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e-affärer med ebXML
En kommande B2B-lösning för små och medelstora företag?

Sammanfattning

EDI (Electronic Data Interchange) är ett sätt att automatisk och elektronisk överföra
affärsdata, såsom fakturor och beställningar, direkt mellan olika företags datasystem. Det är
en etablerad lösning som har använts de senaste 20-30 åren av de stora företagen.

För många mindre företag med begränsade resurser är EDI baserad på understandarder som
Edifact och XML en alltför kostsam, tidskrävande och komplicerad investering. Likväl har
flera stora företag börjat kräva av sina leverantörer att dessa har stöd för EDI i någon form.
Under senare tid har det också kommit nya alternativa lösningar som särskilt ska underlätta
för små och medelstora företag att bedriva e-affärer. En sådan lösning är ebXML (Electronic
Business using XML).

Frågan är om ebXML är eller kommer att bli ett bättre alternativ än Edifact, lämpat för de
mindre företagens behov och förutsättningar. Huvudsyftet med denna uppsats har därför varit
att undersöka hur förekommande ebXML-lösningar är bland svenska små och medelstora
företag, samt hur ebXML förhåller sig till företagens behov och förutsättningar jämfört med
Edifact. Fokus är på de mindre företag som levererar sina produkter till storföretag.

För att besvara problemställningen så har en kombination av kvantitativ- och kvalitativ ansats
används, med ett induktivt angreppssätt i huvudsak. Datainsamlingen har skett genom två
elektroniska enkäter, samt uppföljande intervjuer via e-post. Totalt ingår i undersökningen 90
stycken slumpmässigt utvalda små och medelstora företag inom olika branscher. Till detta
tillkommer 15 storföretag, vilka fungerar som jämförelsegrupp. Dessutom ingår 15 stycken
företag verksamma inom IT-/affärssystemområdet då dessa har djupare kunskap om olika
EDI-lösningar och deras framtid.

Resultatet från undersökningen visar att företagens utnyttjande av olika ebXML-lösningar i
princip är begränsat till ett fåtal storföretag, vilka har implementerat delar av ebXML-
ramverket. De mindre företag som idag använder EDI har ofta redan Edifact, samt
kompletterar denna med någon annan lösning. De har även ett behov av att kunna skicka och
ta emot många andra elektroniska affärsdokument än enbart fakturor. Ofta saknar de mindre
företagen kunskap om alternativa lösningar för B2B och begreppet ebXML känner de inte ens
till. Deras främsta önskemål angående EDI är standard, användarvänlighet och säkerhet. När
det gäller standard bryr sig inte mindre företag om vilken denna är så länge den är etablerad.

De slutsatser som kan dras av resultaten är att ebXML i själva specifikationerna och
standarderna är en bättre B2B-lösning än alternativen. I teorin uppfyller ebXML företagens
behov, men ännu inte i praktiken. Detta beror på att de s.k. ebXML-katalogerna med
kärnkomponenter i princip fortfarande saknas. I nuläget är därför ebXML inte tillräckligt
starkt för att konkurrera med Edifact och under de närmaste åren kommer dessa tekniker att
samexistera. En inte alltför orimlig slutsats är att ebXML inom 4-5 år kommer att vara en
etablerad teknik och det är mycket möjligt att bygg- och konstruktionsbranschen blir den
första att ta till sig ebXML-standarden.

Nyckelord

e-affärer, små företag, medelstora företag, mindre företag, elektroniska affärsdokument,
ebXML, EDI, Edifact.
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e-business with ebXML
An upcoming B2B-solution for small and medium sized businesses?

Abstract

EDI (Electronic Data Interchange) is a method to automatically transfer business data, for
example invoices and orders, directly and electronically between different companies
computer systems. It is an established solution that has been used for the last 20-30 years.

For many small and medium sized enterprises (SME) with limited resources EDI is, based on
sub standards such as Edifact and XML, an investment that is to expensive, time consuming
and complicated. Several larger companies have nevertheless begun to demand their suppliers
to have support for EDI solutions. Recently new alternatives have arrived which should make
it easier for SME’s to conduct e-business. One of these solutions is ebXML (Electronic
Business using XML).

This thesis deals with the question if ebXML is or will turn out to be a better alternative than
Edifact, suitable for the needs and prerequisites of SME’s. The main purpose in this thesis is
to investigate how common ebXML solutions are among Swedish SME’s, and how ebXML
relates to these companies needs and prerequisite compared to Edifact. The focus is on SME’s
that deliver their products to large companies.

To answer the chosen problem the means have been a combination of quantitative and
qualitative method with a mainly inductive approach. Data collection has been done using two
electronic surveys and follow-up interviews by e-mail. The survey includes totally 90
randomly chosen SME’s in different industries. It also includes 15 large companies, which
serve as a comparison group. Furthermore the survey includes 15 companies operating within
the IT/Enterprise Resource Planning systems (ERP) area due to their deeper knowledge about
different EDI solutions and their future.

The results show that the usage of different ebXML solutions in principle is limited to a few
large companies that have implemented parts of the ebXML framework. Those SME’s that
use EDI have already Edifact and supplements it with some other solution. They also have a
need to send and receive many different types of business documents in addition to invoices.
Often the SME’s lack knowledge of alternative B2B solutions and they are very unfamiliar
with ebXML. The SME’s leading desires regarding EDI include standard, user friendliness
and security. Concerning standard they don’t care which one as long as it is a defacto-
standard.

The conclusions that can be drawn from the results are that ebXML, at least in the
specifications and standards, is a better B2B solution then the alternatives. In theory ebXML
fulfills the companies’ needs, but not yet in practice. The reason for this is that the so-called
ebXML catalogues with core components still are largely absent. Therefore, at present time,
ebXML is not strong enough to compete with Edifact and for the next years these solutions
will co-exist. A quite reasonable conclusion is that ebXML within 4-5 years will be an
established technique and it is possible that the building trade will be the first one to use the
ebXML standard.

Key words

e-business, small businesses, medium businesses, SME, electronic business documents,
ebXML, EDI, Edifact.
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“e-business or no business” [Larry Ellison, VD för
Oracle].

Förord

Detta arbete är en kandidatuppsats inom företagsekonomi och handlar om s.k. Business-to-
Business-lösningar (B2B) för elektronisk affärskommunikation. Fokus är på system som
lämpar sig för små och medelstora företags behov och förutsättningar, men som ändå
uppfyller de krav som deras större företagskunder eller leverantörer kan tänkas ha. Uppsatsen
motsvarar tio veckors heltidsstudier per författare och den genomfördes på Stockholms
universitet under höstterminen 2005.

Vi vill här ta tillfället i akt att tacka alla som har varit engagerade i undersökningen på ett eller
annat sätt. Inte minst gäller detta de företag och personer som har tagit sig tid att besvara våra
enkäter. Likaså alla andra som öppenhjärtigt har delat med sig av sina kunskaper och
erfarenheter. Vi vill även tacka våra familjemedlemmar, vänner, opponenter och handledare
som har korrekturläst uppsatsen, samt kommit med värdefulla synpunkter. Inga enskilda
personer är nämnda, men inte heller några bortglömda. Alla de brister, missförstånd och
feltolkningar som kan förekomma i uppsatsen är våra egna och ingen annans.

Stockholm i januari 2006

Jari Tasala och Martin Carlsson
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“In business, your competition will bite you if you keep
running. But if you stand still, they will swallow you”
[Victor Kiam, tidigare ägare av Remington].

1 Inledning

I den nya affärsvärlden gör alltfler företag affärer elektroniskt. För att underlätta samarbete
och effektivisera verksamheterna väljer de att integrera sina tekniska infrastrukturer. Genom
att skapa kostnadseffektivare lösningar för att hantera beställnings-, fakturerings- och
betalningsprocesser, uppnås bl.a. minskade administrativa kostnader. Allt ska i våra dagar gå
snabbt, enkelt och säkert, vilket nödvändiggör ett automatiserande av många manuella
arbetsmoment och ett minimerande av störningarna i informationsflödet.

