empiri Elbranschen
I detta kapitel presenteras empirin från våra intervjuer inom elbranschen. Först följer
en kortare presentation av hur elbranschen är uppbyggd och fungerar och därefter
intervjuer inom elbranschen.

6.1 Elbranschen och avregleringen

För att kunna tillgodogöra sig empirin från aktörerna inom elbranschen
krävs en förståelse för hur elbranschen fungerar. Vi kommer även att
presentera bakgrunden till EDI inom elbranschen för att ytterligare öka
läsarens förståelse för situationen på elmarknaden.

Innan elmarknaden avreglerades 1996 var Statens Vattenfallsverk ensam
ansvarig för landets stamnät. Stamnätet är kraftiga elledningar som
möjliggör överföring av el över stora avstånd. De kan ses som motorvägar
för elkraften.67

1991 tog svenska regeringen beslutet att helt skilja
överföringsverksamheten på stamnätet från Statens Vattenfallsverk, vilket
innebar att elproduktion och elhandel skildes från elöverföring och
eldistribution. Detta var första steget mot en konkurrensutsatt elmarknad.
Det bakomliggande syftet med elreformen var att effektivisera
elmarknaden. Ett statligt affärsverk, Svenska Kraftnät, bildades för att
sköta stamnätet och ta hand om utlandsförbindelserna. Svenska Kraftnät
fick från den 1/1 1995 systemansvaret för landets elförsörjning och skulle
även främja konkurrensen på elmarknaden.68

Avregleringen av elmarknaden till en öppen marknad har inneburit stora
förändringar för aktörerna på marknaden. 1996 infördes en lag som innebar
att alla konsumenter fritt kunde välja leverantör av el. Nästan 300
nätföretag skulle dagligen utbyta information med varandra och de stora
informationsmängderna gjorde att det uppstod ett behov av att utbyta
informationen elektroniskt. Svenska Kraftnät tog initiativet till att utveckla
en standard för elektroniskt utbyte av information inom elbranschen i

                                           
67 http://www.svk.se/docs/stamnatet/frameset.html, 2000-04-19.
68 Informationsmaterial, Svenska Kraftnät, Mars 1997.
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Norden. Denna standard kallas EDIel och bygger på EDIFACT-standarden,
som är en internationell standard för utformning av elektroniska
meddelanden. Sedan införandet av EDI 1996 har överföringen av EDI-
meddelande ökat successivt och står idag för större delen av
informationsutbytet mellan Svenska Kraftnät och nätägare.69

Avregleringen på elmarknaden har skett i två steg:

1. Första steget innebar att alla konsumenter fritt kunde välja elleverantör och
det blev ett krav på att alla elförbrukare som ville byta elleverantör
behövde köpa en mätare för 2500 kronor som mätte förbrukningen i
timvärden.70 Vid det här steget användes EDI för att skicka information om
avräkningar och timvärden.71

2. Andra steget innebar att leverantörsbyte kan ske utan timavräknare.
Fr.o.m. 1/11 1999 sker istället leverantörsbyten genom s.k.
schablonavräkning. Idag är det inget krav att schablonavräkningen ska
skickas med EDI, men fr.o.m. 1/7 2000 ska även schablonavräkningen
skickas med EDI.72

6.1.1 Hur fungerar elmarknaden i Sverige?

Idag är elmarknaden till största del en konkurrensutsatt marknad utom för
nätägarna som fortfarande har en monopolsituation. Elhandelsföretagen
agerar på en marknad med hård konkurrens.73 Elhandelsföretag köper in el
från elproducenter eller från Nordpool, som är en marknadsplats för handel
av el. De säljer sedan el  vidare till elanvändare (slutkunder), se figur 11.
Elhandelsföretag har två roller, de är elåterförsäljare, d.v.s. de har ingått
avtal med elanvändare att leverera el och de är balansansvariga, vilket
innebär att de har ekonomiskt ansvar för produktion och förbrukning av el.
Det finns ett fyrtiotal balansansvariga i Sverige. Att vara balansansvarig
innebär att ett avtal tecknas med Svenska Kraftnät som är systemansvarig
för hela elsystemet i Sverige. Den balansansvarige lovar att vara i balans på
hela nätet i Sverige och ansvarar för att ha tillgång till lika mycket el som
konsumeras. Nätägare har ansvaret för att transportera el från

                                           
69 Informationsmaterial, Svenska Kraftnät, Mars 1997.
70 Gidlund, Ö., 2000-04-07.
71 Eriksson, A-C., 2000-03-24.
72 Gidlund, Ö., 2000-04-07.
73 Brännlund, H., 2000-04-25.
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produktionsanläggningarna till elanvändarna via stamnät, regionnät och
lokalnät och rapporterar uppmätta värden för förbrukning och produktion
till elhandelsföretagen samt i aggregerad form till Svenska Kraftnät. Denna
rapportering sker med EDI.74

Figur 11: Hur elmarknaden i Sverige fungerar.

Källa: http://www.svk.se/docs/elmarknaden/frameset.html, 2000-04-19.

6.2 Svenska Kraftnät

Svenska Kraftnät är idag ett statligt verk som i framtiden eventuellt
kommer att bolagiseras. På Svenska Kraftnät har vi utfört intervjuer på
strategisk nivå med Östen Gidlund på avdelningen Marknad. Han har
arbetat på Svenska Kraftnät sedan 1997 och är idag enhetschef för
nationella processavräkningar. På teknisk nivå har vi intervjuat Oskar
Ludwigs som ansvarar för  meddelandehanteringen för EDIel och att
koordineringen inom branschen fungerar. Han är även Svenska Kraftnäts
representant i EDIel Nordisk Forum*. Vi har inte kunnat urskilja någon
operativ nivå inom EDI på Svenska Kraftnät. Svenska Kraftnät arbetar
främst med EDI på en strategisk och en teknisk nivå och användarna av
EDI är nätägare och elleverantörer som t.ex. Vattenfall och Birka.
Intervjuerna från Vattenfall och Birka presenteras senare i detta kapitlet.

                                           
74 http://www.svk.se/docs/elmarknaden/frameset.html, 2000-04-19.
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6.2.1 Affärsrelationer

Svenska Kraftnät kan ses som spindeln i nätet på elmarknaden genom att
de administrerar postverket. Aktörerna skickar EDI-meddelanden via
postverket som förmedlar meddelandet till mottagaren. Vid införande av
EDI på elmarknaden bestämdes att Svenska Kraftnät skulle ha det
övergripande ansvaret för EDI. Den information som skickades med EDI
var information som skulle gå till och från Svenska Kraftnät. Svenska
Kraftnät stod för kostnaderna förknippade med EDI, då hela 80 % av all
EDI-trafik som gick via postverket var avsedd att gå till och från Svenska
Kraftnät. På senare tid har detta ändrats, då övriga parter som t.ex. elbolag
kommunicerar med varandra genom Svenska Kraftnät i ökad utsträckning.
När leverantörsbytesprocessen kommer igång med EDI kommer ungefär 20
% av all EDI-trafik som går via postverket att vara avsedd för Svenska
Kraftnät. Marknadssituationen på elmarknaden har alltså ändrats, parterna
använder postverket som ett centralt nav genom vilket de kommunicerar
med varandra. Ludwig anser att denna förändring har gjort att aktörerna på
elmarknaden borde ta större ansvar och mer rättvist dela på kostnaderna för
EDI-kommunikationen.

Det är lite så inom branschen att man inte vill känna sitt ansvar.75

För att komma tillrätta med detta problem har Svenska Kraftnät gått på
övriga aktörer och branschorganisationer och försökt få dem att ta större
ansvar. Genom bildandet av ett kundråd där fem representanter från
branschen ska deltaga och påverka EDI-utvecklingen på elmarknaden
erhåller aktörerna större ansvar. Användningsområden för EDI och
finansiering av EDI-verksamheten är frågor som är kommer behandlas
inom kundrådet. Tanken är att både stora och små parter ska vara
representerade inom kundrådet. De små aktörerna inom elbranschen är
anslutna till SVEL, Sveriges Elleverantörers Förening. Genom SVEL kan
även de små aktörerna påverka kundrådet. Ludwigs anser att det är mycket
viktigt att få med de små aktörerna i kundrådet för att mycket av
konkurrensen annars skulle försvinna. De är även beroende av det
välfungerande nav postverket utgör. Det finns dock ett alternativ för dem
till att använda postverket och det är att kommunicera genom de större
aktörerna som ofta har egna programvaror för EDI. 76

                                           
75 Ludwigs, O., 2000-04-07.
76 Ludwigs, O., 2000-04-07.
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Svenska Kraftnät som central aktör försöker sprida information och nyheter
inom elbranschen. Detta sker bl.a. genom ett nyhetsbrev och att de försöker
ge tips om hur aktörerna kan förenkla sitt arbete. Enligt Gidlund är det
informationen utåt som byggt upp förtroendet för Svenska Kraftnät och
postverket. De övriga aktörerna förlitar sig i hög grad på att Svenska
Kraftnät ska agera i olika frågor på elmarknaden, men de har begränsade
befogenheter. Gidlund känner att de övriga aktörerna vill att Svenska
Kraftnät ska få större befogenheter att genomföra förändringar, då det finns
ett stort förtroende för Svenska Kraftnät. Framöver kommer Svenska
Kraftnät arbeta på att få ett fortsatt starkt förtroende och visa på att alla
parter har möjlighet att kommunicera med varandra genom postverket
innan utvidgning av EDI-området sker.

I och med avregleringen har nätägarnas situation ändrats. De har fått
mycket större arbetsbelastning genom att de blivit påtvingade
arbetsuppgifter som de inte har kunnat påverka och som de inte behövt
göra tidigare. Enligt Ludwigs har det inneburit problem när nätägarna ska
utbyta information. Nätägaren har inget eget intresse att anmäla t.ex. att en
slutkund bytt leverantör.77

6.2.2 Affärsprocesser

På Svenska Kraftnät arbetar tre personer med driften av EDI. Maskinerna
är igång dygnet runt, året runt och de har även en helpdesk dit alla aktörer
kan ringa in för frågor och där tester genomförs. Varje ärende tas emot av
helpdesk och prioriteras efter hur viktigt ärendet är. Ambitionen är att det
inte ska ta lång tid för några ärenden att bli besvarade.

Kommunikationen är det område där flest problem uppkommer. Det kan
vara problem med feladressering av EDI-meddelanden eller andra fel i
meddelandet som gör att det inte kommer fram. Dessa fel beror väldigt
sällan på Svenska Kraftnät utan oftast är det hos mottagaren som felen
uppstår. Felen upptäcks vanligtvis genom att en brevlåda för EDI-
meddelanden växer utan att någon tömmer den. I detta fall kontaktas
innehavaren av brevlådan och de undersöker var problemet ligger. Problem
kan även uppstå när meddelanden som skickas mellan olika aktörer aldrig
når fram till Svenska Kraftnät för vidare transport. Dessa problem upptäcks

                                           
77 Ludwigs, O., 2000-04-07.
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av det mottagande företagets marknadsavdelning som då saknar värden för
avräkning.

Ludwigs påpekar dock att det är väldigt sällan som stopp uppstår i
kommunikationen. Skulle det inträffa har Svenska Kraftnät 24 timmars
beredskap och dubbel uppsättning av EDI-konverterare mellan vilka EDI-
trafiken kan styras om vid problem. Vid eventuellt stopp på en maskin
kopplas EDI-trafiken automatiskt över till den andra maskinen. Blir det
stopp i båda maskinerna lagras informationen och skickas iväg när
maskinen startar igen. De flesta meddelanden som sänds på elmarknaden är
inte tidskritiska, vilket gör att ett kortare stopp i kommunikationen inte är
något större problem. De meddelanden som är tidskritiska är
handelsmeddelanden som innehåller bud till elbörsen. För dessa finns
reservrutiner vid stopp som innebär att ärendet faxas till börsen, istället för
att skickas med EDI.

Någon säkerhet och kryptering används inte i dagsläget, men det har
diskuterats inom EDIel Nordiskt Forum. Något beslut om kryptering har
inte ännu tagits. Informationen som skickas via EDI inom elbranschen är
inte intressant för någon utomstående.78

6.2.3 Kostnader och besparingar

Direktiv om förändringar på elmarknaden kommer från energimyndigheten
och Svenska Kraftnät har finansierat förändringar i EDI-verksamheten med
hjälp av bidrag från staten. Tidigare har även de balansansvariga varit med
och stått för kostnaderna för EDI men nu är det meningen att alla aktörer
ska vara med och finansiera EDI. Svenska Kraftnät arbetar med hitta ett
finansieringsprogram som alla aktörer ska acceptera. Troligtvis blir det en
fast avgift per användare (per brevlåda) plus en rörlig avgift per volym,
vilket gör att det inte slår för hårt mot de små aktörerna. Enligt Ludwigs är
finansieringsfrågan mycket viktig, eftersom hela branschen kan tjäna på
postverket om de hittar en välbalanserad finansiering.

I och med schablonreformen kommer volymerna av EDI-meddelanden öka
och i höst föreligger det risk att kapacitetsproblem uppstår med det
nuvarande postverket. I sommar planerar Svenska Kraftnät att göra
upphandling av ett nytt postverk som kommer att se ut precis som det

                                           
78 Ludwigs, O., 2000-04-07.
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gamla, men med bättre kapacitet. I upphandlingen ingår även en option på
en SMTP-lösning. Svenska Kraftnät ska tillsammans med branschen ta
beslut om optionen på SMTP-lösningen ska utnyttjas.79

Branschen är väldigt positivt inställd till det centrala nav som postverket
utgör och det finns ingen motsvarighet till det i andra branscher. I övriga
branscher måste aktörerna upprätta kommunikation med samtliga parter
och vid fel i kommunikationen måste de även kontrollera sina förbindelser
med samtliga handelspartner. Med hjälp av postverket behöver aktörerna
enbart en förbindelse, vilket är en styrka. De stora aktörerna kommer
troligtvis kommunicera vid sidan om navet, men det viktiga enligt Ludwigs
är att behålla postverket för att EDI-trafiken ska fungera för hela
branschen.