I en sådan affärsvärld blir det allt viktigare att kunna överföra data direkt mellan olika
företags affärssystem. En etablerad standard för att automatisera denna process är EDI
(Electronic Data Interchange). Detta är en teknisk lösning som har använts av de stora
företagen under de senaste 20-30 åren, men som trots att den är relativt gammal inte har fått
den spridning som många hade förväntat sig. Ibland talas det i dessa sammanhang om
traditionell EDI och vad som då oftast avses är EDI baserad på den i Europa vanligaste och
ursprungliga understandarden Edifact.

1.1 Problembakgrund
För många små och medelstora företag med begränsade resurser i form av kapital och
kunskap, har Edifact visat sig vara en alltför kostsam, tidskrävande och komplicerad
investering [Fredholm, 2002; Ricker m.fl., 2000]. Ett problem är inte minst den stora mängd
dialekter, versioner och tekniska lösningar som ryms inom huvudstandarden. Detta har gjort
Edifact till en lösning förbehållen de stora företagen. Trots detta har flera storföretag som t.ex.
Volvo, ABB och Ericsson börjat kräva av sina leverantörer att dessa har stöd för Edifact eller
åtminstone likvärdiga lösningar [Byttner, 2004; Wallström, 1998]. Detta krav har gjort
förmågan att utbyta elektronisk affärsdata till ett konkurrensmedel bland företagen.

Samtidigt har det under senare år kommit nya alternativa EDI-lösningar som särskilt syftar till
att underlätta för små och medelstora företag att bedriva elektroniska affärer på global nivå.
En sådan teknik är ebXML (Electronic Business using XML), vilket är ett ramverk för
e-affärer som är tänkt att komplettera och fungera ihop med t.ex. Edifact.

ebXML är en relativt ny lösning som konkurrerar med ett flertal andra tekniker som t.ex. web
services om att vinna allmän acceptans. Även om vissa företag kanske är medvetna om
fördelarna med ebXML, kan det samtidigt vara svårt att motivera investeringar i en ny
standard för dem som redan har en annan fungerande EDI-lösning. För de företag som ännu
inte har, men som planerar att införa system för elektronisk affärskommunikation, kan istället
marknadens framtida acceptans av ebXML utgöra ett osäkerhetsmoment.

1.2 Problem
En hel del diskussion och forskning har behandlat ebXML och inte minst fördelarna jämfört
med Edifact och andra EDI-lösningar. Samtidigt tycks studier kring företagens faktiska
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utnyttjande, kunskaper om och erfarenheter av denna teknik vara begränsade. I Sverige finns
det ett antal studier inom ämnet ebXML, men endast några enstaka berör de mindre1

företagens speciella situation, vilket gör området intressant och värt att utforska. Vi ställer oss
därför frågan:

Är eller kommer ebXML att bli ett bättre alternativ än Edifact, lämpat för de mindre
företagens behov och förutsättningar?

1.3 Syfte
Uppsatsen syftar till att undersöka hur förekommande ebXML-lösningar är bland svenska
små och medelstora företag, samt hur ebXML förhåller sig till företagens behov och
förutsättningar jämfört med Edifact. I detta huvudsyfte ingår att:

§ Redogöra för de för- och nackdelar som är kopplade till ebXML och Edifact.

§ Kartlägga de mindre företagens nyttjande, kunskaper och erfarenheter av elektronisk
affärskommunikation.

§ Visa hur de mindre företagen resonerar kring värdet av elektronisk affärskommunikation.

§ Undersöka företagens medvetenhet om ebXML och dess möjligheter.

§ Diskutera om ebXML kommer att bli en allmänt accepterad EDI-lösning som kan ersätta
eller komplettera Edifact.

Genom att uppfylla dessa mål vill vi öka förståelsen för ebXML-lösningar för utbyte av
elektroniska affärsdokument mellan organisationer, samt klargöra möjligheter och fördelar
som finns för de mindre företagen jämfört med andra lösningar.

1.4 Fokus och avgränsningar
Fokus i uppsatsen är på de små och medelstora företag som levererar sina produkter till
storföretag. Det är med utgångspunkt i deras speciella situation som ebXML-lösningar och
Edifact granskas med avseende på möjligheter och problem. Lösningarna redogörs på en
ganska allmän nivå, utan några alltför ingående tekniska beskrivningar. Utanför ramen för
uppsatsen ligger även hur systemen kan implementeras och integreras med företagens
befintliga affärssystem. Detsamma gäller praktiska avtalsfrågor.

1.5 Intressenter
En målgrupp för denna uppsats är mindre företag som av någon anledning behöver införa ett
B2B-system (Business to Business) eller som funderar på att ersätta en lösning de redan har.
Dessa ges möjlighet att själva ta ställning till och göra välgrundade val mellan alternativa
tekniker som ebXML och Edifact. Dessutom kan de stora företag till vilka de mindre
företagen är leverantörer dra nytta av studiens resultat. Genom ökade kunskaper om
alternativa lösningar till Edifact och om de mindre företagens förutsättningar, främjas de

                                               

1 Ett samlingsbegrepp som i uppsatsen täcker såväl små som medelstora företag. I enlighet med EU:s definition
[EU, 2005] omfattas organisationer med färre än 250 anställda och en årsomsättning på högst 50 miljoner euro.
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större företagens möjligheter att anpassa sina krav och datasystem därefter. På samma sätt kan
uppsatsen också vara intressant för de IT-företag som utvecklar eller säljer B2B-system.

1.6 Disposition
Uppsatsen består av totalt tolv kapitel. Flera av dem kan läsas som fristående avsnitt, vilket
kan vara till nytta för den som t.ex. vill fördjupa sina kunskaper inom något särskilt område. I
detta första kapitel presenteras bakgrunden till studien, problemställningen, syftet och de
avgränsningar som har gjorts. I nästa kapitel redogörs övergripande för den
forskningsmetodik som har kommit till användning.

Därefter följer i kapitel 3 till 8 en beskrivning av det teoretiska sammanhang i vilket
problemställningen hör hemma. Hela denna del bygger på litteraturstudier. Ett av målen med
teoridelen är att skapa en gemensam förståelse för olika B2B-lösningar och för de begrepp
som kommer till användning. Inledningsvis redogörs övergripande för EDI-området i kapitel
3. De kapitel som därefter följer förklarar specifika EDI-lösningar som Edifact, XML och
ebXML var för sig utifrån tekniken, inklusive deras respektive för- och nackdelar. Detta
mynnar ut i en sammanfattande jämförelse där lösningarna ställs mot varandra. I kapitel 8 tas
sedan de små och medelstora företagens speciella utgångspunkter upp.

Kapitel 9 inleds med en beskrivning av undersökningens praktiska uppläggning och
genomförande, inklusive en redovisning av svarsfrekvenser och bortfall. Dessutom ingår en
presentation av enkäterna. Därefter sammanställs de empiriska resultaten ifrån
undersökningen. Detta sker på ett objektivt och neutralt sätt. I kapitel 10 sätts därefter de
empiriska resultaten i relation till den presenterade teorin och dessutom jämförs olika resultat
med varandra. Målet är inte minst att besvara frågan om hur företagen själva uppfattar
användandet, behoven och framtiden för olika B2B-lösningar som ebXML. Svaret på frågan
leder vidare till kapitel 11 där vi själva drar våra egna slutsatser om ebXML är eller kommer
att bli ett lyckat alternativ till Edifact, lämpat för de mindre företagens behov och
förutsättningar.

I kapitel 12 som avslutar uppsatsen förs sedan en egen diskussion kring ämnet för studien.
Här ges dessutom några rekommendationer till intressenterna och avsnittet mynnar ut i ett par
förslag till vidare forskning. Dessutom görs en självkritisk granskning av undersökningen.
Det kan också vara bra att känna till att det i bilaga 1 finns en lista över de vanligaste använda
begreppen och att det längst bak i uppsatsen även finns ett sakregister.
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“Imagination is more important than knowledge.
Knowledge is limited. Imagination encircles the world”
[Albert Einstein].

2 Metod

I detta kapitel redogörs övergripande för de forskningsmetoder som har använts i
undersökningen och motiven till att dessa har valts (en mer detaljerad beskrivning finns i
kapitel 9). Dessutom tas frågor upp som rör validitet och reliabilitet.

2.1 Övergripande metod
Undersökningens huvudsakliga angreppssätt är det induktiva. Induktion handlar om att genom
olika hjälpmedel, såsom intervjuer och enkäter, samla in fakta om samband mellan begrepp
som redan är kända [Andersen, 1994, s. 144]. Utifrån dessa empiriska fakta dras sedan
generella slutsatser, grundande i de teorier som man utgick ifrån. Den procedur som främst
kommer till användning i undersökningen är att utifrån ett stickprov dra slutsatser om den
population som är av intresse. Vi har valt att genomföra en s.k. surveyundersökning med hjälp
av standardiserade frågeformulär. Denna utgör den centrala delen i vår studie.

I uppsatsen finns det inslag av både kvantitativ och kvalitativ metod. De kvantitativa inslagen
är kopplade till valet att använda företrädesvis slutna svarsalternativ i enkäterna och att
enkäterna har förmedlats till ett större antal företag inom olika branscher. Detta gör det
möjligt att genomföra statistiska analyser av insamlad data, vilket i sin tur underlättar
sökandet efter samband dels mellan olika enkätvariabler och dels mellan olika
undersökningsenheter såsom företagsstorlekar och branscher.

I kvalitativa studier samlas det istället in, analyseras och tolkas data som inte kan uttryckas i
sifferform på ett meningsfullt sätt. Det kvalitativa elementet ligger i vårt fall främst i de
uppföljande intervjuer som har genomförts via e-post, men även i hur enkäter har utformats
och hur insamlad data har analyserats. I undersökningen motiveras den kvalitativa metoden av
vår önskan att kunna beskriva vad företagen anser om Edifact och ebXML-lösningar. En
kvalitativ studie förmedlar främst hur något uppfattas vara [Lundahl & Skärvad, 1999,
s. 101]. Följaktligen får vi reda på vad företagen t.ex. upplever som för- och nackdelar,
snarare än vad dessa kanske faktiskt är. Med andra ord handlar det om att beskriva, analysera
och förstå företagens agerande ur deras perspektiv.

2.2 Litteraturstudie
Litteraturstudier har legat till grund för en stor del av vår undersökning. Vi har använt flera
olika källor för att bland annat få kunskap om olika B2B-lösningar och deras möjligheter,
samt om de mindre företagens behov och förutsättningar. Beträffande Edifact så finns det en
stor mängd böcker att tillgå. När det däremot gäller ebXML så är tillgången till böcker klart
mer begränsad, vilket förmodligen beror på att denna teknik fortfarande är relativt ny. Istället
har vi fått utgå desto mer ifrån t.ex. forskningsrapporter, tidskrifter och artiklar. För att hitta
dessa källor har vi i stor utsträckning använt oss av Internet.
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2.3 Reliabilitet, validitet och objektivitet
Reliabilitet eller giltighet definieras som frånvaro av slumpmässiga fel [Lundahl & Skärvad,
1999, s. 152]. Vid en hög reliabilitet, påverkas inte resultaten av vem som genomför
mätningen eller under vilka förhållanden denna sker. I syfte att höja reliabiliteten har vi
utnyttjat s.k. metodtriangulering [Björklund & Paulsson, 2003, s. 76], vilket innebär att vi har
använt två olika typer av datainsamlingsmetoder (enkäter och intervjuer via e-post) för att
undersöka studieobjektet. I enkäterna har reliabiliteten hanterats genom kontrollfrågor, samt
genom att lämna så lite utrymme som möjligt för oklarheter och tvetydigheter. Andra sätt har
varit att redovisa hur vi har gått tillväga i valet av teorier och i utformandet av
datainsamlingsmetoder, samt hur resultaten har analyserats. Dessutom har vi strävat efter att
tydliggöra våra egna utgångspunkter och förutfattade meningar.

Validitet eller pålitlighet definieras som frånvaro av systematiska mätfel [Lundahl & Skärvad,
1999, s. 150]. Den inre validiteten är kopplad till om metoden mäter det som är tänkt att
mätas. I vår undersökning är dock graden av validitet något vansklig att uttala sig om. En hög
validitet förutsätter nämligen inte bara att de definitioner av begrepp som vi utgått ifrån i den
teoretiska referensramen stämmer överens med dem som finns i enkäten, utan även att dessa
begrepp tolkas av respondenterna på samma sätt. Detta gör valideringsproblemen lite
svårfångade i vår undersökning, men sannolikt rör det sig mer om ofullkomligheter i den
valda metoden än om rena felaktigheter.

Förutom reliabilitet och validitet är objektivitet, det vill säga i hur stor omfattning värderingar
influerar uppsatsen också viktigt [Andersen, 1994, s. 93]. Denna höjs genom att läsaren själv
kan ta ställning till studiens neutrala hållning.
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“The chief limiting factor for e-business is a skill
shortage-not the ability to buy hardware and software-or
lack of ideas or capital” [John Patrick, vice VD på
IBM].

3 Elektroniska affärer med EDI

Inom området elektroniska affärer (e-affärer) finns det ett stort antal olika begrepp såsom
EDI, Edifact, XML, ebXML och web services, vars innebörder inte är entydiga och detta kan
lätt skapa förvirring.

EDI (Electronic Data Interchange) skapades på 70-talet som begrepp [Nagpal & Pitlak, 2002,
s. 7]. En av de aktörer som påskyndade utvecklingen var den amerikanska försvarsmakten
som önskade rationalisera sina inköp och därför behövde ett effektivt sätt att skicka
information [Fredholm, 2002, s. 134]. Den vanligaste uppfattning i Sverige är att EDI är
detsamma som standarden Edifact, men egentligen är EDI ett övergripande begrepp som
innefattar bl.a. Edifact, XML och ebXML [jfr Fredholm, 2002, s. 136, 270; CEN/ISSS, 2003,
s. 16]. Detta illustreras i figur 1 nedan.

Det går att fördjupa sig i de tekniska termerna och utförligt förklara dessa, men EDI handlar
till 80 procent om management och endast till 20 procent om teknik [Fredholm, 2002, s. 139].
Företagen associerar oftast EDI med någonting som har med IT-avdelningen att göra. Därför
är det viktigt att här belysa och lägga vikten av teorin inom fördelar, nackdelar, kostnader och
förutsättningar.

3.1 Vad är elektroniska affärer med EDI
Genom EDI kan olika typer av dokument skickas mellan olika affärspartners. Exempelvis kan
en beställning skickas från en kunds inköpsavdelning till leverantörens orderhantering. De
olika transaktionerna och dokumenttyperna illustreras i figur 2 på nästa sida. För att
transaktionerna ska fungera krävs det att kunden och leverantören kommer överens om vilka
dokument ska skickas mellan dem [Fredholm 2002, s. 235].

EDI

Edifact XML ebXML

Figur 1: EDI-hierarkin.
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Hanteringen av dokumenten sker mycket effektiv med hjälp av EDI [Dykert & Fredholm,
2004]. Detta beror på att t.ex. fakturan kan registreras, kontrolleras och konteras automatiskt.
Om det finns en order till fakturan krävs det normalt sett inte någon manuell behandling
överhuvudtaget.