Inom elbranschen användes mest traditionell EDI, vilket innebär att X.400
och X.25* används för att skicka EDI-meddelanden. När denna typ av
traditionell EDI skickas tas det ut en trafikavgift i form av rörlig kostnad
per volym, vilket innebär stora kostnader speciellt vid utlandstrafik. För att
få ned kostnaden och komma undan teleoperatörernas trafikavgift har
många användare börjat länka EDI-meddelanden via Internet. Har företaget
en uppkoppling till Internet tillkommer ingen extra kostnad för att skicka
EDI över Internet. Det är alltså även möjligt att skicka EDI-meddelanden
med X.400 över Internet. Övriga kostnader förknippade med EDI är
kostnader för att konvertera meddelanden till EDI-format. Detta kan ske
genom att investera i en EDI-konverterare eller att anlita ett
tredjepartsföretag som tar hand om all EDI-trafik.80

6.2.4 Användning av information

Det har uppkommit problem med EDI-trafiken på grund av att samtliga
aktörer inte har tillförlitliga system. Ett annat problem är att mycket stora
överskick av information sker mellan aktörerna. Det innebär merarbete för
sändande och mottagande part samt att det även belastar
kommunikationstrafiken. Gidlund har ställt krav på systemleverantörerna
att användaren/sändaren ska kunna plocka fram och endast sända den
information som efterfrågas. Det förekommer dock ett stort överskick av

                                           
79 Ludwigs, O., 2000-04-07.
80 Ludwigs, O., 2000-04-07.
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information. Svenska Kraftnät arbetar med att försöka minimera
informationen som skickas.81

Svenska Kraftnät har inte haft några problem med mottagandet av
information utan informationen går direkt in i systemet och kan användas
på en gång. Informationen som skickas ut har Svenska Kraftnät inte full
kunskap om för det är systemleverantörernas uppgift att se till att det
fungerar. Systemleverantörerna har visat dålig respons när det gäller
utveckling av system för leverantörsbyten som enligt direktiv ska skickas
med EDI fr.o.m. 1/7-2000. Väldigt få systemleverantörer har i dagsläget
färdigutvecklade system för leverantörsbyten.82

6.2.5 Miljö

Det har fungerat bra att använda EDI för att skicka informationen som rör
den nationella balansavräkningen. Vissa förseningar har uppstått och energi
och arbete har fått läggas ned på att få in informationen. De problem som
förekommit vid EDI-kommunikationen har inte berott på själva EDI-
trafiken, utan bl.a. på att aktörerna implementerat nya IT-system som inte
har fungerat som tänkt. Detta har lett till att informationen inte har kommit
in till Svenska Kraftnät i tid vilket inneburit problem för Svenska Kraftnät
och för hela elbranschen i stort. Förseningarna har gjort att Svenska
Kraftnät inte har kunnat rapportera till balansföretagen om hur tillförseln
och uttagen av el varit i olika nät. För balansföretagen är det viktig
information för att de ska kunna planera sin produktion och köp av el. Det
är viktigt att aktörerna får feedback inom rimlig tid annars kan parternas
förtroende rubbas. De har hittills haft överseende och tålamod med den
fördröjda rapporteringen, eftersom det är en inkörningsperiod, men frågan
är hur länge tålamodet håller i sig.

Enligt Gidlund har Internetbaserad EDI tagits upp på interna arbetsmöten
på Svenska Kraftnät men det är inte en aktuell teknik att använda i
dagsläget.83 Ludwigs har en annan bild, han anser att bara aktörerna
kommer överens om en ny finansieringslösning bör arbetet med
Internetbaserad EDI sättas igång.

                                           
81 Gidlund, Ö., 2000-04-07.
82 Ludwigs, O., 2000-04-07.
83 Gidlund, Ö., 2000-04-07.
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”Det vore synd om det tar för lång tid innan aktörerna i Sverige kommer
igång med Internetbaserad EDI för då kan Sverige komma på efterkälken.

Danskarna och finnarna skulle hinna långt före och Sverige skulle inte
kunna vara med och påverka EDI-utvecklingen.”84

Frågor rörande både kommunikationen och meddelandens utformning bör
enligt Ludwigs diskuteras i ett nordisk och europeiskt perspektiv. Danmark
ligger i dagsläget långt före Sverige och använder det Internetbaserade
protokollet* SMTP. När Svenska Kraftnät kommunicerar med Danmark
används dock X.400 och Danmark får själva konvertera EDI-meddelandet.
I EDIel Nordisk Forum finns en inriktning på att övergå till att skicka EDI-
meddelanden över Internet, men några tidsramar har inte diskuterat.

Inom EDIel Nordisk Forum har aktörerna diskuterat om de ska börja
använda XML istället för EDIFACT och i Finland har arbete med XML
redan påbörjats. Fördelarna med att använda XML är att det är spritt och
börjar användas som standard. Det är viktigt att använda det som alla kan
använda sig av och att elbranschen inte bygger upp egna XML-format utan
använder det som är generellt gångbart. I dagsläget pågår inget gemensamt
arbete utan aktörerna tittar på egna lösningar var för sig. I Finland har
dokumentation kring XML tagits fram och det pågår diskussion om hur
XML-meddelandet ska utformas inom elbranschen. De har även börjat
utvärdera de pilottester som genomförts med XML i Finland. Först kommer
pilottesterna utvärderas för att sedan eventuellt gå vidare till en gemensam
standard.85

6.3 Vattenfall

I och med att Svenska Kraftnät bildades 1995 skildes Vattenfall och
Svenska Kraftnät åt. Vattenfall övergick från att vara ett statligt verk till att
bli ett aktiebolag där staten äger alla aktier. På Vattenfall har vi intervjuat
Ann-Christine Eriksson, som arbetar med schablonavräkning, på strategisk
nivå. Avdelningen som Eriksson tillhör har som främsta uppgift att
optimera priset på el och Ericsson utvärderar i efterhand hur
elförbrukningen varit. På teknisk nivå har vi pratat med Jan Owe och Bertil
Holmgren. Jan Owe har även arbetat med strategiska frågor då han varit
uthyrd som konsult till Svenska Kraftnät och varit med och utvecklat EDIel
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standarden. Därmed svarar han även för delar av den strategiska nivån i
detta fall. Jan Owe arbetar idag i huvudsak med EDIel-standarden. EDIel
används inom elbranschen för att byta ut information elektroniskt mellan
aktörerna på elmarknaden, mellan balansansvariga, leverantörer, nätägare
och den nordiska elbörsen Nordpool i Oslo. Bertil Holmgren arbetar med
utveckling av ett nytt internt datasystem inom Vattenfall. På användarnivå
intervjuades Mats Hedberg som arbetar med fysiska och finansiella
kraftaffärer. Med fysisk handel menas handel av el, som även inkluderar
leverans av fysisk el. Finansiell handel av el är handel med finansiella
kontrakt och där ingen leverans sker.

6.3.1 Affärsrelationer

”Det är väldigt många aktörer på elmarknaden och tidigare har aktörerna
på elmarknaden pratat på hundra sätt, men sedan EDI infördes pratar alla

på samma sätt. Alla vet hur informationen ska hanteras genom EDIel-
standarden.”86

Avregleringen av elmarknaden innebar att många parter skulle börja utbyta
information med varandra. Aktörerna blev tvungna att sluta EDI-avtal med
sina handelspartner. Inom elbranschen har avtalsfrågan lösts genom att
skapa nationella avtal. Med nationella avtal menas att alla aktörer inom
Sverige sluter avtal med Svenska Kraftnät. Detta avtal gör det sedan
möjligt för alla aktörer att skicka EDI-meddelanden till varandra via
Svenska Kraftnäts postverk. På detta vis behöver samtliga parter endast
skriva ett enda avtal. På samma sätt sluter Svenska Kraftnät avtal med
systemansvariga i Norge, Danmark och Finland, vilket innebär att det
räcker med ett avtal för att aktörer ska kunna kommunicera med andra
aktörer såväl inom som utom landets gränser. Denna princip för
avtalsfunktion har underlättat att få igång EDI-trafiken inom elbranschen.
Enligt Owe är det bra att Svenska Kraftnät tagit på sig ansvaret för EDI
annars hade uppbyggnaden av informationsutbytet tagit mycket längre tid.

Owe är av uppfattningen att informationsflödet mellan Vattenfall och
Svenska Kraftnät fungerar mycket bra. Det är inte mycket stopp i
kommunikationen och postverket har en tillgänglighet på 99,7%. Det
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förekommer kortare avbrott då och då men det är dock väldigt sällan
kommunikationen går ned helt och hållet.

Det sker ingen kryptering av de meddelanden som skickas men en del
matchningar av adresser och information mellan aktörerna. Det går att
kontrollera vilken e-post adress avsändaren skickar ifrån och om den är
godkänd. Det här med kryptering är en återkommande fråga och EDIel
Nordisk Forum har haft säkerhetsdiskussioner, säkerhetsarbete och
säkerhetsgrupper. De har tagit fram ett förslag till lösning på
krypteringsproblemet och ska börja med pilottester på detta område.

6.3.2 Affärsprocesser

Mycket av de förändringar som skett på elmarknaden har berott på att
lagstiftningen och legala krav har ändrats inom området. Det är därför svårt
att urskilja vad som beror på avregleringen och vad som beror på
införandet av EDI.

”Det slår åt olika håll, avregleringen gjorde att vi fick mycket mer att göra
medan EDI förenklade vårt arbete. En sak är dock säker, avregleringen

hade inte fungerat utan det här systemet”.87

Underhållet av EDI-systemet blir  lätt när det finns en fast struktur för hur
meddelandena ska se ut. Tidigare hade varje aktör sina egna format. Idag är
formaten tunghanterliga men de är överskådliga och lätta att underhålla.
Med tunga format tar det mindre tid datamässigt då de är anpassade för att
förstås av en dator. De blir däremot tunghanterliga för den mänskliga
faktorn.88

Avregleringen på elmarknaden innebar stora förändringar i rutiner och
arbetssätt. Det är en hel process där EDI enbart är en pusselbit. Genom
avregleringen var alla företag tvungna att se över sina system och
arbetssätt. Owe efterlyser fler användningsområden för EDI och att fler
meddelanden ska kunna skickas mellan aktörerna eftersom infrastrukturen
redan är uppbyggd. EDI-fakturor, d.v.s. elektroniska fakturor baserade på
EDI, är ett område som undersökts, men det är inte infört ännu. Angående
satsning på införandet av fakturor nämner Owe följande.
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Svenska Kraftnät är väl kanske den som borde ta initiativet men de har så
mycket annat att göra hela tiden i och med den här förändringen 1/11 som

det klurades på hela förra året för att få det att fungera nu.89

Vattenfall skickar i dagsläget information via EDI i liten utsträckning. Det
mesta går idag via Excel-blad i mail eller på fax men det kommer att ändras
när det nya datasystem blir färdigt. Tanken är att övergången till det nya
datasystemet ska innebära att EDI-skicken ska öka. I dagsläget förekommer
mycket manuella registreringar, bl.a. skickas fax till elbörsen Nordpool. All
planering av el läggs in manuellt i datasystem och transaktioner sker
manuellt med fax eller mail där Excel-blad bifogas. Informationen som går
via EDI till Vattenfall kommer dock in i Vattenfalls interna system
automatiskt.90 Vattenfall väntar på att deras nya datasystem ska bli klart och
tills dess gör de minsta möjliga åtgärder för att uppfylla de EDI-krav som
Svenska Kraftnät ställt.91

6.3.3 Kostnader och besparingar

De större företag som sköter sina egna EDI-skick har skaffat egen hårdvara
och programvara. Mellan Vattenfall och Svenska Kraftnät skickas
informationen via TCP/IP* och X.400. Internetbaserad EDI var inte
aktuellt när arbetet med EDI påbörjades 1995. Utvecklingen går dock mot
Internetbaserad teknik, enligt Owe.

Skulle Vattenfall inte haft den enhetliga hanteringen som EDI innebär hade
de uppskattningsvis behövt två-tre extra heltidsarbetande för detta ändamål.
Erikssons avdelning består idag av 9 personer och hon uppskattar att de
skulle varit 12 till 14 personer om de inte använt sig av EDI. När
leverantörsbyten fr.o.m. 1/7-2000 börjar skickas med EDI kommer
Vattenfall få upp mot 1000 schablonvärden som någon av de anställda
skulle få lägga in manuellt om de inte skulle skickas med EDI. Vattenfall
kommer att vinna oerhört mycket i arbetstid genom att använda EDI även i
detta avseende. Det kan sägas motsvara ytterligare en halv- eller
heltidstjänst bara i manuella registreringar.92
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6.3.4 Användning av information

Personer på olika nivåer får samma information med hjälp av EDI, vilket
Eriksson anser är mycket bra. EDI-formatet möjliggör även att användarna
kan överföra väldigt detaljerad information. Det finns även andra fördelar
med EDI, kommunikationen är lätt att underhålla och aktörerna ”pratar”
samma språk. Arbetet förenklas i och med att det syns i produktkoden
vilket innehåll meddelandet har. Detta gör att informationen är
självdokumenterande, d.v.s. det står i meddelandet i form av koder som
förklarar vad det är för innehåll i meddelandet. Informationen som
meddelandena innehåller behöver inte bearbetas utan kan lagras direkt som
det är. Koderna gör att det blir mer strukturerat även om det ibland behövs
kodtabeller för att förstå vad olika meddelanden betyder.93

När EDI-skicken började i januari 1996 var det inte många meddelanden
som skickades med EDI. Helåret 1999 skickades däremot hela 17 miljoner
EDI meddelanden totalt inom elbranschen. Det var 1,9 miljoner
meddelanden nu i februari, vilket enligt Owes prognos innebär att drygt 25
miljoner meddelanden kommer skickas i år. Holmgren hävdar därmed att
kraftbranschen är den största EDIFACT användaren i dagsläget.

Viss information bearbetas fortfarande manuellt. Idag faxas det en del, men
det som sker ännu mer är att det skickas mail. För att förenkla mail-skicken
av leverantörsbyten har blanketter tagits fram för att aktörerna inom
elbranschen ska skicka samma slags blanketter, vilket gör det enklare att
förstå informationen.

När mätvärden skickas används inte kvittenser på att meddelanden gått
fram till mottagaren. Det har flutit bra och det finns inget behov av det
längre. Tidigare var det krav på kvittenser men det har slopats då EDI-
skicken fungerat så pass bra.94

6.3.5 Miljö

När EDIel-standarden utvecklades var både systemleverantörer och
användare delaktiga i utvecklingsarbetet. Arbetet bedrevs dock till största
delen av systemleverantörer, då de hade god kunskap om arbetet som
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skulle utföras. En informationsguide och anvisningar togs även fram för att
underlätta övergången till EDI. Det finns även mycket information att tillgå
på webbsidor.95

Arbetsklimatet i organisationen har påverkats av införandet av EDI, då
mycket manuellt arbete eliminerats. Vid införandet av EDI gavs de
anställda på Erikssons avdelning ingen direkt utbildning utan de fick själva
lära sig under arbetets gång.

6.4 Birka Energi

Birka Energi är i likhet med Vattenfall balansansvarig, elproducent och
nätägare. Stockholm Energi gick ihop med Gullspång i december 1998 och
bildade Birka Energi. På Birka Energi har vi gjort tre intervjuer. På
strategisk nivå har vi intervjuat Jadwiga Zurawska som arbetar med
systemutveckling inom EDI och standardisering av informationsutbyte
mellan aktörer på marknaden. Jadwiga Zurawska har arbetat inom
elbranschen sedan 1991 och var med om avregleringen 1996. Hon arbetade
tidigare som samordningsansvarig för system berörda av EDI-
kommunikation. På administrativ/tekniska nivå har vi intervjuat Mats
Jernberg som tidigare var IT-chef på Gullspång och idag arbetar som
konsult på Birka Energi samt ansvarar för att tekniken fungerar inom Birka
Energi. På operativ nivå har vi intervjuat Emma Håkansson som arbetar
med avräkningar. Hon sammanställer mätvärden för timavräkning, som
används som underlag för Birkas fakturering av kunder. Dessa mätvärden
skickas till Birka Energi via EDI.

Innan Stockholm Energi och Gullspång slogs samma och bildade Birka
Energi anlitade Stockholm Energi ABB Energy Information Systems som
VAN-leverantör och Gullspång skötte sin egen EDI-verksamhet. I och med
samgåendet uppstod det problem med att skicka information. Stockholm
Energi och Gullspång hade olika datasystem och många interna system var
föråldrade. Hanteringen försvårades även av att den information som
erhölls med EDI skulle skickas vidare till olika interna system. Birka
Energi har därför tagit fram ett internt format som är gemensamt för alla
system, även system och applikationer* som rör EDI hanteringen. Detta
format bygger på EDIel standarden.
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Birka Energi använder X.400 och TCP/IP för överföring av EDI-
meddelanden. Inom elbranschen är det även vanligt att X.25 används som
kommunikationsnätverk. När Birka Energi skickar EDI-meddelanden till
en aktör som använder X.25 måste de därför skicka via postverket som
konverterar meddelandet.96

6.4.1 Affärsrelationer

Efter avregleringen av elmarknaden ökade kraven på kommunikation
mellan parterna.  Zurawska menar att postverket var den viktigaste
framgångsfaktorn vid kontakt med nya aktörer, eftersom nya fysiska
ledningar inte behövde byggas mellan alla parter. EDIel- standarden har
även inneburit att relationer till handelspartner lättare kan förändras och
flexibiliteten har ökat.

”Det är vanligt att kvaliteten på rapporteringen av mätvärden är bristande.
Anledningen till det är att nätägare har blivit påtvingade att utföra timmätning och
sända EDI-meddelanden utan att själva ha varken egna intressen eller ekonomiska

incitament till att göra det.”97

De grundläggande problemen med EDI inom elbranschen är att det inte är
anpassat till de små aktörerna. Zurawska anser därför att det vore bra att
satsa på EDI trafik baserad på XML.98 Jernberg är dock av annan åsikt.

”Man kan inte titta på XML för egen del, eftersom det är 200-300 aktörer som
kommunicerar med varandra och det är ingen idé att man sitter och pratar med sig

själv.”99

Inom snar framtid startar ett internationellt projekt där en internationell
standard för EDIel ska utvecklas. Standarden ska utökas till att även
inkludera debitering av kunder för el, fjärrvärme samt tele. Det finns en hel
del brister och problem inom elbranschen. Idag använder företag i Sverige
inte gemensamma modeller och begrepp, vilket försvårar arbetet. Det
saknas även unga människor med ny kunskap och idéer. Vidare tror
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Zurawska att även arbetet inom EDIel Nordiskt Forum i och med den
ökade internationaliseringen kommer bli ännu mer tungrott.

Det har också varit problem med ledningen av EDI inom elbranschen.
Aktörerna inom elbranschen fick inte vara med och påverka EDI-arbetet.
Det har blivit vissa förbättringar genom skapandet av ett kundråd.
Anledningen till att branschens aktörer inte har tagit initiativ och drivit
EDI-utvecklingen framåt beror även på att många företag har behandlat
EDI som en teknisk fråga. I och med ett ökat behov och ökad
informationsmängd har EDI nu mer börjat betraktas som en
ledningsfråga.100

6.4.2 Affärsprocesser

Zurawska anser att det är brist på kompetens inom X.400 och EDIel i
Sverige. Birka Energi har valt att utöver de externa EDI-skicken även
använda EDIel formatet för alla interna applikationer och system som har
kontakt med EDI-konverteraren. Genom detta har de kunnat minskat
komplexiteten. När EDIel standarden utvecklades var tiden den viktigaste
aspekten och kvalitet och driftsäkerhet fokuserades inte. Detta fick till följd
att affärsprocesserna inte sågs över tillräckligt och gjorde att hela
hanteringen av EDI blev bristfällig gällande driftsäkerheten. Idag har den
mottagande parten av ett EDI-meddelande ingen kontroll på att samtliga
meddelanden kommit fram till mottagaren. Den sändande parten kan
kontrollera att alla meddelanden kommit fram till mottagaren men sändaren
har inget intresse att övervaka detta.101 Jernberg hävdar dock att
driftsäkerheten i kommunikationen är hög. Meddelanden sänds om
automatiskt vid eventuella stopp i kommunikationen.

Systemleverantörerna är inte färdiga med utvecklingen av EDI-system som
kan hantera schablonavräkning. I väntan på dessa system har Birka Energi
utvecklat en applikation som automatiskt läser in excelarken som
schablonavräkningen skickas med idag..102

EDI trafiken som går genom postverket har även en snedvriden
finansiering. Avgifter för att skicka EDI meddelanden är inte relaterad till
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hur stora mängder information som skickas. Aktörer har därför inga
ekonomiska incitament att förbättra kvaliteten på applikationerna. Detta
resulterar i att 10-20 gånger mer information sänds än vad som är
nödvändigt.103 Birka Energi sänder ca. 7 000 meddelanden per dag. I vissa
fall skickas även ett kontrollmeddelande som anger att meddelandet har
gått fram, vilket innebär att det totalt sänds ca 9 000 meddelanden per
dag.104

”Vid behov av omsändningar sänder de flesta nätägare om allt istället för
att sända det som har förändrats. Det sänds om för en hel månad, istället

för endast en timme.”105

Arbetet med att utveckla och planera EDI-arbetet inom elbranschen går
trögt. Det kan ta mycket lång tid att få igång en ny meddelandetyp, ibland
upp mot två år.

Vid sändande av meddelanden kan den sändande parten ha missat att skriva
in vissa bokstäver i adressen, vilket gör att mätvärden inte kommer fram till
mottagaren. Detta problem hanteras på följande sätt.

”Då ringer vi och ber dem skicka om och då gör de det och då blir det
samma fel igen. Man kan få jaga på ganska bra.”106

Ett annat problem uppkommer vid skiftet mellan sommar- och vintertid,
vilket ger upphov till problem då samtliga parter inte använder samma tid.
Håkansson beskriver problemet på följande sätt.

”Den 29:e oktober försvinner ju en timme, så om vi använder oss av
aktuell tid och någon annan av normal tid, ligger man en timme fel hela

sommarhalvåret. Om jag då bett någon skicka om mätvärden för
september, får vi in allt utom första timmen. Det blir ju skevt. Det kan jag
rätta till själv, men man blir rätt blind och ber dem skicka om ändå. Det
ska ju fungera. Jag förstår inte varför alla inte kan använda samma.”107
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Arbetet med att standardisera informationsutbyte i
leverantörsbytesprocessen har också varit problematiskt, då tiden varit
knapp och det har funnits begränsade resurser. Ett problem med att
automatisera informationsflödet som leverantörsbyten ger upphov till är att
kunder och leveransplatser inte har unika identiteter, vilket är ett krav från
EAN. Att detta uteslutits ur EDIel standarden beror enligt Zurawska på att
nätägare inte orkat driva den frågan.108

6.4.3 Kostnader och besparingar

Birka Energi använder en EDI-konverterare som tillhandhålls av Frontec.
EDI-konverteraren är väldigt dyr och Frontec tar även ut avgifter för de
antal parter som Birka Energi kommunicerar med.

Under 1999 har Birka Energi haft kostnader för EDI på 1,6 miljoner
kronor. Utöver dessa kostnader har det tillkommit kostnader för drift och
underhåll av EDI-systemet samt kostnader för utvecklingsarbetet. Det är
svårt att avgöra exakt hur mycket som hänför sig till EDI-arbetet och hur
stor andel som rör övrig affärsutveckling.

Innan sammanslagningen med Gullspång har Stockholm Energi haft stora
ekonomiska förluster kopplat till EDI. Detta har orsakats av att tiotusentals
meddelanden har försvunnit vid EDI-kommunikation, vilket har inneburit
att mätvärden, som behövs för att göra underlag för förbrukningsprognoser
för nästkommande dag, inte har kunnat erhållas. Det har medfört ödesdigra
konsekvenser då tillförlitliga förbrukningsprognoser inte har kunnat
göras.109

Användandet av EDI för att skicka timvärden har även inneburit många
fördelar. Stora tidsinbesparingar har gjorts jämfört med om arbetet skulle
ske manuellt.110

6.4.4 Användning av information

Genom EDI kan Birka Energi sammanställa information till statistik. De
har skapat en applikation som kallas Energy Focus som möjliggör för stora
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kunder att erhålla information om sin elförbrukning, pris på el,
väderprognoser och tillrinningar i vattenmagasin m.m. Denna information
uppdateras varje natt och kunden med hjälp av Energy Focus planera sin
elförbrukning och därmed elkostnaden.

Information som skickas med EDI kommer direkt in i det mottagande
företagets datasystem. Däremot sker i vissa fall efterarbetning som t.ex.
summering av olika mätpunkter eller kontroll av att kunden verkligen har
registrerats vid leverantörsbytet. Interaktionen mellan Birka Energis
externa och interna EDI-applikationer sker genom standardformatet EDIel,
vilket minimerar felrisken vid EDI-trafik. Vid uppdateringar av system kan
dock problem uppkomma, då systemen inte kan användas samtidigt som de
uppdateras. Vid uppdateringen till en nyare version av EDIel uppdaterades
alla aktörers system på ca 200 ställen samtidigt, vilket skapade problem
som tog flera veckor att reda ut.

Meddelanden som skickas med EDI innehåller mycket onödig data, vilket
beror på EDIFACT:s struktur och uppbyggnad.111

6.4.5 Miljö

Ett problem som uppstått efter införandet av EDI är stressen som
uppkommer när många parter skickar stora mängder information till
varandra. Användarna kan känna sig osäkra då problemens bakomliggande
orsak inte är känd, vilket kan förvärra stressen. Användarna har med
ändrade arbetsrutiner och datasystem fått utstå mycket bekymmer. Det har
även varit stora omvälvningar i organisationen då ansvarsförhållanden
ändrats och kontinuitet har saknats i arbetsförhållandet.112 EDI har dock
inneburit att arbetsrutinerna ändrats till det bättre för många medarbetare,
vilket har inneburit att de fått en drägligare arbetssituation.113

Håkansson anser att hon fått tillräcklig utbildning inom EDI-området.
Utbildning har getts vid introduktionen av EDI, men hon har även lärt sig
mycket genom kundkontakt då problem uppstått.114
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6.5 Nordpool

Nordpool är den nordiska börsen för handel med el. Nordpool organiserar
handel av fysisk el (spot) och finansiell el (termin). Nordpool ägs till lika
delar av Svenska Kraftnät och Statnett SF, som är Svenska Kraftnäts
motsvarighet i Norge. På Nordpool har vi intervjuat Tor Åge Halvårsen
som är IT-chef på Nordpools elbörs i Oslo.

6.5.1 Affärsrelationer

Den ökande konkurrensen på elmarknaden har gjort att det uppstått behov
av att kunna handla el med finansiella kontrakt utan att behöva utbyta el
fysiskt. I och med dessa krav har en terminsmarknad uppstått där det
handlas el med future- och forward kontrakt. Genom dessa kan aktörer t.ex.
säkra sig mot prisuppgång på el under en period.115

Nordpool bedriver EDI inom två områden, vid handel av fysisk el på
spotmarknaden och vid rapportering mellan systemansvariga inom Norden.
För att kunna utvidga EDI-verksamheten har Nordpool utvecklat två egna
EDIFACT-meddelanden och anpassat dem till elmarknaden. De bedriver
ett samarbete med de systemansvariga inom Norden i utvecklandet av nya
EDI-meddelanden anpassade för elmarknaden.

Nordpool använder X.400 för att kommunicera med sina affärspartner. Vid
kommunikation mot de danska parterna har de anpassat sig och använder
istället en SMTP-lösning som sker utan kryptering. Till vissa utvalda parter
sker däremot kryptering av information med X.400. Vidare har Nordpool
studerat XML och insett att XML skulle fungera lika bra som EDIFACT.

Nordpool upplever sig som den pådrivande parten på elmarknaden. De har
inte påverkats av systemleverantörerna att införa nya system och lösningar
utan tvärtom är de förutseende och arbetar fram nya standarder och EDI-
meddelanden. Ett exempel på det är att Nordpool tagit fram en lösning för
små aktörer på elmarknaden. EDI är ofta väldigt kostsamt för de små
aktörer och Nordpool har därför tagit fram en lösning speciellt anpassad för
dem. Det är en Internetbaserad klientlösning som innebär att aktören kan
knappa in bud manuellt som sedan skickas via Internet.

                                           
115 www.Nordpool.no, 2000-04-19.
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6.5.2 Affärsprocesser

Halvårsen medger att deras system kräver mycket support och
uppdateringar. Internt hos dem fungerar deras system mycket bra, men
många av deras partner har problem gällande mjukvara och användarfel
m.m. Förutsättningarna för EDI inom elbranschen ändras även ständigt i
och med utvecklingen på området samt genom lagändringar. Detta kräver
ständiga uppdateringar av system, vilket kan vara problematiskt.

Fakturering sker i dagsläget på traditionellt vis via faktura på den fysiska
spotmarknaden och på den finansiella marknaden direkt genom att
transaktioner sker till och från depåkonton. De har dock inom EDIel
nordiskt Forum tillsammans med EAN börjat arbeta fram och definiera en
guide i hur de ska kunna börja använda elektroniska fakturor. Problem de
stött på är att olika länder inom Norden har olika bestämmelser för hur
detta ska ske.

Inom ramen för samarbetet i EDIel nordiskt Forum försöker de även sprida
de EDI-lösningar som de nordiska länderna använder till andra länder inom
Europa som står inför en avreglering av elmarknaden då det är viktigt att ha
en internationell gångbar lösning. De har fört en dialog med bl.a.
Nederländerna, Tyskland och Frankrike.

Det viktigaste vid val av den tekniska lösningen för Nordpool var att hitta
en internationellt accepterad lösning. Under den tiden stod Svenska
Kraftnät inför samma situation och de förde en dialog och kom fram till att
en meddelande standard baserad på EDIFACT var mest optimalt.

7 Empiri Offentlig Sektor
I detta kapitel presenteras empirin från våra intervjuer inom offentlig
sektor. Inom offentlig sektor har vi gjort fem intervjuer på Västermanlands
Läns Landsting.

Västmanlands Läns Landsting har infört elektroniska affärer och använder
därmed EDI i stor utsträckning. När vi fortsättningsvis nämner Landstinget
avser vi Västmanlands Läns Landsting. På Landstinget har vi intervjuat
Lena Bergqvist som är projektledare och utgör därmed respondenten på
strategisk nivå. Intervjuer på teknisk nivå skedde med tre personer. Pia
Canazza på Landstingsdata, Sten Haglund som är nätverkstekniker och
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Anette Johansson som är systemadministratör. Vid implementeringen av
elektroniska affärer arbetade Pia Canazza med processöversyn och
undersökte vilka av användarnas arbetsmoment som påverkades av
elektronisk handel, vilket innebär att hon har stor inblick i användarnivån
och därmed till viss del även kan svara för den operativa nivån. På operativ
nivå intervjuade vi även Hilka Klippel på centrallasarettet som beställer
livsmedel elektroniskt.

Landstingets vision med elektroniska affärer är att de ska klara av alla steg
från beställning till betalning elektroniskt. De övergipande mål de haft
under projektets gång har varit att inom livsmedeldelen sänka tid och
kostnader med 50 %, vid oförändrad eller helst förbättrad service- och
kvalitetsnivå.116

7.1 Affärsrelationer

Det finns ett speciellt gränssnitt som ska användas vid EDI mot offentlig
sektor, SFTI*. Beslutandet av detta standardgränssnitt har utgjort grunden
för att lyckas med elektroniska affärer. Däremot har Landstingets
handelspartner brister vad det gäller de krav som Landstinget och SFTI
ställer på elektroniska affärer.117 De har skyllt detta bl.a. på
millenniumskiftet. Landstinget har haft informationsträffar med sina
handelspartner där de förklarat sin vision med elektroniska affärer.
Landstingets största hinder för att genomföra sin vision är att deras
handelspartner ligger i startskedet med införandet av elektroniska affärer.118

Landstinget har försökt driva på leverantörernas utveckling av elektroniska
affärer. De har agerat på följande sätt.