3.2 Grunderna för EDI
Fredholm anser att EDI ska omfatta direkt kommunikation, en standard, strukturerad
information, processbarhet hos mottagaren, oberoende av hårdvaruplattform/operativsystem,
tillförlitlighet och vara baserat på avtal [2002, s. 135]. Själva principen är att både
leverantören och kunden har någon typ av affärssystem eller åtminstone något program som
skickar och tar emot information via mjukvaran som sedan omvandlar data till en
överenskommen standard (se figur 3 nedan). Mellan leverantörens och kundens omvandlare
finns ett nätverk i form av direkt uppkoppling alternativt en s.k. VAN-tjänst [Nagpal & Pitlak,
2002, s. 13].

Figur 2: Dokumentflöde mellan kund och leverantör [Nagpal, 2002, s. 10].
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Figur 3: Principen för EDI [Nagpal & Pitlak, 2002, s. 13].

3.2.1 Direkt uppkopplad EDI
En direktuppkoppling kan vara allt ifrån via modem, ISDN, egna eller hyrda nätverk, till s.k.
X.25 som är det vanligaste i EDI-sammanhang [Fredholm, 2002, s. 290]. Via denna kanal
skickas meddelandena mellan kunden och leverantören. Traditionellt sett har EDI inte gått via
Internet utan ofta via egna nätverk, men nu har Internet vuxit och blivit en möjlig
kommunikationskanal [Turban m.fl., 2005, s. 257-259].

3.2.2 EDI via VAN-företag
Det finns även möjlighet att hyra in sig hos en tredje part, ett s.k. Value Added Network
(VAN) [Dykert & Fredholm, 2004, s. 73]. VAN-företaget tar oftast emot alla möjliga slags
meddelandeformat som skickas vidare till slutmottagaren. Om det mottagande företaget har
ett annat filformat, kan meddelandet konverteras till ett lämpligt filformat som går att ta emot
[Dykert & Fredholm, 2004, s. 73].

En annan fördel är att mindre företag inte behöver vara uppkopplade samtidigt, utan kan ta
emot och sända meddelanden när det passar [Fredholm, 2002, s. 299-300]. En starkt växande
form av VAN-tjänst är s.k. WEB-EDI, vilket innebär en översättning mellan EDI-format och
webbformulär (se rubrik 3.7.1). Till nackdelarna hör att VAN kan kosta mer än en direkt
uppkoppling och att leveransen av dokument är långsammare, samt att det saknas
tvärförbindelser mellan en del VAN-företag [Fredholm, 2002, s. 300].

3.3 Standarder och versioner
De mest betydande grundstandarderna för EDI är Edifact och ANSI X12 [Nagpal & Pitlak,
2002]. Edifact används i Europa, medan X12 utnyttjas i Nordamerika, Nya Zeeland och
Australien [Nagpal & Pitlak, 2002]. Enligt Fredholm har XML dock fått en allt större
betydelse [2002, s. 134].
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Edifact och XML kan i sin tur delas upp i flera olika andra branschstandarder och versioner.
Dessutom kommer nya versioner då en standards funktioner behöver uppdateras [Fredholm,
2002].

3.4 Kostnader
Vid investeringar i EDI uppkommer en del kostnader, vilka kan indelas i två grupper: initiala
och löpande kostnader (se tabell 1 nedan). Dessa varierar kraftigt och är beroende på vad ett
företag vill satsa på och hur företagets grundförutsättningar ser ur [Fredholm, 2002, s. 112].

Tabell 1: Kostnader för EDI [Fredholm, 2002, s. 112].

Initiala kostnader Löpande kostnader

- EDI-programvara
- Hårdvara
- Kommunikationsprogramvara
- Anpassningar i affärssystem
- Driftsättning
- Konsultstöd
- Tid för internt projektarbete
- Utbildning
- Dokumentation

- Programvaruunderhåll
- Tekniskt support
- Ändringar, uppdateringar etc.
- Kommunikation
- Driftskostnader

3.5 Företagens användning av EDI
Enligt SCB [2004, s. 27] har cirka 5 procent av företagen med tio anställda eller fler
åtminstone en procent av omsättningen från försäljning via EDI. 73 procent av de företag som
använder EDI får en tiondel eller mer av sin omsättning via detta. Försäljnings- och
bilbranschen använder EDI i stor utsträckning, men även stora industrier, sjukvården,
myndigheter, fastighetsförvaltningar och skolor [Nagpal & Pitlak, 2002, s. 7].

3.6 Fördelar och nackdelar
Några vanliga konkreta fördelar som gör det intressant att införa EDI är att få effektivare
affärsprocesser, kostnadsminskning, kortare ledtider, större säkerhet, bättre lagerstyrning,
ökad kundservice och bättre konkurrensförmåga [Fredholm, 2002, s. 98]. Förutom dessa
direkta fördelar så finns det även ett stort antal strategiska för- och nackdelar som kan fås.

3.6.1 Strategiska fördelar
Enligt Fredholm är det viktigt att ett företag inte bara vill använda tekniken för att
automatisera dokumenthanteringen, utan även för att förbättra rutiner inom organisationen
och samverkan med externa partners.2 På så sätt kan fler strategiska fördelar åstadkommas
genom e-affärer. Till sådana fördelar hör:

                                               

2 Hela framställningen i avsnitt 3.6 bygger på Fredholm [2002, s. 100-102, 105-107].
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§ Långsiktiga partnerskap. Kommunikationen blir effektivare och färre fel uppstår i
parternas flöden. Detta är en grund för att kunna skapa ett långsiktigt partnerskap.

§ Starkare bindningar. Eftersom det är kostsamt att sätta upp en koppling mellan
leverantör och kund så det är främst långsiktiga samarbeten som blir aktuella. När väl
EDI-kopplingen finns, blir affärsrelationen mellan parterna ännu starkare.

§ Ökad lojalitet. Istället för ha många leverantörer så handlar kunden hellre ifrån en och
samma leverantör. Detta kan medföra en ökad försäljning för leverantören.

§ Lägre priser. Kunderna är mer rationella att hantera och därför kan lägre priser bli
möjliga. När kund och leverantör har förhandlat ett avtal för produkter är det billigare än
köp utan avtal.

§ Kontroll av fysiskt flöde. Hela flödet från t.ex. lager till kundmottagning kan kontrolleras
genom streckkodsinläsning.

§ Bättre uppföljning. Löpande information om lager.

§ Trimmat sortiment. Leverantören får mer kunskap om kundernas behov. Effekten av
detta blir att leverantören kan ha ett mindre sortiment av artiklar och detta i sin tur ger en
minskad kapitalbindning.

§ Ökat sortiment. Snabba informationskanaler gör att leverantören kan ha artiklar i sitt
sortiment som inte finns i lager.

§ Närhet. Ur ett globalt perspektiv är det en stor fördel att använda sig av e-affärer.

§ Intern effektivitet. Genom att få intern effektivitet i t.ex. administrationen så kan
kostnader reduceras.

§ Förändrade arbetsuppgifter. En del arbetsuppgifter (oftast enformiga manuella
processer) försvinner i det elektroniska flödet.

§ Förändrad affärsidé. Elektroniska affärer ger möjlighet till utvecklade affärsidéer.

3.6.2 Strategiska nackdelar
Likväl som det finns positiva aspekter så finns det negativa, men enligt Fredholm behöver
inte några nackdelar uppstå så länge företagen är medvetna och hanterar EDI på rätt sätt.

§ Sociala aspekter. Personal som förlorar arbetet vid effektivisering.

§ Tekniska hinder. Om företaget har omoderna affärssystem krävs det förmodligen en ny
komplex och dyr investering.

§ Kompetenskrävande. Den nya tekniken som består av programvaror, systemintegration
och datorkommunikation kräver ny kunskap. Denna kunskap saknas ofta i små företag och
dessa har ofta inte en IT-avdelning. Det positiva i sammanhanget är att programmen blir
alltmer integrerade, vilket gör hanteringen enklare.