“Nu när vi går ut med upphandlingar tar vi med det i kraven. Där finns det
som en punkt, klarar ni av det? Hur mycket klarar ni av? När beräknar ni
klara av det? Detta kommer att användas som ett urvalskriterium, när man

väljer leverantör. Man måste pusha på med de små medel man har.”119

Tidigare hade de Arla som leverantör av livsmedel, men de klarade inte
landstingets krav på att skicka elektroniska fakturor. Samarbetet är därför

                                           
116 Bergqvist, L., 2000-03-16.
117 Canazza, P., 2000-03-16.
118 Johansson, A., 2000-03-16.
119 Canazza, P., 2000-03-16.
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numera brutet. De leverantörer som i framtiden inte klarar av att bedriva
elektroniska affärer kommer troligtvis påföras en avgift för
fakturahantering.120

Klippel förklarar relationer till andra handelspartner enligt följande.

”Det är ju inte många leverantörer och de har inte klarat sin bit och vi har
tänkt att, är det verkligen så att vi måste lära upp dem. Det är ju ändå
regeringsbeslut och allting. Vi känner att vi skulle kunna komma igång

mycket fortare, men leverantörerna har haft problem och då känner man
det här att det är jag som får ta smällen och sitta mycket i telefon.”121

Landstinget har planer på att i framtiden försöka få igång orderlösa fakturor
med Vattenfall och därmed införa EDI även på detta område.122

7.2 Affärsprocesser

Införandet av elektroniska affärer i Landstinget har skett i projektform. För
att ha kontroll utfördes riskanalyser och kontinuerliga uppföljningar under
arbetets gång. Vid införandet innebar den påtagliga tidspressen ett stort
problem, då personal vid sidan av projektet var tvungna att utföra sina
normala arbetssysslor. 123

Användarnas allra första kontakt med EDI var när de inom sjukvården
införde en lösning för att ta upp patienters matbeställningar elektroniskt.
Personal knappade in patientens val av mat i en handdator. Från handdatorn
tankades informationen sedan ner till en annan dator som skrev ut
brickdukningsetiketter, för dukning av mat på brickor. Som komplement
till handdatorn har de även möjlighet att ta upp beställningar manuellt,
pappersmässigt, om problem skulle uppstå med handdatorn. Genom att
skicka matbeställningarna elektroniskt kunde patienternas matbeställningar
tas upp några timmar innan istället för dagen innan, vilket ökade
servicenivån.124

                                           
120 Johansson, A., 2000-03-16.
121 Klippel, H., 2000-03-16.
122 Johansson, A., 2000-03-16.
123 Johansson, A., 2000-03-16.
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Effekter av EDI Empiri

63

De livsmedel som behövs till brickdukningsbandet beställer Klippel. Mer
än hälften av alla artiklar beställs elektroniskt via EDI.125 Tidigare skedde
dessa beställningar manuellt via fax. Nu när det sker elektroniskt har
affärsprocesserna förändrats. Den person som beställer elektroniskt
attesterar samtidigt beställningen. Detta skedde tidigare i två steg, vilket
inneburit att Landstinget varit tvungna att ändra sitt attestreglemente.126

Betalning sker med elektroniska fakturor. När en beställning är gjord kan
den mallen sparas och användas vid ett senare tillfälle.

”Första gången vi skulle göra en beställning och kolla att alla produkter
fanns var Anette Johansson här och vi höll på hela kvällen. Men det är

himla roligt, det är som att spela något och kul när det funkar.”127

När de interna förråden inom Landstinget beställer varor från
centralförrådet sker detta alltid med EDI. På detta sätt minskas det
manuella arbetet internt, då både beställning och betalning sker
elektroniskt. Landstinget har även en modul för upphandling, vilken inte är
integrerad med EDI-systemet utan i dagsläget används istället word- och
excellmallar för detta ändamål. Vid övergång till att hantera dessa
processer elektroniskt har förrådspersonalen tagit kontakt med
avdelningarna och gått igenom deras sortiment och analyserat vilket
material de har och vad de behöver. När personal sedan plockar ut varor ur
förråden registreras uttagen med en handdator. Beställning av varor sker då
automatiskt när lagret har sjunkit till en viss nivå.128

Bergqvist påpekar vikten av att nya beslutsfattare och ekonomer inom
landstinget har förståelse för elektroniska affärer och tar det på allvar. Det
är viktigt att projektet har förankring bland ledare och beslutsfattare. EDI-
projektet har varit förankrat inom Landstingets ledning, men det har
kommit nya beslutsfattare. Det finns därmed en viss oro inför framtiden.129

De mer generella problemen gäller nätverket. Detta får stora konsekvenser
för Landstinget, då hela den berörda kliniken stängs ute från
kommunikation när problem med nätverket uppstår. Tidigare gjorde ett
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programmeringsfel att Landstinget även hade problem med sin server. Det
är dock åtgärdat nu och EDI-trafiken fungerar bättre. 130

Landstingets EDI-meddelanden skickas med X.400 till Skellefteå, där de
använder PEBS VAN-tjänst för att konvertera meddelanden. Informationen
skickas till Skellefteå via ISDN*-lina.131 ISDN står för Integrated Services
Digital Network och är ett digitalt nät.

Information om hur de anställda ska använda Elektronisk handel har gått ut
till samtliga inom landstinget. Det kan dock vara svårt att få personalen att
övergå till ett nytt beteende.

”Alla vet ju vilka avtal som är tecknade inom landstinget, men det kan vara
en läkare ute i bushen som lyfter luren och beställer manuellt, trots att vi

har en skyldighet att följa det här. Det är svårt att vara polis.”132

De fördelar som framkommit genom EDI enligt Klippel är att hon kan se
direkt i datasystemet om en viss vara inte kan levereras till leveransdatum.
Hon kan då välja en liknande vara som substitut. Tidigare hörde
leverantören av sig per telefon och meddelade att vissa varor inte kunde
levereras, det går smidigare nu när det syns direkt. Klippel påpekar även att
hon blir mer prismedveten, då hon får mer överblick på hur mycket olika
varor kostar och försöker därmed undvika t.ex. de allra dyraste
kryddorna.133

7.3 Kostnader och besparingar

De effekter som hittills har åstadkommits genom införandet av elektroniska
affärer är tidsinbesparingar på 7 000 timmar, vilket motsvarar 1,7 miljoner
kronor. Landstinget har satt upp mätbara mål och därigenom kunnat
uppskatta dessa tidsinbesparingar. Det är dock fortfarande stora delar av
projektet där mätning ännu inte skett och inbesparingar kan mycket väl ha
uppkommit även inom dessa områden. När projektet är genomfört fullt ut
beräknas inbesparingarna bli 34 miljoner kronor årligen. De kostnader
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Landstinget haft för investering i EDI-system och införande beräknas
hittills uppgått till ca 16 miljoner kronor.134

Canazza menar att de inbesparingar som införandet av elektroniska affärer
har medfört är svåra att mäta i kronor. Inbesparingarna består främst av den
tid sjukvårdspersonalen sparar in på att beställa varor elektroniskt istället
för manuellt och att personalen inte behöver inventera förråd. Detta gör att
personalen får mer tid över till kärnverksamheten. I och med att
processerna setts över har de även kunnat minska antalet lager från ungefär
700-750 stycken till numera ca 200-250 stycken. Detta minskar
kapitalbindningen och bidrar även till att det är lättare att hitta varorna.135

Vid val av EDI-system var det viktigt att se över arbetsprocesserna som en
del av införandet av EDI-systemet. Det var viktigt att få ett nytänkande
inom landstinget.136 Klippel påpekar även att det är nödvändigt att få
kvittenser på att beställningen mottagits137.

7.4 Användning av information

Landstingets EDI-system har en funktion som innebär att den ökade
mängden information kan sammanställas till statistik, vilket utgör ett bra
underlag vid upphandling av tjänster och kapitalvaror. Denna statistik gör
att avdelningar får ökad kontroll över sina kostnader och kan se hur mycket
de beställer i förhållande till sin budget.138 Denna möjlighet används dock
inte idag, då den applikationen inte är integrerad med EDI-systemet139. I
patientmatsalen lagras bl.a. statistik över populära rätter och förändring i
beställningsfrekvens. Detta gör att inköp och produktion är enklare att
planera.140
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Användare som beställer varor elektroniskt behöver enbart ange vilket antal
av respektive artikel de önskar och sedan sända iväg beställningen
elektroniskt. Inga andra manuella rutiner förekommer.141

7.5 Miljö

Innan avdelningarna införde elektroniska affärer har användarna fått
utbildning. Dessa utbildningar har pågått kontinuerligt under hela hösten
1999. De har även haft repetitionsutbildningar en gång i månaden. Totalt
har ca 260-300 användare utbildats. Det är väldigt varierande datormognad
i Landstinget, beroende på vilken avdelning den anställde arbetar på.
Avdelningarna har även haft svårt att avsätta den tid som behövs för att
genomföra dessa förändringar. Detta har varit de största problemen vid
införandet av elektronisk handel i Landstinget.

När användarna har problem kan de få telefonsupport internt från
Landstinget och Tieto Enator som levererat EDI-systemet har även
möjlighet att koppla upp sig mot Landstingets server och lösa eventuella
tekniska problem.

Innan hela arbetet med att införa elektroniska affärer påbörjades hade
Landstinget ett möte med personalen som kallades mini BPR. Där
förklarades arbetssättet och informationsbroschyrer om hur projektet ska
fortgå har även skickat ut. De har ställt ut montrar med datorer i lasaretten
där personal har fått prova på hur det fungerar att använda handdatorn och
registrera uttag av varor med streckkodsläsning.142

”Vikten av att de nyttjar handdatorn leder till att de får sina varor och att
de inte behöver betala i förskott utan de kan betala när de förbrukar dem.
För att de kliniker där det finns användare som inte har förstått vitsen med

att dra med den här handdatorn har det resulterat att de inte får några
varor. Deras saldo räknas ju inte ner. Det blir tomt på hyllan men de får

ingen påfyllnad. Många har alltså lärt sig den hårda vägen. Sköter inte jag
mig får jag inga varor.”143
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En handdator används både när varor plockas ut ur förråden och när
sjukvårdspersonalen tar upp lunch- och middagsbeställningar. När
personalen fick utbildning i hur handdatorn ska användas kallades den för
matdosan istället för handdator. Detta gjorde att personalen genast fick en
mer positiv inställning.144

De avdelningar som tidigt införde elektroniska affärer har haft öppet hus
för de andra avdelningarna att komma och studera hur smidigt det
fungerar.145 Åtta personer har fått djuputbildning i elektroniska affärer och
de IT-system som används. De fungerar som kontaktpersoner, som övriga
användare kan vända sig till vid problem.146

”När vi drog igång sade vi att vi utbildar ett visst antal personer, sen får
de vara de som sprider ringarna på vattnet där ute.”147

Klippel som använder EDI i sitt dagliga arbete vid beställningar av
livsmedel anser att hon fått tillräcklig utbildning, men att det vore bra att
träffa stödpersonerna lite oftare.148

8 Empiri Posten Logistik
Empirin från intervjun med Posten Logistik presenteras nedan i detta
kapitel. Posten Logistiks verksamhet är hantering av transport av varor
upp till 35 kg.

På Posten Logistik har vi gjort en intervju med Christian Uhlir som är
produktchef för transportadministration och ansvarig för Posten Logistiks
EDI-meddelanden.

Posten Logistik har utvecklat en godssökningstjänst, där kunder enkelt kan
söka efter gods på en Internetsida. De kallar dessa för ”dynamiska online*”
tjänster och innebär att Posten Logistiks kunder kan lägga Posten  Logistiks
godssökningstjänst på deras egen Internetsida. De företag som söker efter
gods på Internetsidan får tillbaka svaret i en standardlayout. Det är inte
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alltid det passar in på deras Internetsida, då den kanske är uppbyggd på ett
annat sätt och viss information inte får plats. Posten Logistik har därför
tagit fram en lösning där de skiljer på olika typer av information. Den rena
datan ligger i en XML-fil hos Posten Logistik. Kunden kan sedan skapa en
egen fil*, som kallas XSL, som anger vart på Internetsidan samt var och
vilken information som ska visas. Filen möjliggör för kunden att anpassa
informationen helt till sin egen Internetsida. Kunden kan även lägga upp en
annan fil som kallas CSS-fil på sin Internetsida för att anpassa layouten på
sin Internetsida.

”CSS-filen anger vilken bakgrundsfärg och typsnitt det ska vara, lite lull
lull alltså.”149

CSS-filen kan kunden lägga vart som helst på webben. XSL-filen däremot
vill Posten Logistik ha kontroll på, eftersom det finns risk att kunder
missbrukar Posten Logistiks information. Godssökningstjänsten innebär
alltså att kunden får information från Posten Logistik via XML/EDI som är
helt anpassad till företagets egna Internetsida.

8.1 Affärsrelationer

Posten Logistik använder i dagsläget i stor utsträckning EDIFACT för att
överföra information med EDI. Genom att XML/EDI används kan Posten
Logistiks kunder lättare kontrollera att de får vad som utlovats. Kunderna
får mer makt då de ständigt kan söka efter godset och se var godset
befinner sig. Genom godssökningstjänsten kan Posten Logistik integrera
sig bättre med sina kunder. Posten Logistik har även fått en utbildande roll
i och med att de måste informera webbutiker och andra företag om vilken
information de behöver för att kunna få en effektiv logistikprocess. Detta
har blivit ett säljargument för Posten Logistik i den allt mer hårdnande
konkurrensen på transportmarknaden. De fokuserar mer på vad deras
kunder vill kunna erbjuda sina kunder och arbetar med att ta fram sådana
tjänster, som godssökningstjänsten är ett exempel på.

Uhlir tror att ett användningsområde för XML som kommer att öka i
framtiden är när de levererar information till affärspartner, som sedan
erbjuder egna tjänster där Posten Logistiks information finns med. Posten
Logistiks mål med att använda XML var att hitta en billig lösning för de

                                           
149 Uhlir, C., 2000-03-29.



Effekter av EDI Empiri

69

små aktörerna. I dagsläget är det dock en begränsad efterfråga på dessa
tjänster. Posten Logistik har en färdig lösning för detta och när kunderna
börjar efterfråga tjänsterna är de redo. Många utav de hinder som finns på
XML-området beror på att det inte finns någon standard motsvarande
EDIFACT eller EDIel. Posten Logistik önskar att det skulle komma en
internationell standard som skulle kunna bidra till ökad användning.

Posten Logistik krypterar inte information som skickas med EDI då de
anser att kommunikationen är tillräckligt säker. De anlitar PostNet som
VAN-leverantör och informationen skickas på ett privat nät som inte är
åtkomligt för obehöriga. De skickar dock ingen ekonomisk information
över Internet. De har planer på att skicka ekonomisk information över
Internet med SMTP-protokoll, alltså som mail och kryptera det med
S/MIME*. Detta arbete kommer troligtvis igång till hösten.

8.2 Affärsprocesser

XML lämpar sig väl för internt bruk och är därmed mycket lämpligt som
inhouse-format*. Det innebär förenklingar i och med att ingen
konvertering* krävs för EDI-trafiken som  sker med ett annat format.
EDIFACT har varit krångligt och dyrt att använda, speciellt för de små
aktörerna. Skickas information med XML blir filerna dock mycket större,
då informationen går i klartext. Detta är inget större problem enligt Uhlir,
då dagens bredbandslösningar har tillräcklig kapacitet för att denna
hantering ska fungera problemfritt. Den största fördelen med XML är att
det är väldigt flexibelt, information kan antingen visas på hemsidor eller
presenteras via telefonen.

Enligt Uhlir är driftsäkerheten i XML-lösningarna väldigt hög.

”Vi har inte upplevt några som helst problem egentligen. Den här
godssökningstjänsten bygger ju på XML, där det skickas en fråga och

information hämtas upp från vår kollidatabas och en XML-fil skapas. Det
fungerar väldigt bra.”150

På sikt kan XML/EDI även utnyttjas för mobila WAP*-tjänster. WAP står
för Wireless Application Protocol och är ett filöverföringsprotokoll för
trådlös kommunikation. Posten Logistik bedriver ett samarbete med Telia
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där godssökning ska ske med WAP-teknologi  och där Telia föredrar att få
information från Posten Logistik med XML. I dagsläget sker detta genom
att Posten Logistik skickar information från godssökningen i HTML*-
format som Telia sedan måste konvertera flera gånger för att erhålla
informationen i deras inhouse-format. Nackdelen med detta sätt är att
HTML innehåller mycket information som inte är relevant och att en XML
fil med enbart rådata vore mer lämpligt.

8.3 Kostnader och besparingar

Genom att använda XML/EDI kan resurser sparas i form av tid och pengar
jämfört med att använda EDIFACT. De EDI-konverterare som krävs för att
skicka EDIFACT-meddelanden är mycket dyra. XML är mer
användarvänligt än EDIFACT, vilket innebär att tid sparas vid
systemutveckling. På EDIFACT-området är det även brist på kompetens
inom Sverige. XML däremot används i större utsträckning, vilket pressar
ner priset på den kunskapen. Vid användning av Posten Logistiks
godssökningstjänster kan företag även avlasta sin egen kundservice och
hitta informationen snabbare, vilket även det innebär en tidsbesparing.

8.4 Användning av information

Posten Logistiks kunder kan lättare använda informationen genom att den
anpassas till deras egen Internetsida. Godsökningstjänsten innebär också
ökad service, kunderna känner sig säkra när de kan söka och få reda på hur
långt på vägen ett paket kommit. Godssökningstjänster innebär också att
Posten Logistiks kunder kan avlasta sin kundtjänst, då de själva kan söka
efter information och tillgodogöra sig den snabbt och enkelt. Det sätt på
vilket informationen presenteras vid godssökningstjänsten baserad på XML
är flexibelt och är lätt att anpassa till det specifika företaget.

8.5 Miljö

Posten Logistik har haft utbildning och seminarier för deras kunder om
vilken information de krävs för att få en effektiv logistikprocess. Den
hårdnande konkurrensen har gjort att Posten Logistik utvecklar tjänster som
ger ett mervärde för kunden. XML har en större spridning än EDIFACT.
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”Det är mer en allmän mognad inom XML, EDIFACT har varit lite
hemliga klubben. Det är vi som sysslar med EDIFACT, de tunga

grejerna.”151

                                           
151 Uhlir, C., 2000-03-29.
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9 Analys
I detta avsnitt presenteras vår analys. Vi analyserar vår empiri utifrån de
fem områden, affärsrelationer, affärsprocesser, kostnader och besparingar,
användning av information och miljö, som presenterades i kapitel fyra.

9.1 Affärsrelationer

Svenska Kraftnät har en central roll inom elmarknaden då de tilldelats
ansvaret av staten för att samordna EDI inom elbranschen.152 Det finns
fortfarande mycket regleringar på elmarknaden. Nätägarna har ännu
monopolsituation medan elleverantörerna befinner sig på en hårt
konkurrensutsatt marknad. Elleverantörernas situation kompliceras
ytterligare av att de är beroende av nätägarna. Enlig vår uppfattning ger det
en väldigt komplicerad situation. Samtidigt som det ska råda konkurrens
inom vissa delar ska andra delar regleras av staten. Svenska Kraftnäts
centrala position gör att parterna på elmarknaden förväntar sig att de ska
driva utvecklingen framåt.153

Vi anser att den delvis reglerade marknaden gör att aktörerna inte känner
sig lika engagerade och delaktiga då de inte fått vara med och påverka sin
egen situation. I de fall då aktörerna inte har någon egen vinning i det
påtvingade beteendet och inte heller utsätts för påföljder då beteendet
missköts ger det en ohållbar situation på sikt. Situationen måste ändras till
att ge aktörerna ekonomiska incitament att utföra de tjänster de har blivit
ålagda. Skapas ekonomiska incitament anser vi i likhet med Hart &
Saunders att aktörerna blir mer engagerade och deltar mer aktivt i arbetet,
vilket på sikt kommer att öka EDI-användningen.

Aktörernas beroende av Svenska Kraftnät anser vi gör att Svenska Kraftnät
får makt över aktörerna. Detta stämmer överens med Hart & Saunders som
hävdar att en part genom sin makt kan utöva påtryckningar på en annan
part som är beroende av dem. Det är delvis den reglerade elmarknaden som
gör att aktörerna är beroende av Svenska Kraftnät. Svenska Kraftnät har
laglig makt att utöva påtryckningar. Vi urskiljer påtryckningar på
elmarknaden då all information till Svenska Kraftnät enligt bestämmelser

                                           
152 Gidlund, Ö., 2000-04-07.
153 Gidlund, Ö., 2000-04-07.
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måste skickas med EDI. En följd av påtryckningar är att många aktörer på
elmarknaden sköter sina arbetsuppgifter bristfälligt.

Nordpool anser sig vara den pådrivande parten på elmarknaden och
använder inga påtryckningar för att göra det, utan försöker snarare bygga
samarbete på förtroende.154 Nordpools client-server lösning framtagen för
små aktörer är ett exempel på hur de försöker engagera aktörer för att inte
utesluta dem från möjligheten att handla el elektroniskt. Detta för att de
små aktörerna ska kunna undvika investeringar i dyra EDI-system. Vi ser
en skillnad mellan Nordpool och de övriga undersökta aktörerna inom
elbranschen. Nordpool är mer marknadsorienterade och vi är av
uppfattningen att de är en pådrivande aktör på elmarknaden. Nordpool har
större ekonomiska incitament att driva på utvecklingen och se till
marknadens behov, vilket även de andra aktörerna på elmarknaden enligt
vår åsikt bör göra i större grad framöver.

Svenska Kraftnäts postverk är ett nav för kommunikation inom hela
branschen. Vid införandet av EDI på elmarknaden var utvecklingen av
postverket en förutsättning för att kommunikationen skulle fungera
effektivt. Alla parter oavsett storlek har användning av postverket som
underlättar kontakt mellan nya aktörer. EDIel standarden är också en
förutsättning för effektiv kommunikation.155 Postverket och EDIel
standarden har gjort att aktörerna på elmarknaden har fått förtroende för
Svenska Kraftnät156. Enligt Hart & Saunders skulle det betyda att den totala
EDI användningen torde öka eftersom samarbetet bygger på förtroende.
Parternas förtroende för varandra är viktigt för att skapa engagemang. Vi
anser till skillnad från Gidlund att samarbetet inom elbranschen inte bygger
på förtroende. Vi har sett en genomgående brist på kommunikation mellan
parterna på elmarknaden. Parterna har olika syn på ansvarsområden inom
elbranschen. De väntar på att andra parter ska agera och utför enbart de
allra nödvändigaste arbetsuppgifterna. Det är viktigt att kommunikationen
förbättras inom elbranschen då det även skulle effektivisera EDI-
användningen.

                                           
154 Halvårsen, T-Å., 2000-04-18.
155 Zurawska, J., 2000-03-31.
156 Gidlund, Ö., 2000-04-07.
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Enligt transaktionskostnadsteorin väljer parterna den lösning som ger lägst
kostnad per transaktion.157 Vi anser att EDIel standarden och EDIel
postverket innebär ett effektivt sätt att sända aktuell information och
innebär att kostnaden för varje transaktion därmed är som lägst. Vattenfall
upplever att EDI har underlättat samarbetet mellan aktörerna inom
elbranschen då alla aktörer tack vare EDI kommunicerar på samma sätt.
Samarbetet har också underlättats genom att Svenska Kraftnät är den enda
parten som alla aktörer måste sluta avtal med för att sedan kunna
kommunicera med alla genom postverket.158 Vi anser att postverket i detta
fall innebär att parterna sinsemellan har ett bilateralt beroende. Parterna
kommunicerar genom  postverket och har enbart en koppling till samtliga
övriga aktörer. Genom denna koppling delas kostnaden för EDI-
kommunikationen upp på flera parter. Kommunikation genom postverket
innebär kommunikationsvinster som samtliga parter kan ta del av. Genom
det bilaterala beroendet har parterna möjlighet att anpassa sig till låga och
medelstora störningar, vilket enligt Williamson innebär att en idealsituation
skulle uppstå.

Vi ställer oss kritiska till Williamsons teori då vi anser att en idealsituation
inte föreligger på elmarknaden. Vi anser att kommunikation inte sker
optimalt, då nätägare är påtvingade att sända mätvärden med EDI och
missköter denna uppgift. Enligt Argyres & Porter Liebeskind kan
suboptimering uppstå då aktörerna antar ett opportunistiskt beteende som
inte främjar den totala effektiviteten. Ett sådant beteende kan vi urskilja när
en aktör saknar ett mätvärde och sändaren skickar om mätvärden för en hel
månad, då det är enklast för sändaren att skicka om samtliga värden, istället
för enbart det felaktiga värdet. Detta handlande innebär enligt vår mening
suboptimering. Att nätägarna är påtvingade att sända mätvärden med EDI
till Svenska Kraftnät anser vi vara anledningen till att detta opportunistiska
beteende uppstår. De har inget intresse att förbättra kvaliteten på att sända
och övervaka att meddelanden går fram. Arbetet innebär enbart merarbete
som de inte kompenseras för. Skickandet av mätvärden sker därmed
bristfälligt, vilket orsakar omsändningar av EDI-meddelanden.

Landstinget har satsat mycket tid och pengar på att införa EDI i sina
elektroniska affärer, trots detta har de problem att ta del av fördelarna med
EDI. Det beror till stor del på att många av deras samarbetspartner inte har

                                           
157 Scott, E. M., 1991.
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satsat på EDI i samma utsträckning. I ett fall har detta inneburit så pass
stora hinder att samarbetet brutits.159 Det förklaras av Williamson att dessa
störningar var så pass stora att det var mer lönsamt att bryta samarbetet än
de eventuella vinster som ett fortsatt samarbete skulle innebära. Ytterligare
fall där störningar uppstått är när Nordpool och Svenska Kraftnät skickar
EDI-meddelanden till aktörer i Danmark som använder SMTP-lösning.
Störningarna vid kontakt med Danmark beror på att olika
filöverföringsprotokoll används. Nordpool  ser störningarna som
medelstora, vilket innebär att anpassning måste ske för att en jämlik
situation ska uppstå. Nordpool har tagit fram en EDI-lösning baserad på
SMTP enbart för kontakt med Danmark160. Svenska Kraftnät däremot
fortsätter kommunicera med X.400 och låter Danmark konvertera EDI-
meddelanden161. Williamson förklarar deras beteende som låga störningar
där marginalkostnad för anpassning är större än den marginalnytta som
erhålls om anpassning sker. Vi anser att detta beteende är ytterligare ett
tecken på att Nordpool är mer marknadsorienterade än övriga aktörer inom
elbranschen.

Landstinget har dock försökt att övertyga sina handelspartner om
fördelarna med elektroniska affärer. De har genom informationsträffar
försökt kommunicera ut sin vision med elektroniska affärer och därigenom
skapa ett samarbete baserat på förtroende.162 Som ovan nämnts menar Hart
& Saunders att det skulle innebära en ökad användning av elektroniska
affärer. Vissa leverantörer har tagit till sig detta och infört elektroniska
affärer och samarbetet fungerar i dessa fall problemfritt. Andra parter har
inte varit lika mottagliga för denna information och för att sätta press på
dessa leverantörer kommer Landstinget vid nästa upphandling att kräva att
leverantörerna kan bedriva elektroniska affärer.163 Enligt Hart & Saunders
resonemang skulle de leverantörer som är beroende av att fortsätta handla
med Landstinget införa elektroniska affärer. Vi tror att de parter som valt
att införa elektroniska affärer dels har insett de fördelar som effekterna kan
medföra och dels är beroende av att ha kvar Landstinget som kund.

                                           
159 Johansson, A., 2000-03-16.
160 Halvårsen, T-Å., 2000-04-18.
161 Ludwigs, O., 2000-04-07.
162 Johansson, A., 2000-03-16.
163 Canazza, P., 2000-03-16.
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Landstingets påtryckningar och krav kan vara ett tecken på att
förhandlingsstyrkan mellan parterna har förändrats. Vid föregående
upphandling var avtalet fördelaktigt för båda parter. Om sedan
förutsättningarna ändras för en part, som t.ex. när Landstinget införde
elektroniska affärer, kan asymmetri uppstå i förhandlingsstyrka164. Vi anser
att Landstingets satsning på elektroniska affärer ökar deras
förhandlingsstyrkan och detta skulle kunna få till följd att Landstingets
handelspartner tvingas ingå avtal som inte är lika fördelaktiga för båda
parter s.k. suboptimering. På sikt tror vi dock att Landstingets parter kan
uppleva fördelar med elektroniska affärer som inte är aktuella i dagsläget.
Detta kan förklaras av att vissa organisationer inte är direkt mottagliga för
innovativa förändringar. De kräver en tids mognad innan de antar ett nytt
beteende.

9.2 Affärsprocesser

Arbetet med att införa elektroniska affärer i Landstinget har bedrivits som
ett projekt. Projektet har haft stark förankring i ledningen, vilket enligt
Redlund som arbetar med att införa EDI inom offentlig sektor, är viktigt för
att uppnå de stora vinsterna med EDI. Redlund påpekar även att
elektroniska affärer förändrar affärsprocesserna och att rutiner och
arbetssätt måste ses över för att få ut fördelarna med att använda EDI i
elektroniska affärer. Ägnar en verksamhet mycket tid åt arbete som inte är
värdeskapande är BPR ett verktyg som kan användas för att förändra
arbetssätt och rutiner. Landstinget har arbetat efter denna metod och
därmed tagit bort mycket onödig hantering, t.ex. har antalet förråd minskat
och därmed kapitalbindning och lagringstid. De har även fått ändra
attestreglementet i ett fall, då elektroniska affärer ändrade ansvarsområden,
vilket inneburit att den person som beställer varor elektroniskt måste ha
attesträtt165. Vi anser att Landstinget har gjort en radikal förändring av sitt
arbetssätt och använt vad McHuge kallar för brytningspunktsstrategin,
vilket innebär att det fundamentala arbetssättet ifrågasätts. Enligt vår åsikt
har Landstinget lyckats med sitt införande av elektroniska affärer. Vi anser
därmed att BPR är en lämplig metod att använda om den rådande
situationen tillåter, då den ser till processerna och inte till funktioner och
divisioner. Det är även en metod som integrerar EDI-systemet i hela
organisationen.
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Elmarknadens situation styrs fortfarande av lagar och regler samt att
införandet av EDI har skett successivt. Utvecklingen på EDI-området har
skett i två steg och nya meddelandetyper har successivt lagts till. EDIel
Nordiskt Forum bedriver vidareutveckling av EDIel standarden, vilket
förenklar arbetet inom elbranschen166. Ytterligare förbättringar som
kommer ske framöver är att Svenska Kraftnät ska investera i ett nytt
postverk med större kapacitet samt ökad servicenivå, då möjlighet ska
finnas att använda fler filöverföringsprotokoll.167 Inom elbranschen har
införandet av EDI skett som ett BPI-projekt. Införandet har skett stegvis
och fokuseras på förbättringar istället för radikala förändringar. Inom
elbranschen anser vi att BPI har lämpat sig bättre än BPR, då elmarknaden
fortfarande till viss del styrs av regleringar och lagar, vilka har satt gränser
för de förändringar som varit möjliga. Avregleringen innebar stora
förändringar både vad gäller arbetssätt och rutiner. Stora
informationsmängder skickas dagligen mellan aktörer på elmarknaden.
Affärsprocesserna hade inte fungerat lika effektivt utan EDI som förenklar
och strukturerar upp informationen.