§ Minskad flexibilitet. Det är svårare att ändra rutiner i ett elektroniskt flöde än i ett
manuellt. Risken är att fel uppkommer på ett annat ställe när något ändras.

§ Hög entrébiljett. Att komma igång med vissa typer av elektronisk affärskommunikation
kan ha ganska höga initialkostnader och särskilt de som uppstår när affärssystemen ska
integreras. För de mindre företagen kan priserna vara avskräckande.

§ Sårbara system. Det är oerhört viktigt att systemen inte utsätts för störningar eftersom
det är betydelsefulla transaktioner som överförs.
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§ Säkerhet. Säkerhet kostar och det är svårt att motivera den höga kostnaden. I gengäld är
det väldigt viktigt att den information som skickas kontrolleras så att den är korrekt. Lika
viktigt är det att attacker, intrång och förvanskning inte uppstår.

§ Mindre kontakter. Färre och kortare personliga kontakter mellan kund och leverantör
gör att relationen kan försämras.

§ Låsta affärsrelationer. I och med att kund och leverantör är mer bundna till varandra är
det svårt att byta leverantör.

3.7 Några andra lösningar för e-affärer
Förutom de EDI-baserade lösningarna så finns det även ett antal andra tekniker för e-affärer
och några vanliga sådana är:

3.7.1 WEB-EDI
WEB-EDI är en sammanslagning av två tekniker: webbhandel och EDI [Fredholm, 2002,
s. 126]. Denna lösning innebär att kunderna/leverantörerna går in på motpartens webbplats
och manuellt lägger in t.ex. en order eller faktura, vilket gör att företag kan ha e-affärer med
alltifrån små till stora kunder och leverantörer.

3.7.2 Web services
Web services är ett av de mer populära begreppen idag när det gäller e-affärer. Detta är en
standard för att länka ihop IT-system, exempelvis vid e-affärer eller för integration av olika
interna system. Målet är att företag ska kunna definiera realtidstjänster som tillhandahålls för
andra system [Fredholm, 2004, s. 295-298].

Web services har likheter med tekniker som t.ex. EDI där hela affärstransaktioner överförs,
men skillnaden är den att ett system utnyttjar den information som redan finns i ett annat
[Fredholm, 2004, s. 295-298].

Målet med web services är att skapa en sömfri integration och därmed göra det billigare,
snabbare och effektivare att bygga system för e-affärer [Turban, m.fl., 2005, s. 744]. En fördel
med denna teknik är att all kommunikation bygger på XML, vilket gör den
plattformsoberoende och inte bunden till något speciellt programmeringsspråk [Turban, m.fl.,
2005, s. 225]. Därigenom förenklas integrationsarbetet. En annan fördel är att web services
möjliggör olika applikationer ifrån olika företag att kommunicera, utan att de behövs särskild
programmering [Turban, m.fl., 2005, s. 225]. Om ett system ska ändras så ska det inte längre
behöva göras ändringar i alla andra system kopplade till detta. För stora företag med
komplexa system är det därmed möjligt att minska utvecklingskostnaderna med 10 procent
och den tid det tar att integrera systemen med 75 procent [Turban, m.fl., 2005, s. 254].

3.7.3 Självfakturering
Självfakturering eller på engelska selfbilling innebär att köparen skapar fakturan själv istället
för säljaren [Dykert & Fredholm, 2004, s. 19]. Grunden består av väldefinierade produkter
och priser som finns i köparens affärssystem.
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3.7.4 e-Faktura och e-Giro
e-Faktura, eller e-Giro som tekniken också kallas, är utvecklad av bankerna för främst B2C
(Business to Consumer), men kan idag även användas inom B2B [Fredholm, 2002, s. 182].
Leverantören skickar fakturan elektroniskt till kundens Internetbank där den godkänns och
betalas av kunden. Fördelen med denna teknik är att fakturan administreras med enkla
”musklick”, medan nackdelen är att kunden inte får in fakturan i företagets interna system
[Fredholm, 2002, s. 182].

3.7.5 Fakturafiler via e-post
Fakturafiler via e-post innebär att fakturan skickas via e-post [Dykert & Fredholm, 2002,
s. 19]. För att lösningen ska fungera krävs att dokumentet inte kan förändras hos mottagaren,
att e-meddelandet kan krypteras och att adressregistren är uppdaterade.
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“If any legacy of EDI needs erasing, it is the
X12/EDIFACT dichotomy, which hangs like an anvil
on the development of EDI systems” [Kotok, 1999].

4 EDIFACT (EDI for Administration, Commerce and
Transport)

Edifact-standarden skapades 1987 av FN-organet UN/ECE (idag CEFACT) [Fredholm, 2002,
s. 250]. Det är en blandning av den amerikanska standarden ANSI X12 och det europeiska
regelverket GTDI3. Edifact har länge dominerat i Europa, medan USA långsamt går över till
Edifact, även om X12 fortfarande är vanligast där [Fredholm, 2002, s. 250].

Edifact är den vanligaste lösningen hos företagen för att den har blivit en defacto-standard (en
allmänt accepterad standard) [Fredholm, 2002, s. 256]. Men verkligheten är inte fullt så enkel,
då det finns olika Edifact-standarder inom olika branscher.

4.1 Grunderna för Edifact
Fredholm [2002, s. 251] kallar Edifact för en användarstyrd standard, vilket innebär att den
har vad användarna efterfrågar och det är den standard som används mest frekvent. Edifact
har stöd för mer än 200 olika typer av dokument/meddelanden, vilket är tillräckligt för många
företag [Fredholm, 2002, s. 135]. Det går att göra individuella anpassningar, men då förstör
företagen själva standarden.

Meddelanden struktureras upp av segment och dataelement som är godkända i standarden
[Fredholm, 2002, s. 256]. För att definiera exempelvis totalbelopp (200 kr) ser det ut som
följande:

MOA+128+200’

4.2 Standarder och versioner
Edifact är den enda standarden som är godkänd av såväl FN, ISO4, CEN5 och SIS/ITS
[Fredholm, 2004]. Inom Edifact finns det olika standarder som olika branscher har skapat.
Branschgrupper som t.ex. bilindustrin (Odette), handeln (EAN) och offentlig sektor (SFTI)
gör sina egna beskrivningar om hur Edifact ska tolkas [Fredholm, 2004]. Det finns signaler
om att de olika Edifact-standarderna blir mer och mer kompatibla med varandra.

Ett annat möjligt hinder är att det hela tiden kommer nya versioner av Edifact [Fredholm,
2002]. Exempelvis förändras kontinuerligt Edifact-meddelandet ”Faktura” (INVOIC) för att
möta alla nya krav. Detta i sin tur betyder att man för varje företags EDI-flöde även måste
komma överens om vilken version som ska gälla.

Problemet med antalet olika standarder och versioner som finns att välja mellan behandlas i
många källor [t.ex. Brundin, 2004] där en del anser att det särskilt är de små företagen som
besväras av detta.

                                               

3 General Trade Data Interchange.
4 International Organization for Standardization.
5 European Committee for Standardisation.
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4.3 Kostnader
Sedan en lång tid tillbaka har programvaruleverantörerna SPCS och Hogias administrativa
system byggts ut med EDI-moduler [Fredholm, 2001]. Detta har drastiskt minskat på priset
för dessa program och meddelandena har anpassats för att fungera även för mindre företag.
De enklaste tilläggen för e-affärer kostar från 2000 kr [Fredholm, 2001]. Priserna ökar ju mer
avancerade system företagen har och för de som har t.ex. Unix och AS4006 i sina
datormiljöer.