Vi anser även att affärsprocesserna har effektiviserats i och med införandet
av EDI på elmarknaden. Många manuella arbetsmoment har eliminerats
tack vare användningen av EDI, det finns dock mycket kvar att göra och
vid införandet kunde affärsprocesser ha ägnats större uppmärksamhet. Den
bristande processöversynen innebar att det gjordes avkall på kvalitet och
driftsäkerhet till fördel för kostnader och tid.

Den hårda konkurrenssituationen inom transportbranschen tvingar Posten
Logistik att analysera den nuvarande processen och upptäcka gap mellan
den önskade och verkliga processen. De försöker alltså förbättra processer
för att eliminera gapet.168  Dessa gap anser vi Posten Logistik försöker fylla
genom att ständigt rationalisera och förbättra affärsprocesserna i likhet med
BPI. Posten Logistiks ständiga utveckling av affärsprocesser leder fram till
nya tjänster och lösningar. Konkurrenssituationen är en av anledningarna
till att Posten Logistik utvecklat tjänster med XML för överföring av EDI-
meddelanden över Internet, trots att det inte finns någon
meddelandestandard inom detta område. Posten Logistik utvecklar
tillsammans med Telia en lösning, där kunder ska kunna söka gods via
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WAP teknik169. Detta är vad Rummler och Brache kallar ett
gränsöverskridande samarbete. Vi anser att gränsöverskridande samarbete
bör integrera affärsprocesserna mellan de två samarbetande
organisationerna för att kunna uppnå stora rationaliseringsvinster.

Nordpool ser över sin verksamhet för att kunna göra förbättringar inom nya
områden som t.ex. att införa elektroniska fakturor. Detta arbete har
bedrivits mellan olika företag samt över nationella gränser, vilket har
inneburit att de hinder som stötts på har varit att de olika nationella lagarna
är oförenliga med varandra.170 För att lyckas vid ett gränsöverskridande
samarbete krävs enligt Rummler och Brache att affärsprocesserna
gemensamt ses över. I detta fall har de inte kommit till de stadiet med
fokusering på affärsprocesser, då skiljaktigheten i de nationella regelverken
först och främst bör lösas171. För spridningen av EDI och elektroniska
affärer anser vi att det är positivt att internationellt arbete har påbörjats. Det
kommer att bli enklare att förbättra affärsprocesserna då aktörerna kan
använda sina lösningar både nationellt och internationellt utan att behöva
göra anpassningar.

Nordpool är ytterligare ett företag som bedriver BPI. De gör ständiga
anpassningar, uppdateringar och förbättringar av EDI-systemet. De gör
inga radikala förändringar, utan behåller det fundamentala och gör mindre
förbättringar och justeringar av EDI-systemet172. Enligt vår uppfattning har
Nordpool en framträdande roll inom elbranschen, vilket ställer krav på att
de ständigt förbättrar sina system och driver på utvecklingen. Detta kan
sätta press på de övriga aktörerna att förbättra och utveckla sig.

9.3 Kostnader och besparingar

Inom elbranschen har vi urskilt olika faktorer som påverkar vilka kostnader
och besparingar aktörerna på elmarknaden har idag samt som kan komma
att påverka kostnader och besparingar framöver. De urskilda faktorerna,
postverket, Internet och XML, diskuteras nedan.
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Aktörernas kostnad idag påverkas av det centrala nav som postverket utgör
inom elbranschen. Navet gör att EDI-överföringen kan ske till en lägre
kostnad för alla parter jämfört med om alla parter skulle kommunicera
direkt med varandra. Genom att skicka via navet behövs kontakt enbart
upprättas med Svenska Kraftnät istället för med samtliga parter. Det är
ingen annan bransch som har den styrkan173. Genom att skicka över Internet
skulle aktörernas kostnad kunna bli lägre. Aktörerna skulle då kunna slippa
trafikavgiften för X.400, kostnaden för EDI-konverteraren och kostnaden
för VAN-tjänst för de som anlitar en tredjepart för att skicka deras EDI-
meddelanden. Det skulle gynna de små aktörerna allra mest då de idag inte
har stora informationsmängder och därför har svårast att se fördelarna med
EDI relativt kostnaderna.

Finansieringen av postverket kommer att ändras till att betalning ska ske
per brevlåda, vilket innebär att alla som använder postverket får betala
avgifter174. Förändringen i finansiering anser vi bli mer rättvis då alla
användare delar på kostnaderna. Det förslag till ny finansiering innebär att
Svenska Kraftnät kommer att ta ut en fast avgift per brevlåda samt en rörlig
avgift per volym. Den rörliga avgiften anser vi kunna få aktörerna att
minska överskicket av information.

I höst ska Svenska Kraftnät köpa ett nytt postverk med en större kapacitet
för att möta den ökade informationsmängden. I avtalet ingår även en option
på en SMTP-lösning. Utnyttjas optionen i samband med att Svenska
Kraftnät köper ett nytt postverk skulle det bli möjligt att skicka det
Internetbaserade protokollet SMTP175. Det skulle kunna innebära lägre
kostnader för många aktörer då de skulle slippa trafikavgiften på X.400
även vid kommunikation med Svenska Kraftnät.

Ytterligare en faktor som kan komma att påverka aktörernas kostnader och
besparingar framöver är dataspråket XML. Det är viktigt att använda ett
format som är generellt gångbart, men det som hindrar användandet av
XML är att det saknas ett standardformat. Det pågår dock ett projekt med
att ta fram en internationell standard för XML.176 XML är enklare att
använda än EDIFACT då informationen skrivs i klartext. Detta gynnar de
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små aktörerna som ofta inte har expertkunskap om EDIFACT. Vi anser att
XML i och med dess enkelhet och användarvänlighet kommer att få stor
spridning och användning inom elektronisk handel framöver. När
standarden är utarbetad kommer kostnaden för elektroniska affärer kunna
minskas rejält.

Elmarknaden befinner sig i fas av förändring, vilket påverkar aktörerna i
hög grad. Aktörernas kostnader och besparingar kommer att påverkas av
postverket, Internet och XML. Dessa faktorer kommer till viss del innebära
ökade inbesparingar men även nya kostnader. Den ökade spridningen av
elektroniskt handel tror vi på sikt kommer sänka kostnaderna för EDI-
överföring. Vi anser vidare att det kan vara svårt att avgöra om de
ekonomiska konsekvenserna ger en positiv eller negativ inverkan på den
totala effekten. Däremot är vår uppfattning att ovan nämnda faktorer
kommer att öka de positiva effekterna i form av ökad kvalitet, förenklingar
och högre driftssäkerhet.

Vissa EDI-lösningar erbjuder en mycket högre servicenivå vid eventuella
fel och avbrott och den ökade servicegraden måste då uppskattas mot
kostnaden. Uppstår ett fel kan kostnaderna för att reda ut problemet stiga
fort, vilket gör att en ökad kostnad kan löna sig på sikt. Svenska Kraftnät
har bestämt vilken EDI-lösning som ska användas inom elmarknaden.
Aktörerna har inte fått vara delaktiga vid utvecklandet av EDIel standarden
eller vid val av teknisk lösning och har därmed inte kunnat påverka
servicenivån och kostnaderna. Aktörerna som vi träffat inom elbranschen
har inte gjort några investeringskalkyler. Vi anser att det beror på att de inte
hade någon valmöjlighet vid investeringstillfället utan blev påtvingade
EDI. Enligt Persson & Nilsson kan inga normala lönsamhetskrav ställas på
investeringar som är tvingade genom lagkrav. Birka Energi har inte gjort
några uppskattningar på vilka inbesparingar EDI medfört, däremot hävdar
de att mycket tid har sparats in på att använda EDI jämfört med om värden
skulle registreras manuellt177. Birka Energi har dock haft mycket stora
förluster p.g.a. att viktiga meddelanden försvunnit i samband med
överföringen. De har även haft kostnader för EDI som under 1999 uppgick
till 1,6 miljoner kronor. 178 I Birka Energis fall har inte affärsprocesserna
setts över tillräckligt, vilket enligt vår uppfattning orsakat onödigt höga
kostnader.

                                           
177 Håkansson, E., 2000-03-31.
178 Zurawska, J., 2000-03-31.



Effekter av EDI Analys

81

Vattenfall har försökt uppskatta sina besparingar med EDI. Om de inte
skulle använda EDI skulle de behöva ytterligare 2-3 personer på
avdelningen för att sköta det manuella arbetet179. Detta har inneburit
uteblivna kostnader på två till tre årslöner. Det ökade antalet EDI-skick
som leverantörsbytena kommer att innebära ger ännu större
inbesparingar.180 Antalet EDI-meddelanden beräknas öka med 47%, från 17
miljoner under 1999 till 25 miljoner under 2000181. Detta gör elbranschen
till den största EDIFACT användaren idag. Enligt vår åsikt skulle aktörerna
inom elbranschen kunna göra större inbesparingar om överskicket av
information minskade. Vi tror att om aktörerna själva fått vara med vid val
av teknisk lösning skulle driftsäkerheten och kvaliteten vara av högre
prioritet och då hade överskicket på 10-20 gånger mer information än
nödvändigt kunnat förhindras. Den nya finansieringslösningen med en
rörlig avgift per volym ger dock incitament att minska överskicket. Lyckas
aktörerna minska överskicket skulle enligt vår uppfattning vissa
kapacitetsmässiga investeringar kunna undvikas.

Offentlig sektor har fått direktiv från Stadskontoret att införa elektroniska
affärer, men de har haft olika lösningar att välja mellan. Det innebär att
Landstinget har kunnat deltaga och påverka införandet av elektroniska
affärer i större utsträckning än aktörerna på elmarknaden.

Landstingets investeringskostnader för införandet har hittills uppgått till 16
miljoner kronor. Landstinget beräknar spara 34 miljoner kronor årligen när
de elektroniska affärerna kommer igång fullt ut. Det är dock osäkert när i
tiden dessa inbesparingar uppkommer, vilket gör att det svårt att analysera
investeringen utifrån olika investeringskalkyler. En metod som är enkel att
använda är att räkna ut den tid det tar innan inbetalningsöverskotten är lika
stora som grundinvesteringen182. Vi skulle dock vilja hävda att när
elektroniska affärer kommit igång fullt ut skulle investeringen återbetala
sig på 6 månader (16/34˜ 0,5 år). I detta resonemang bortser vi från hela
inkörningsperioden, som om vi hade de exakta siffrorna för hela perioden
skulle innebära en längre återbetalningstid. Vi tycker dock att det är
viktigare att göra en ungefärlig beräkning av investeringens lönsamhet än
att helt bortse från de ekonomiska konsekvenserna. Vi antar därför att

                                           
179 Eriksson, A-C., 2000-03-24.
180 Eriksson, A-C., 2000-03-24.
181 Owe, J., 2000-03-24.
182 Persson, I. & Nilsson, S-Å., 1999.
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Landstingets EDI-investering har en ekonomisk livslängd på 10 år och
uppskattar investeringens lönsamhet utifrån Anthony & Reeces
nuvärdesmetod, se tabell 2 och 3. Vid en kalkylränta på 20 % är nuvärdet
av investeringen 127 miljoner kronor. Denna investering ger oerhört bra
avkastning. Har företaget ett avkastningskrav på 50 % är investeringen
fortfarande lönsam.

Tabell 2: Investeringens nuvärde vid kalkylränta 20 %.

Tabell 3: Investeringens nuvärde vid kalkylränta 50 %.

Vi anser vidare att vissa av de effekter Landstinget uppnått skulle kunna
erhållas oberoende av införandet av elektroniska affärer. Effektivisering
inom vissa områden hade kunnat erhållas enbart genom att se över
affärsprocesserna. Mycket av de inbesparingar som Landstinget uppnått
anser vi kan hänföras till effektiviseringen av den interna
förrådshanteringen och har ingen direkt koppling till införandet av
elektroniska affärer.

9.4 Användning av information

Den information som aktörerna på elmarknaden tillgodogör sig kan
analyseras utifrån Krügers modell (se 5.4.1). Område i mitten av figuren,
där de tre elipserna överlappar varandra, är den information som parterna
använder. Inom elmarknaden är utbudet av information ofta större än
efterfrågan. Vid omsändningar av ett mätvärde skickas ofta en hel månads

Belopp Diskonterings faktor Totalt nuvärde
20%

Inbetalningar 34 Mkr 4,675 159 Mkr
Minus investeringen 16 Mkr
Investeringens nuvärde 143 Mkr

Belopp Diskonterings faktor Totalt nuvärde
50%

Inbetalningar 34 Mkr 1,995 68 Mkr
Minus investeringen 16 Mkr
Investeringens nuvärde 52 Mkr
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mätvärden183. Det finns både behov och efterfrågan att skicka information
om leverantörsbyten med EDI. Det som hindrar dessa EDI-skick är att det
inte finns något utbud av EDI-system som möjliggör att denna information
skickas. Systemleverantörerna har ännu inte de nya systemen helt klara.

För att få en effektiv informationsförsörjning krävs att endast den
efterfrågade informationen skickas och inga överskick av information. I
dagsläget är alltså utbudet av information för stort. Genom att bara skicka
den aktuella informationen anser vi att aktörerna skulle kunna spara mycket
tid och kostnader samt att de kan få en ökad effektivitet i
informationshanteringen. Det är viktigt att nätägarna tar sitt ansvar och
enbart skickar den efterfrågade informationen. Skulle överskicket av
information kunna minskas skulle användningen av informationen
underlättas.

Enligt Typanski är det viktigt att informationsförsörjningen är koordinerad
och integrerad i företaget184. Vid användning av EDI får företaget en
integrerad informationsförsörjning i och med att personal som har olika
arbetsuppgifter och arbetar på olika nivåer får samma information185. Det
underlättar även användningen när alla parter kommunicerar på samma
sätt. Det finns dock nackdelar med EDI som försvårar användningen av
informationen. Formaten är tunghanterade och det behövas kodtabeller och
specialistkunskap för att förstå meddelandet. Detta gör att EDI-systemet
inte är vidare användarvänligt utan det kan ta tid att lära sig koderna.186 Vi
anser att detta inte stämmer överens med Typanski som betonar att
användningen av informationsresurserna ska stödja affärsmotivet187.
Affärsmotivet med EDI är en effektiv informationsöverföring, vilket enligt
oss inte uppnås med tunga format och avancerade kodtabeller.

Genom att handla elektroniskt erhåller parterna statistik som enkelt kan
sammanställas och användas till säkrare prognoser. Informationen ökar
kostnadskontrollen och ger även stöd vid upphandling.188 Typanski menar
att företags informationsförsörjning påverkar hur dess verksamhet fungerar

                                           
183 Zurawska, J., 2000-03-31.
184 Typanski, R. E., 1999.
185 Eriksson, A-C., 2000-03-24.
186 Eriksson, A-C., 2000-03-24.
187 Typanski, R. E., 1999.
188 Canazza, P., 2000-03-16.
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såväl operativt som strategiskt. Det är även viktigt att
informationsförsörjningen är koordinerad och integrerad inom företaget för
att uppnå ett effektivt informationsflöde. Landstinget har haft vissa
problem med informationsförsörjningen, bl.a. har ett programmeringsfel i
systemet uppstått, vilket orsakat vissa manuella arbetsmoment. Vi anser att
detta inte stämmer överens med Landstingets övergripande mål med
elektroniska affärer, som går ut på att minimera manuella registreringar. Vi
anser i likhet med Typanski att denna synkronisering mellan
informationens roll och företagets mål är viktig för att uppnå effekterna
med elektroniska affärer. Vi anser vidare att Landstingets projektledning
har förståelse för elektroniska affärer och inser vikten av information,
vilket även inneburit att felet numera korrigerats och den elektroniska
verksamheten därmed är synkroniserad.