4.4 Företagens användning av Edifact
Många av de stora företagen inom fordons- och verkstadsindustri, livsmedel, bygg,
partihandel, transport och finans har redan e-affärer och dessa sker oftast med Edifact
[Fredholm, 2001]. Ett av de största och mest utvecklade EDI-systemen i Sverige har tullen
[Fredholm, 2002, s. 209].

4.5 Fördelar och nackdelar
Förutom de tidigare nämnda fördelarna och nackdelarna med EDI, finns det sådana som är
mer specifika för Edifact. Enligt Fredholm [2004] är de främsta fördelarna följande:

§ Edifact är en standard som är internationell, branschöverskridande och heltäckande.

§ De standardiserade transaktionerna är uppbyggda av det väldefinierade affärsspråket.

§ Standarden används sedan länge av de stora företagen i världen.

§ Många system stödjer Edifact.

§ Enkelt att göra individuella anpassningar efter egna behov utan att förstöra standarden
[Dykert & Fredholm 2004, s. 21].

Nackdelarna med Edifact är enligt Dykert och Fredholm [2004, s. 21]:

§ Det finns många olika varianter av standardfaktura hos olika branscher.

§ Edifact har ett gammaldags programmeringsspråk (syntax) som inte är anpassat till
webbteknik.

§ Implementeringen kan medföra betydande kostnader gällande programvaror, integration
och underhåll.

§ Det är inte alla som använder Edifact [Fredholm, 2004].

4.6 Framtid
Fredholm [2002, s. 275] och många andra [Turban, m.fl., 2006, s. 225] tror att Edifact
kommer att ersättas av XML i framtiden. XML skapades just som ett försök att överbrygga de
hinder som är kopplade till införandet av Edifact [jfr Turban, m.fl., 2006, s. 225].

                                               

6 Två olika operativsystem.



e-affärer med ebXML

15

“Organizations have little incentive to develop systems
if the standards on which they are based change
constantly” [Kotok, 1999].

5 XML (eXtensible Markup Language)

XML godkändes som standard 1998 av W3C7. Detta är ett uttänjbart språk, vilket innebär att
det går att skicka både informationen och definitionen av vad det är för information, samt att
det är möjligt att skapa egna definitioner [Fredholm, 2002, s. 265; Simon, 2001, s. 4]. Enligt
Turban m.fl. [2006, s. 225] är XML och dess varianter en av de mest lovande standarderna.
Hos företagen har det skapats ett stort intresse för denna teknik p.g.a. dess möjligheter och
flexibilitet [Simon, 2001].

5.1 Grunderna för XML
XML är ett märkspråk som används för att strukturera data [Simon, 2001]. Märkspråk innebär
att en beteckning definieras eller taggas som det kallas, så att det mottagande systemet eller
webbläsaren kan tolka beteckningen [Fredholm, 2002, s. 265]. Vid definiering av t.ex.
totalbelopp ser det ut så här:

<totalbelopp>200</totalbelopp>

5.2 Standarder och versioner
Antalet olika standarder har växt ganska fort eftersom det har funnits ett stort behov av olika
funktioner. Våren 2002 fanns det ungefär nio olika standarder [Fredholm, 2002, s. 267].

5.3 Fördelar och nackdelar
XML kan enkelt utökas med fler märkord, vilket innebär att det är väldigt flexibelt [Simon,
2001]. Fördelen med XML-meddelanden är att dokumenten är enkla att läsa och felsöka
jämfört med de kryptiska meddelanden som t.ex. Edifact har [Ricker, m.fl., 2000].

Enligt Fredholm är XML en Internetstandard baserad på en ISO-standard och accepterad av
de större aktörerna på marknaden [2002, s. 264-265]. Dessutom menar han att man med XML
har möjlighet att använda sig av det som är bra i Edifact, medan det som är sämre istället kan
göras bättre. Den enda nackdelen är att det saknas en standard för innehållet (definierade
taggar) [Fredholm, 2002, s. 266].

5.4 Framtid
Att inte det finns någon gemensam standard är en av de stora nackdelarna och naturligtvis ett
hinder för att XML ska bli populärt. Fredholms [2002, s. 275] uppfattning är den att många
anser att XML inte kommer att slå ut Edifact, utan komplettera då den är smidigare att
använda.

                                               

7 World Wide Web Consortium.
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“ebXML was designed to extend the benefits of EDI to
‘the other 95% of the population’” [Patrick Gannon, VD
för Oasis].

6 ebXML (Electronic Business using XML)

I detta kapitel presenteras ebXML på en allmän nivå, men i bilaga 5 så finns det för den som
är intresserad en möjlighet att fördjupa sig något mer i denna teknik.

ebXML är en modulär uppsättning specifikationer som syftar till att göra det möjligt för alla
företag, oavsett storlek, bransch och geografisk plats, att genomföra affärer över Internet
[ebxml.org]. Detta ramverk för e-affärer utvecklades under åren 1999 till 2001 av FN-organet
UN/CEFACT gemensamt med branschorganisationen Oasis8, men numera drivs det vidare i
första hand av Oasis. Rent innehållsmässigt består ebXML av en antal grundläggande
begrepp, modeller och specifikationer på såväl teknisk- som verksamhetsnivå. Dessa är
generellt tillämpbara när det gäller alla affärsprocesser.

6.1 Målen med ebXML
Syftet med ebXML är att underlätta för organisationer att samverka både inom och mellan
olika branscher, göra det lättare att öppna upp nya marknader, samt minska kostnader och
förenkla de processer som gäller för traditionella dokumentutbyten [Oasis, 2004, s. 2]. Mer
specifikt handlar målen med ebXML om att [Oasis]:

§ Reducera affärskostnader

§ Minska inträdeskostnaderna för att börja använda e-affärer

§ Tillhandahålla en verktygslåda som är enkel att använda

§ Förbättra dataintegritet och tillgänglighet

§ Tillhandahålla lämplig säkerhet och kontroll

§ Tillhandahålla uttänjbara (extensible) tekniker

§ Använda öppna standarder

§ Leverera en efterträdare till ANSI X12 och Edifact

§ Se till att lösningen är globalt användbar

Avsikten med ebXML är alltså att skapa en enda global marknad för e-affärer, samt att riva
eller reducera inträdesbarriärerna och göra standarderna tillgängliga även för små och
medelstora företag [Fitzgerald, 2001; Kiely, 2001].

6.2 Grunderna för ebXML
ebXML-ramverket är utformat för att i så hög grad som möjligt automatisera ett antal
processer som är nödvändiga för e-affärer [Kiely, 2001]. En sådan process är den i vilken
företag finner varandra och de produkter som erbjuds. Därefter måste företagen avgöra vilka
gemensamma affärsprocesser och dokument som behövs för att e-affärer ska vara möjliga. Ett

                                               

8 Organization for the Advancement of Structured Information Standards.
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tredje steg är att förhandla om vilken form av kommunikation som ska användas och att
komma överens om de avtalsvillkor som ska gälla för de valda processerna. Slutligen måste
företagen också kunna utväxla information och tjänster i enlighet med dessa
överenskommelser.

6.3 Kataloger med kärnkomponenter
Många affärsprocesser, som t.ex. beställning och betalning, används inom de flesta branscher
och det finns även stora likheter när det gäller informationsbehoven [Oasis, 2005, s. 6-7].
Exempelvis innehåller alla affärsdokument uppgifter om vem, vad, när, var och varför, även
om en del detaljer i dokumenten kan variera kraftigt beroende på typen av produkt.

Ett stort problem när olika organisationers affärssystem ska integreras är den
begreppsförvirring som ofta råder, såväl inom som mellan företag och branscher. Detta är ett
större hinder än de rent tekniska bitarna [Fredholm, 2004, s. 159]. En affärsterm som t.ex.
bruttopris kan betyda olika saker för olika företag eller så använder de inte samma term. Detta
är ett av de problem som ebXML är tänkt att lösa genom en standardiserad katalog med s.k.
kärnkomponenter [ebxml.org].