Posten Logistiks XML-lösning kan innebära att användningen av EDI ökar
bland mindre aktörer och de kan då enklare tillgodogöra sig information
med EDI. Genom Posten Logistiks godssökningstjänst kan kunder även få
information presenterad i deras egna interna system, som de väl känner till
och har tilltro till. De känner då igen layout, färgsättning och typsnitt m.m.
på informationen och kan enklare använda sig av informationen. Vi anser
att Posten Logistiks godssökningstjänst uppfyller detta krav och deras
informationsförsörjning därmed är effektiv.

Ovanstående resonemang visar att EDI har stor inverkan på den dagliga
verksamheten genom att kunder erbjuds information om gods elektroniskt.
Då IT har stor inverkan på den dagliga verksamheten inom Posten Logistik
anser vi att de kan placeras högt  på den vertikala skalan i Applegates
modell. Posten Logistik har anordnat seminarium och utbildat sina kunder i
vilken information de bör lägga in i sina EDI-system för att kunna erbjuda
hög service och effektiv logistik. De har även utvecklat lösningar som kan
anpassas till varje kunds enskilda önskemål.189 Enligt Applegate sätter de
därmed kundens informationsbehov i fokus då de marknadsför sig genom
att utbilda kunder i IT och EDI. Vi anser att Posten Logistik  befinner sig
till höger på den horisontella skalan i Applegates modell, se figur 12. Vi
anser även att Landstinget kan placeras in i samma ruta som Posten
Logistik. IT har hög inverkan på Landstingets verksamhet, då de sköter en
stor del av verksamheten elektroniskt. De marknadsför sig genom IT och

                                           
189 Uhlir, C., 2000-03-29.
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utbildar även sina leverantörer i IT för att öka deras kunskap om
elektroniska affärer.

Elbranschen är som tidigare nämnt den största användaren av EDIFACT i
Sverige och använder EDI för att få ökad kontroll på verksamheten bl.a.
vad gäller planering av elproduktion. Postverket och EDIel standarden
innebär att komplexiteten minskar, då alla aktörer ”pratar” samma språk
och kommunicerar via ett gemensamt nav. Vi anser därmed att IT har en
hög inverkan på elbranschens verksamhet och befinner sig därför högt på
den vertikala skalan. Elbranschen är en relativt trögrörlig bransch, det kan
ta uppemot två år att utveckla en ny meddelandetyp för EDIel190. Vid
införandet av EDI fick övriga aktörer och användare enligt vår åsikt inte
vara med och påverka utvecklingsarbetet. Svenska Kraftnät har inte
tillräckligt kommunicerat ut fördelarna med EDI inom elbranschen och än
idag är kommunikationen om EDI-utvecklingen bristfällig. Detta gör att IT
inom elbranschen har låg inverkan på marknadsföringen.

Birka Energi har dock tagit fram en produkt som heter Energy Focus som
sammanställer statistik över väderprognoser, elbrukning och elpriser etc.191.
För att vara en aktör på elmarknaden anser vi att Birka Energi och
Nordpool har större kundfokus än övriga aktörer inom branschen.
Framtagandet av Energy Focus visar på stor kundfokus, då deras kunder
enklare kan planera sin elkostnad med hjälp av denna produkt. Som
tidigare nämnts har Nordpool även större kundfokus genom att de anpassat
sitt EDI-system med en SMTP-lösning för kommunikation med Danmark.
Detta gör att Birka Energi och Nordpool ligger något längre till höger i
figuren än elmarknaden, dock inte lika långt till höger som Posten Logistik
och Landstinget.

                                           
190 Zurawska, J., 2000-03-31.
191 Jernberg, M., 2000-04-06.
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Figur 12: IT:s inverkan på positionering.

9.5 Miljö

Den uppfattning vi fått av de aktörer vi varit i kontakt med inom
elbranschen är att användarna generellt fått lite eller ingen utbildning i EDI.
Användarna anser dock att det inte inneburit något större problem.
Personalen har hög datorvana sedan tidigare och har haft lätt att ta till sig
den nya tekniken. Innan införandet av EDI arbetade de med
realtidsmätning, som också innebar att information tillhandahölls
elektroniskt192. Användarna inom elbranschen har även fått stor kunskap
vid problemlösning i det dagliga arbetet193. Aktörerna inom elbranschen har
inte fått någon gemensam utbildning, vilket kan innebära att aktörerna utför
EDI-arbetet på olika sätt. Vi tror dock inte att det innebär några problem,
då EDIel-standarden har väl specificerade regler för formatens uppbyggnad
och att de därmed inte ger upphov till någon större handlingsfrihet.

Inom Landstinget var datormognaden vid införandet av elektroniska affärer
något lägre. De har dock fått mycket utbildning och support. Det har även
vid behov haft hjälp av handledare samt helpdesk som svarat på frågor.194

Enligt Earl måste en verksamhet som anskaffar ny teknik utbilda personal i
IT-stödet för att uppnå de önskade konkurrensfördelarna. Vi anser därmed
att elmarknaden och Landstinget inte hade likvärdiga kunskapsmässiga

                                           
192 Zurawska, J., 2000-03-31.
193 Håkansson, E., 2000-03-31.
194 Bergqvist, L., 2000-03-16.
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förutsättningar vid införande av EDI i elektroniska affärer. Vid initialskedet
låg kunskapsnivån högre på elmarknaden, där vi anser att kunskapsnivån
även ökade i en snabbare takt inledningsvis jämfört med Landstinget. Detta
illustreras genom Earls s-kurva nedan. När användarna inom Landstinget
väl kommit in i det elektroniska arbetssättet anser vi dock att deras s-kurva
stiger tvärt, vilket åskådliggörs av figur 13.
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Figur 13: S-kurvor för Elmarknaden och Landstinget.

För att få förståelse för miljöns påverkan på beslut kommer vi att analysera
hur beslut fattas inom de olika verksamheterna vi undersökt. Vi anser att
beslut påverkas av de fyra omvärldsfaktorerna, kommunikation, personliga
relationer, beslutssituation samt normer och formaliteter, i Nilsson &
Molnars modell. Genom att analysera hur beslut fattas utifrån modellen
anser vi att vi får en bra bild av verksamhetens informationsmiljö. Inom
elmarknaden kommunicerar parterna med standarden EDIel som är en del
av den världsomfattande standarden EDIFACT. Det som är positivt med
EDIel är att alla parter ”pratar” samma språk195. SFTI som anger
gränssnittet mellan näringslivet och offentlig sektor underlättar
kommunikationen mellan parterna. Hur parterna ska kommunicera är
överenskommet och definieras i detalj i ovan nämnda standarder.
Förutsättningar för en välfungerande kommunikation finns och
kommunikationen är en viktig del av informationsmiljön.

Samtliga av de verksamheter vi undersökt förutom Posten Logistik
använder filöverföringsprotokollet X.400 för kommunikation. Olika
filöverföringsprotokoll innehåller olika säkerhetstjänster i form av
kvittenser, signering och kryptering196. Elbranschen och Landstinget har
angett att möjligheten att få kvittenser var ett av skälen till att de valde
X.400. Inom elbranschen används dock inte kvittenser vid EDI-
kommunikation197. För Landstinget däremot är det väldigt viktigt att få
kvittenser som en bekräftelse på att viktiga leveranser kommer

                                           
195 Eriksson, A-C., 2000-03-24.
196 Redlund, R., 2000-03-06.
197 Owe, J., 2000-03-24.

Lärande

Tid

Elmarknaden

Landstinget



Effekter av EDI Analys

89

genomföras198. Säkerhetsfrågan har aldrig varit ett stort problem för
elbranschen då informationen som skickas med EDI inte är av känslig
karaktär, vilket gör att det inte finns något behov av kryptering eller
signering199. Säkerhetsfrågan är därmed enligt vår uppfattning inget hinder
för införandet av Internetbaserad EDI inom elbranschen. Landstinget har
mer känslig information som elektroniska beställningar och betalningar.
Inför Landstinget Internetbaserad EDI anser vi därmed att de har behov av
att kryptera informationen som skickas över Internet.

Vid införandet av EDI tecknas ett EDI-avtal mellan parterna som
specificerar meddelandetyper och vilken information som ska skickas
mellan parterna. EDI-avtalet är grunden för samarbetet mellan parterna.200

Landstinget har för att få en närmare relation med sina samarbetspartner
anordnat informationsträffar där de förklarat sin vision med elektroniska
affärer201. Nilsson & Molnár förklarar  Landstingets handlande med att det
är viktigt att samarbetet bygger på en personlig relation och att
handelsparterna har förståelse för varandras verksamhet. Detta är viktigt för
att effektiva beslut ska kunna fattas. På elmarknaden finns EDIel Nordisk
Forum och det blivande Kundrådet för att skapa personliga relationer inom
branschen. Inom de grupperna bygger de upp förtroende och socialisering
sker inom gruppen. Vi anser att både Landstinget och elbranschen genom
skapande av personliga relationer försöker skapa en grund för effektivt
beslutsfattande.

De som arbetar med EDIFACT har däremot haft svårt att öppna upp
organisationen samt även haft svårt att ta till sig synpunkter från
utomstående202. Aktörerna inom elbranschen känner också att de inte har
fått vara med och påverka i beslutssituationen. Användarna påverkas även
av att det varit stora omvälvningar vad gäller EDI inom elbranschen,
arbetet ändras ständigt och det saknas kontinuitet i arbetssituationen.203 Vi
anser därmed att konsensus ej råder i beslutssituationen på elmarknaden.
Beslutssituationen på elmarknaden styrs till stor del av lagar och regler,
vilket vi anser att försvårar för aktörerna att vara med och påverka.

                                           
198 Johansson, A., 2000-03-16.
199 Owe, J., 2000-03-24.
200 Redlund, R., 2000-03-06.
201 Johansson, A., 2000-03-16.
202 Uhlir, C., 2000-03-29.
203 Zurawska, J., 2000-03-31.
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Bildande av ett kundråd med representanter från elbranschen är dock ett
steg i rätt riktning. Förutsättningarna på elmarknaden påverkar aktörernas
agerande. Monopol har förekommit på elmarknaden under lång tid, vilket
enligt oss fortfarande lever kvar i aktörernas beteende trots att elmarknaden
idag är avreglerad. De normer som styrde aktörernas agerande under
monopolsituationen sitter ännu kvar i atmosfären. Offentlig sektor har en
liknande situation där de styrs av formaliteter i form av lagar och direktiv
men agerar på en konkurrensutsatt marknad.

Vi avslutar denna analys med en kort sammanfattning av vilka effekter som
inverkar på organisationens totala effekt med EDI i elektroniska affärer.
EDI kan innebära både positiva och negativa effekter för organisationer.
För att uppnå positiva totala effekter av EDI krävs att vissa aspekter
beaktas extra noggrant. Effekterna som uppstår inom dimensionen
affärsrelationer beror av huruvida parternas samarbete grundar sig på
påtryckningar eller engagemang. Effektdimensionen affärsprocesser består
i hur väl processer ägnats uppmärksamhet samt om EDI arbetet varit
förankrat i ledningen. För att kunna uttala sig om vilken effekt EDI-
användningen har är det viktigt att göra ekonomiska kalkyler.
Användningen av information påverkas av hur organisationen har
kommunicerat ut effekterna med EDI. Inom effektdimensionen miljö
påverkas EDI-användningen av organisationens kunskapsnivå och hur
beslut fattas inom organisationen.

Det är alltså flera olika aspekter inom varje effektdimension som påverkar
den totala effekten med användningen av EDI. Det kan göra att
organisationer kan ha svårt att sammanväga de enskilda effekterna till den
totala inverkan EDI har på organisationen. Därigenom har det uppkommit
svårigheter vid värdering av den totala effekten med EDI. Vi har därmed
tagit fram en modell som förenklar för företag att utföra denna värdering.
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10 Modellutveckling
I detta kapitel presenterar vi ett förslag på en modell för värdering av den
totala effekten med EDI i elektroniska affärer. Resonemanget om modellen
grundar sig på undersökningsområdet för denna studie. Modellen är
avsedd att fungera generellt för värdering av EDI i samtliga branscher. Vi
anser att det är viktigt att ha en modell som utgångspunkt vid värdering av
EDI, eftersom EDI användningen ständigt ökar.

10.1 Förslag på modell för värdering av EDI

Modellen utgår ifrån de fem effektdimensioner som berörs vid införandet
av EDI och som ligger som grund för vår studie. Genom att hitta mått som
mäter de effekter som införandet av EDI medför kan den totala effekten
uppskattas.

EDI inverkar bl.a. på områden som affärsrelationer och affärsprocesser där
effekter är svåra att mäta, vilket försvårar uppskattningen av den totala
effekten. Enligt vår uppfattning är svårigheten att mäta anledningen till att
många företag inte har gjort ordentliga utvärderingar av EDI:s totala
effekter. Med denna modell hoppas vi därmed att företag får större
medvetande och tänkande kring att uppskatta de effekter EDI innebär.

De fem berörda dimensionerna innefattar ofta effekter som är svåra att
konkret mäta. Av denna anledning har vi tagit hjälp av principen för
Balanced Scorecard (BSC) som handlar om mätning och kvantifiering av
företags verksamhet204. Vi har inspirerats av BSC:s tillvägagångssätt för
nedbrytning, vilket förenklar och möjliggör konkret mätning av olika
effekter.

I vår modell vill vi kunna uttala oss om företags totala effekter genom att ta
fram mått inom de olika dimensionerna. De fem dimensionerna berör både
interna och externa aspekter inom företagets verksamhet, vilket ger balans i
mätningen. Som nämndes i kapitel fyra vid presentation av dimensionerna
ger förändringar av affärsrelationer externa effekter medan affärsprocesser,
kostnader och besparingar samt användning av information ger interna

                                           
204 Chaudhuri, A. K. & Acharya, U. H.,  2000.
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effekter. Dimensionen miljö avser däremot både organisationens interna
och externa effekter.

Inom de fem effektdimensionerna har vi tagit fram konkreta mått som kan
hjälpa organisationer att enklare värdera de totala effekterna med EDI i
elektroniska affärer.   Modellen är generell och vi ger ett axplock av mått,
men för att få en mer rättvisande bild av de totala effekterna är det viktigt
att varje företag hittar företagsspecifika mått. Modellen är tänkt att utnyttjas
vid återkommande tillfällen, för att utvärdera de uppnådda effekterna med
EDI. Genom att sätta upp förbättringsmål och sedan kontinuerligt mäta och
utvärdera hur väl dessa mål uppnåtts erhålls underlag för att kunna öka de
positiva effekterna av EDI.

En närmare förklaring av måttens betydelse återfinns i bilaga 2.
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11 Slutsatser och reflektioner
I detta kapitel presenteras de slutsatser och reflektioner som vi kommit
fram till i denna studie om organisationers effekter med EDI i elektroniska
affärer samt förslag till fortsatt forskning inom detta område.

Aktörerna på elmarknaden och landstingets effekter med EDI påverkas
mycket av deras miljö  och givna förutsättningar som de inte själva kan
påverka. Offentlig sektor och elbranschen har båda en bakgrund av
monopol och statliga regleringar. Detta gör att lagar och direktiv i vissa fall
tvingar aktörerna till ett visst handlande, vilket drar ned den totala effekten
med EDI. Genom att lagar och direktiv har stor inverkan på dessa
branscher, påverkas agerandet inom branscherna till stor del av
maktutövning. Inom Landstinget har försök gjorts att driva EDI-
utvecklingen framåt genom att skapa förtroende byggt på engagemang och
deltagande. Detta har inte uppnått önskat resultat som var att sprida
användningen av elektroniska affärer bland deras handelspartner. Istället
har Landstinget utövat makt genom att de vägrar att samarbeta med
handelsparter som inte klarar bedriva affärer elektroniskt. Detta inverkar
negativt på de effekter EDI-användningen ger jämfört med om samarbetet
skulle bygga på engagemang.

Nordpool har helt andra förutsättningar, då de inte styrs av lagar och
direktiv. De har därmed lättare att anpassa sig till störningar i samarbetet
och bygger enklare upp ett förtroende. Nordpools framtagande av en
SMTP-lösning för kommunikation med Danmark visar på deltagande och
engagemang. Deltagande och engagemang i samarbetet ökar de positiva
effekterna av att använda EDI.

Svenska Kraftnät har i och med sin position på elmarknaden utövat makt i
EDI-utvecklingen. Genom det nybildade kundrådet får de övriga aktörerna
på elmarknaden möjlighet att vara med och påverka EDI-utvecklingen.
Svenska Kraftnät försöker genom kundrådet få aktörerna engagerade i EDI-
utvecklingen. Det ökade deltagandet och engagemanget som uppnås då
aktörerna blir delaktiga i EDI-utvecklingen medför på sikt att de kommer
att öka de positiva effekterna med EDI.

Vi anser att maktutövning i de fall vi studerat skapat ett missnöje bland
aktörerna, då de inte fått vara med och påverka EDI-utvecklingen. I de fall
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samarbete baserats på engagemang och deltagande har inget missnöje
förekommit, vilket inneburit positiva effekter. Vi anser därmed att EDI-
samarbete baserat på engagemang och deltagande ger en positiv inverkan
på organisationen. Med hjälp av vår modell kan organisationen få mått på
hur väl samarbetet fungerar. Genom att mäta störningar och
anpassningsgrad får organisationer en bild av hur väl deras
samarbetsrelation fungerar. Detta kan utgöra ett effektivt underlag för
förbättring av samarbetet.

För att uppnå de stora vinsterna vid införande av EDI är det viktigt att
affärsprocesserna fokuseras. I de fall som vi undersökt har resultatet av
EDI-användningen varit mer positivt då  affärsprocesserna getts stor vikt.
När Landstinget såg över sina affärsprocesser upptäckte de brister i rutiner
och arbetssätt. De största vinsterna som Landstinget uppnått är genom att
förändra arbetsrutiner. Dessa vinster skulle kunna ha uppnåtts även om de
inte infört elektroniska affärer, alltså enbart genom processöversyn. För att
en verksamhet ska lyckas åstadkomma stora vinster med att införa
elektroniska affärer och EDI krävs dock processöversyn. Att enbart införa
EDI ger inte lika stora vinster. Inom elbranschen har affärsprocesserna inte
ägnats lika stor uppmärksamhet, vilket har inneburit negativa effekter i
form av lägre kvalitet och driftsäkerhet.

Om ledningen involveras och är delaktiga vid införandet av EDI
underlättas integreringen av EDI-systemet i hela verksamheten. Behandlas
EDI som en fråga för hela verksamheten erhålls högre positiva effekter
jämfört med om det enbart ses som en teknisk fråga isolerad från
organisationens övriga verksamhet. Inom Landstinget har EDI varit
förankrat i ledningen och det har getts stort stöd och utrymme, vilket gjort
att det blivit en lyckad satsning. Inom elbranschen har EDI behandlats som
en teknisk fråga som har engagerat en liten grupp personer inom branschen.
Genom en teknisk fokusering på EDI inom elbranschen har det uppstått
missnöje. Skulle elbranschens företagsledningar varit mer delaktig i EDI-
utvecklingen hade hela verksamheten involverats i EDI-arbetet.
Användarna hade då kunnat ge större bidrag genom sin kunskap om
rutinerna i verksamheten. Ledningens engagemang i EDI-utvecklingen
underlättar arbetet med  processöversyn då det krävs ett starkt stöd från
ledningen för att genomföra en översyn av processerna. Ledningens
engagemang och processöversyn är två viktiga grundstenar för att erhålla
stor positiv inverkan på organisationen. För att få ett mått på hur väl
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organisationen genomfört processöversynen har vi i vår modell föreslagit
att antalet eliminerade moment ska mätas.

Där EDI införandet har behandlats som en teknisk fråga har inte de positiva
effekterna med EDI i samma utsträckning kunnat uppnås. Att de positiva
effekterna inte kunnat urskiljas är en av anledningarna till att spridningen
av EDI varit så begränsad.

Kostnader och inbesparingar är konkreta effekter som direkt påverkar
organisationen. Vid val av olika investeringsalternativ sätts ökad
funktonalitet och kvalitet ofta i relation till kostnaden. Det är därför av stor
vikt att ordentliga ekonomiska kalkyler på kostnader och inbesparingar
genomförs. Förslag på lämpliga ekonomiska beräkningar återfinns i modell
för  värdering av EDI i elektroniska affärer (figur 14). Inom elbranschen
har inte ekonomiska konsekvenser beaktats. Det kan förklaras av att de inte
haft incitament att utvärdera kostnader och inbesparingar av EDI-
investeringar, då de varit tvungna att införa en specifik EDI-lösning.
Landstinget däremot har gjort beräkningar av kostnader och inbesparingar.
Jämfört med elbranschen har Landstinget haft incitament i form av att de
varit tvungna att rapportera EDI-projektets lönsamhet. Elbranschens
postverk som aktörerna kommunicerar genom är fördelaktigt då det innebär
lägre kostnader, högre driftsäkerhet och högre kvalitet. Framöver när
postverket byggs ut med SMTP kapacitet finns utrymme för ytterligare
kostnadssänkningar då trafikavgiften kan undvikas. Det Internetbaserade
protokollet SMTP medför även lägre kostnader för att knyta upp nya
samarbetspartner då många företag redan har Internetuppkoppling. Genom
att använda Internetbaserad EDI kan organisationer därmed öka de positiva
effekterna med EDI.

Merarbetet som överskicket av information på elmarknaden utgör medför
stora kostnader. Kostnaderna för EDI är stora då mycket information
skickas som inte efterfrågas. Det ger mycket onödiga negativa effekter,
vilket skulle kunna undvikas. Inom elbranschen bör aktörerna arbeta med
att minska överskicket av information. För att underlätta detta arbetet anser
vi att antal omsändningar och antal meddelanden med fullständig
information % (se modell i kapitel 8) bör mätas för att användas som
arbetsunderlag.

Ett problem idag inom elbranschen är att det inte finns tillräcklig
kompetens inom EDIFACT då antalet EDIFACT-användare är få. Genom
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att istället för EDIFACT börja använda XML kommer kompetensen bli
mer lättillgänglig. Ökad kompetens innebär att organisationer kan erhålla
högre positiv inverkan på verksamheten. Inom elbranschen skulle
användandet av information enkelt kunna förbättras genom att minska
överskicket av information och att skicka mer komplett information från
början. Användningen av EDI på elmarknaden gör att parterna
kommunicerar på samma sätt, vilket underlättar användningen av
information då informationsförsörjningen integreras och koordineras i
företaget. Användningen av information försvåras dock av att EDIel
formatet är tunghanterligt och komplicerat, vilket innebär negativa effekter
på EDI-användningen. Genom att använda XML som är mer lätthanterligt
kan mer positiva effekter uppnås och spridningen av EDI öka.

Det som skiljer elbranschen från Posten Logistik och Landstinget enligt
Appelgates modell är att elbranschen inte kommunicerat ut vilka effekter
som kan uppnås genom att använda EDI. Det har gjort att framför allt de
små aktörerna inte förstått fördelarna för dem med att använda EDI. Detta
är ytterligare en förklaring till att spridningen av EDI inte varit så stor som
förutspåddes på 1980-talet.

Elbranschen och landstinget hade olika förutsättningar i sin miljö vad gäller
kunskapsnivå. Båda parter har insett användarnas kunskapsnivå och väl
anpassat utbildningen till den. De har anpassat införandet av EDI till
miljön. Utifrån den givna miljön har de därmed uppnått mycket positiva
effekter i detta avseende. Det är alltså viktigt att vara medveten om
personalens kunskapsnivå vid införandet av EDI. Detta för att EDI-
utbildningen ska kunna anpassas till rätt nivå. Detta kan mätas med hjälp av
vår modell.

Både elbranschen och landstinget har goda förutsättningar för att kunna
fatta effektiva beslut i deras informationsmiljö, det finns dock hinder som
försvårar beslutsfattandet. Parternas förflutna situation med regler och
direktiv sitter kvar i atmosfären och hämmar effektiviteten i deras
beslutsfattande. Aktörerna inom elbranschen har därför inte tagit de
möjligheter de haft till att påverka EDI-utvecklingen.

Det är viktigt att veta vilka effekter EDI kan ha på en organisation och för
att ta reda på det krävs att en värdering görs. Vi hoppas att organisationer i
detta avseende kan ta hjälp av vår modell eller att de inte minst ökar
medvetandet kring de effekter EDI kan medföra. Slutsatserna av denna
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studie anser vi gälla generellt inom elbranschen, däremot inom offentlig
sektor och transportbranschen anser vi underlaget vara begränsat till att
uttalanden endast kan göras rörande de undersökta fallen.

Avslutningsvis vill vi sammanfatta hur organisationer bör agera för att
uppnå den största möjliga positiva effekten med EDI i elektroniska affärer.
Det är viktigt att EDI-samarbetet bygger på förtroende och engagemang.
Vid införandet av EDI-systemet bör en ordentlig processöversyn
genomföras som involverar både ledning och personal. För att uppnå
minimala kostnader bör Internetbaserad EDI användas. Det är även viktigt
att enbart skicka den efterfrågade informationen. Slutligen bör
organisationer även kommunicera ut fördelarna med EDI för att samtliga
parter ska inse de positiva effekter detta kan medföra.
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11.1 Förslag till fortsatt forskning

Elektroniska affärer och EDI är ett väldigt omfattande forskningsområde
och det finns många intressanta områden att bedriva vidare forskning inom.
Våra förslag till fortsatt forskning är:

• Företag utvärderar sällan satsningar av elektroniska affärer och EDI. Det
vore intressant att undersöka vilka lönsamhetskrav företag ställer på IT-
investeringar. Vilka investeringskalkyler och omvärldsanalyser ligger till
grund för värdering av dessa IT-investeringar? Skiljer sig beslutsunderlag
för IT-investeringar från andra investeringar?

• Vilka rationaliseringsvinster uppnår företag med sina IT-satsningar? Hur
upplever personalen företags ökade satsningar på IT? Vilka åtgärder kan
vidtagas för personalens välbefinnande?

• Hur viktigt anser företag att säkerhetsfrågan vid informationsöverföring
över Internet är? Anser företag att säkerhet vid informationsöverföring
över Internet är värt att betala för? Hur pass medvetna är företag om
riskerna vid elektronisk överföring av information över Internet.
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12 Ordlista

Affärssystem=Företagets interna system som kan inkludera
ekonomisystem, material- och produktionssystem, order- och
fakureringssystem.

Applikation=Programvarutillämpning.

Datafil/fil=En mängd av sammanhängande poster som behandlas som en
enhet.

EAN= En branschneutral användarorganisation, står för European Article
Numbering Association. Branschstandard för bl.a. streckkoder och EDI.

EDI=Electronic Data Interchange. Elektroniskt meddelandeutväxling av
strukturerad information, direkt mellan datorsystem, enligt ett
standardiserat format.

EDIel=Braschspecifik standard för elbranschen, bygger på den mer
omfattande standarden EDIFACT.

EDIel Nordiskt Forum=Ett nordiskt samarbete för utveckling och
förbättring av elmarknadens EDIel standard.

EDIFACT=Electronic Data Interchange For Administration, Commerce
and Transport. Det av FN administrerade projektet för elektronisk
överföring av information, bestående av en samling regelverk och periodvis
utkommande kataloger med meddelanden.

EDIS=EDI-föreningen i Sverige, som  1999 tillsammans med Swebizz
bildade GEA, Gemenskapen för elektroniska affärer.

Elektronisk handel=Ett samlingsbegrepp för elektronisk överföring av
information.

Elektroniska affärer=Ett omfattande begrepp som innefattar företagets
hela affärsprocesser. Ett begrepp som tydligare än elektroniskt handel
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anger att tekniken inte bara kan användas för handel, utan för all slags
affärsverksamhet.

Filöverföringsprotokoll= Regler för hur informationen överförs.

HTML=Hyper Text Markup Language, ett språk som innehåller
instruktioner för hur text, bilder och länkar ska hanteras. Används på
Internet för t.ex. www-dokument.

Inhouse-format=Företagets interna format för datans struktur.

Internet=Ett fysiskt nät som binder samman många små nät.

ISDN=Integrated Services Digital Network. Digitalt nät med hög kvalitet.

IT=Informationsteknologi. Elektroniska affärer är en del av begreppet IT.

Konvertera=Översätta olika format och protokoll.

Konverterare=Benämning för den del av EDI-systemet som översätter
olika format.

Konvertering= Översättning mellan olika format och protokoll.

Meddelande=En serie segment enligt en given ordning som inleds med en
meddelande-ingress och avslutas med meddelandeslut (inom EDIFACT).

Meddelandetyp=En identifierad och strukturerad mängd dataelement enl.
kraven för en viss transaktionstyp, t.ex. faktura.

MDN=Message Disposition Notification. MDN ger tillsammans med
SMTP/MIME möjligheten att få kvittenser på att meddelanden gått fram.

MIME=Multipurpose Internet Mail Exchange. Standard för utbyte av
meddelanden över Internet.

Online=Direktanslutning till datasystem.

Pharos Internet=EDI-projekt med fokusering på Internet.
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Protokoll=Ett regelverk som specificerar hur datakommunikation ska
genomföras.

SFTI=Single Face To Industry. Ett specificerat gränssnitt för elektroniska
affärer mellan näringslivet och offentlig sektor.

S/MIME=Säkrat sätt för överföring av elektroniska meddelanden på
Internet.

SMTP=Simple Mail Transfer Protocol används bl.a. för att skicka
elektronisk post över Internet

TCP/IP=Används som kommunikationsnätverksprotokoll bl.a. vid
överföring på Internet. TCP står för Transmission Control Protocol och IP
står för Internet Protocol.

VAN=Value Added Network. Nätoperatör som är leverantör av
mervärdestjänster.

WAP=Wireless Application Protocol. Filöverföringsprotokoll för trådlös
kommunikation.

XML=eXtensible Markup Language. Dataspråket används mycket på
Internet för webbdesign, kommunikation och databashantering.

XML/EDI=När XML används för att skicka strukturerad information,
d.v.s. EDI, benämns det XML/EDI.

X.25=Paketförmedlande datanät.

X.400=En standard för överföring av elektroniska meddelanden.