Kärnkomponenterna (core components) är definitioner av vanligt förekommande affärstermer.
Dessa fungerar som återanvändbara byggstenar i affärsmeddelanden och de kan sammanfogas
till större strukturer. På så sätt kan de anpassas till de specifika behoven i en viss
affärssituation [Oasis, 2005, s. 5].

De framtagna kärnkomponenterna lagras i en gemensam katalog (s.k. registry and
repository)9. Denna kan jämföras med ett bibliotek där företag kan publicera information om
de egna organisationerna och söka efter potentiella affärspartners som använder ebXML
[Fitzgerald, 2001, s. 168]. Därigenom kan både integration och systemutveckling underlättas
[ebxml.org].

Katalogerna anses vara nyckeln till att göra ebXML användbar [Webber & Kotok, 2002,
s. 50]. Det har också setts som viktigt att någon större organisation tar på sig ansvaret för
dessa [t.ex. Kiely, 2001] och för närvarande håller UN/CEFACT på att bygga upp kapacitet
för ett eget register [Tell, 2005, s. 22].

6.4 Standardisering
ebXML-standarden etablerades 2001 och drivs numera av Oasis. För att vara riktigt noggrann
är det egentligen ingen standard i sig, utan en serie av öppna standarder. Fördelen med att
ebXML har utvecklats av organisationerna UN/CEFACT och Oasis är att dessa inte är direkt
knutna till någon speciell bransch, organisation eller leverantör [Fitzgerald, 2001, s. 164]. Ett
möjligt problem är dock att IBM har patent när det gäller delar av specifikationerna, vilket gör
att vissa restriktioner kan komma att gälla även om detta företag har lovat att inte ta betalt för
standardiserad teknik [Wallström, 2003].

                                               

9 Det bör påpekas att det finns en viss skillnad mellan begreppen ”registry” och ”repository”, men som vi inte
går in på här.
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6.5 Fördelar och nackdelar
ebXML-ramverket har liksom alla andra B2B-lösningar sina speciella fördelar och nackdelar,
som det är värt att lyfta fram.

6.5.1 Fördelar
Till fördelarna med ebXML hör bland annat:10

6.5.1.1 Ett heltäckande ramverk
ebXML är ett heltäckande ramverk, vilket innebär att det stödjer alla relevanta aspekter beträffande
B2B-området. Standarden är således en sammanhängande helhet med affärsprocesser, teknik och
verksamheter.

6.5.1.2 Enklare att etablera affärsrelationer

ebXML kan hjälpa företag att hitta nya och gamla affärspartners genom de kataloger som
nämndes ovan [t.ex. Borck, 2001]. När företagen väl har etablerat kontakt så gör ebXML även
det enklare att komma överens om de protokoll och roller som behövs för att kunna
genomföra e-affärer. Detta automatiseras till stor del, vilket reducerar tid och kostnader. För
företagen blir det mindre nödvändigt att förhandla och specialanpassa sina system när dessa
ska kopplas samman, vilket möjliggör mer spontana affärer [t.ex. Warkentin, 2001, s. 222].

6.5.1.3 Reducerade kostnader

ebXML minskar både de allmänna affärskostnaderna och de inträdeskostnader som
uppkommer vid e-affärer.

6.5.1.4 En modulär uppbyggnad

ebXML-ramverket ger möjlighet för företag att växa i det. Exempelvis kan en organisation
börja med en enkel lösning och längre fram öka komplexiteten [NEA, 2005]. De flesta företag
kommer troligen att starta med den meddelandefunktion som ebXML tillhandahåller och som
gör det möjligt att skicka dokument [Webber & Kotok, 2002, s. 48]. Den modulära
uppbyggnaden innebär också att det inte är nödvändigt att i detalj förstå alla specifikationer
[Willaert, 2001, s. 183].

6.5.1.5 ebXML är en öppen standard

Detta innebär att standarden inte är förknippad med licenskostnader. Dessutom minskas
beroendet av en viss programvaruleverantör [jfr Fredholm, 2004, s. 318-319].

6.5.1.6 Möjliggör färdiga programpaket

ebXML:s specifikationer är öppna för alla, samt bygger på billiga och lättillgängliga tekniker.
Därmed blir det förmånligare för programvaruleverantörer att utveckla färdiga applikationer
(s.k. plug and play shrink-wrapped solutions) då vinstmarginalerna kan ökas.

6.5.1.7 Kan även användas för B2C

ebXML kan användas inte bara för B2B-samverkan, utan även för B2C, det vill säga för
kommunikation och e-handel med konsumenter [ebxml.org].
                                               

10 Detta avsnitt bygger på [ebxml.org] om inget annat framgår, men för att förtydliga så har informationen här
strukturerats annorlunda.
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6.5.1.8 Lättlästa dokument

Eftersom dokumenten i allmänhet baseras på XML (se kapitel 5) så är de vanliga
textdokument som direkt kan visas och skrivas ut i läsbar form.

6.5.1.9 Plattformsoberoende

ebXML ska garantera att olika företags olika applikationer är kompatibla, utan att ställa några
krav på vilka programvaror som används [Kiely, 2001; Sullivan, 2004a].

6.5.2 Nackdelar och problem
Till nackdelarna och problemen med ebXML hör till exempel:

6.5.2.1 Ett komplicerat ramverk

Den största utmaningen med ebXML ligger i skapandet av ett ramverk som är tillräckligt
generellt för att kunna användas för de flesta branscher och affärsprocesser, men ändå är
kraftfullare och effektivare än andra mer specifika lösningar [se Kiely, 2001]. Dessutom är
ramverket svårt att tränga in i, men detta gäller det mesta på detaljnivå inom IT-området
[NEA, 2005]. En annan sak är att tekniken inte är färdigutvecklad, vilket är en av de faktorer
som har hindrat etableringen av ebXML [Bednarz, 2004]. Specifikationerna uppskattades
2004 vara klara till ungefär hälften [Bednarz, 2004].

6.5.2.2 Komplicerat att ta fram kärnkomponenter

En av de största riskerna för ebXML:s framgångar ligger i att man faktiskt lyckas ta fram de
kärnkomponenter (se avsnitt 6.3 ovan) som behövs [Kiely, 2001]. Bara det att ta fram
kärnkomponenter för en applikation i endast ett företag är komplicerat, vilket gör det än
svårare att utveckla generellt användbara sådana som passar alla företag oavsett bransch.

6.6 Framtiden för ebXML
I Europa och Asien har ebXML hittills haft en del framgångar, medan USA har legat efter
[Bednarz, 2004]. I Sverige är den första större tillämpningen av ebXML den s.k. Svefakturan
(se bilaga 5) [Brundin, 2005]. Ett pilotprojekt har även genomförts av NEA där tekniken
visade sig fungera [NEA, 2005]. När det gäller kommersiella produkter baserade på ebXML
så är utbudet begränsat och de implementationer som finns har främst stöd för
meddelandetjänsten ebMS [SHS, 2004, s. 21].

Spridningen av ebXML tar tid, vilket beror på att det är en mycket komplicerad lösning som
kräver att nya processer lärs och där det tar tid att få olika affärspartners implementeringar att
överensstämma [Sullivan, 2004a]. En annan faktor som har hållit ebXML tillbaka är en brist
på stöd ifrån IT-leverantörer [Bednarz, 2004]. För att slå igenom behövs ett brett stöd i
applikationer ifrån de större IT-företagen. Från experthåll och branschorganisationer förutspås
det att den s.k. Svefakturan (se bilaga 5) kommer att bli ett ordentligt lyft för ebXML
[Brundin, 2005]. Denna teknik förväntas dock inte ersätta Edifact den närmaste tiden [jfr
Bednarz, 2004]. Det alternativ som finns till ebXML är web services och de närmaste åren
kommer delar av dessa standarder att arbetas in eller få ett stöd i ebXML [Bednarz, 2004].

“The real benefits from EDI have occurred when trading
partners looked at the data they needed to exchange and
stopped thinking of documents” [Kotok, 1999].
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7 ebXML jämfört med Edifact, XML och web
services

ebXML-ramverket har en del skillnader jämfört med andra lösningar för e-affärer som
Edifact, XML och web services, vilka kan vara värda att tydliggöra. Längst bak i detta kapitel
finns tabell 2 som är en sammanställning av de för- och nackdelar som har tagits upp.

7.1.1 Edifact
ebXML bygger på samma grund som Edifact och båda dessa tekniker stödjer en mängd olika
affärsmeddelanden [Fitzgerald, 2001, s. 164]. I grunden löser ebXML samma problem, men
till en bråkdel av kostnaden. Skillnaden är den att Edifact är beroende av dyra och
patentskyddade uppkopplingar, medan ebXML är utformad för webbmiljöer och tar tillvara
på möjligheterna med Internet [t.ex. Bednarz, 2004]. ebXML-ramverket har dessutom en
modulär uppbyggnad, vilket bidrar till en ökad flexibilitet [jfr NEA, 2005].

I och med att ebXML använder lättillgängliga tekniker som XML och SOAP så kan såväl
kostnaderna som komplexiteten reduceras [ebxml.nu, 2004a]. En annan skillnad är att det i
Edifact är ganska arbetskrävande varje gång man ska lägga till nya kunder eller leverantörer,
medan ebXML har en högre grad av automatisering när det gäller funktioner för att hitta
affärspartners, integrera system och komma överens om avtal. Detta gör att ebXML passar
företag där kretsen av leverantörer och kunder är föränderlig [Bednarz, 2004]. Ytterligare en
skillnad är att ebXML har ett bättre stöd för stora, dataintensiva filer som t.ex. grafiska
ritningar [Sullivan, 2004a].

En till fördel med ebXML jämfört med Edifact, som är värd att åter nämna, är att de
elektroniska affärsdokumenten är lättlästa (förutsatt att man skickar XML- och inte t.ex.
Edifact-formaterade meddelanden) [ebxml.org].

7.1.2 XML
Ett problem med XML är att även om många affärssystem har stöd för detta så har alla sina
egna dialekter.11 Detta innebär att de företag som ska integrera sina system och överföra
XML-formaterad information, måste se till att de använder olika affärstermer (t.ex. bruttopris)
och definitioner på samma sätt [Fredholm, 2004, s. 316]. Man skulle kunna säga att XML
enbart erbjuder ett allmänt alfabet för utbyte av data, medan ebXML utifrån detta alfabet
också tillhandahåller en standardiserad ordlista för e-affärer [Adobe, 2003, s. 3].

7.1.3 Web services
Både ebXML och web services garanterar kompatibilitet på det tekniska planet, men däremot
inte på affärsnivå [Hofreiter, m.fl., 2004, s. 15].12 Medan ebXML är ett ramverk för e-affärer
mellan organisationer så är web services främst anpassade för att integrera applikationer inom
en organisation [ebxml.nu, 2004b]. En annan skillnad är att ebXML är öppen standard som i
sig är kostnadsfri att använda, medan det för web services gäller att många av de

                                               

11 Redan år 2000 fanns det tusentals olika sätt förmedla information formaterad i XML [NyTeknik, 2000].
12 Ett försök att lösa detta problem är UN/CEFACT:s Business Collaboration Framework (BCF), där tanken är
att definiera affärssamverkan oberoende av en underliggande teknisk implementation och infrastruktur
[Hofreiter, m.fl., 2004, s. 15].
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specifikationer som ingår är kopplade till intellektuella rättigheter, patent och andra
licensvillkor [jfr ebxml.nu, 2004b; Wallström, 2003]. Ett annat problem med web services
jämfört med ebXML är att de verkliga affärstilläggen kommer först omkring 2008-2009 [jfr
Brundin, 2005].

Tabell 2: En jämförelse av några för- och nackdelar hos fyra alternativa B2B-lösningar [sammanställd
ifrån Bednarz, 2004; Brundin, 2005; ebxml.nu, 2004a, 2004b; ebxml.org; Fitzgerald, 2001, s. 164;
Fredholm, 2002, s. 264-265; Fredholm, 2004, s. 316; Hofreiter, m.fl., 2004, s. 15; Ricker, m.fl., 2000; SHS,
2004, s. 21; Sullivan, 2004a; Wallström, 2003].

Alternativ Fördelar Nackdelar

ebXML - Reducerad kostnad och
komplexitet jämfört med
Edifact

- Bygger på lättillgängliga
tekniker och tar tillvara på
möjligheterna med Internet

- Öppen och kostnadsfri ISO-
standard

- Garanterar kompatibilitet på
det tekniska planet

- En modulär uppbyggnad
- Stödjer många olika

affärsmeddelanden
- Möjligt att definiera

affärsroller, relationer och
ansvarsförhållanden

- Bättre stöd för dataintensiva
filer jämfört med Edifact

- Dokumenten är enkla att läsa
och felsöka

- Ett komplicerat ramverk
- Komplicerat att ta fram

kärnkomponenter
- Få spridda kommersiella

implementationer

Edifact - Är en internationell standard
- Används sedan länge av de

stora företagen
- Många system har stöd för

Edifact
- Stödjer många olika

affärsmeddelanden

- Beroende av dyra och
patentskyddade
uppkopplingar

- Många olika
branschstandarder och
versioner

- Arbetskrävande att lägga till
nya kunder/leverantörer

- Omodern syntax som inte är
anpassad till webbteknik

XML - Flexibel teknik
- Dokumenten är enkla att läsa

och felsöka

- Många olika dialekter
försvårar integrering av
system

- En gemensam standard för
innehållet saknas
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Web services - Garanterar kompatibilitet på
det tekniska planet

- Mindre tidskrävande att
integrera system jämfört med
Edifact

- De verkliga affärstilläggen
saknas i nuläget

- Många specifikationer är
förknippade med
intellektuella rättigheter,
patent och andra licensvillkor
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”The new enabling technology is the Internet, a web of
connections where nodes of power and coordination
stand out, but with no pure hubs comparable to those of
the EDI era” [Ticoll & Lowy i Tapscott, 1998, s. 23].

8 De mindre företagens behov och förutsättningar

Traditionellt sett har införande av e-affärer använts för att få konkurrensfördelar, men ett
starkt skäl för mindre företag är att möta kundkrav enligt Fredholm [2002, s. 94]. Kraven ifrån
de stora företagen tvingar in de små företagen i e-affärer och det har blivit en
överlevnadsfråga för en del företag [Fredholm, 2002, s. 94]. En vanlig uppfattning om
e-affärer är att det är svårt, dyrt och tekniskt. Detta har förändrats kraftigt under de senaste
åren då nya lösningar, både EDI- och Internetlösningar, har skapats för små företag. Även
enmansföretag kan använda sig av e-affärer utan att behöva bekymra sig om teknik och stora
investeringar [Fredholm, 2001].

8.1 Kostnader
Fredholm [2002, s. 109] beskriver att kostnaden oftast ses som en affärshemlighet och att det
därför är svårt att få företagen att presentera sina kalkyler. Följaktligen är det svårt att hitta
exakt information om företagens kostnader och besparingar vid implementering av EDI.
Enligt Fredholms studie ”Nyttan av elektronisk affärskommunikation för småföretag” kan det
även för mindre företag vara lönsamt att satsa på EDI [Fredholm, 1996].

Att stora företag skapar lönsamhet med hjälp av EDI är generellt accepterat i litteraturen
fastän det inte tycks finnas några konkreta kalkyler som visar detta. Fredholm [2002, s. 109]
refererar även till Odd Fredrikssons licentiatavhandling från Handelshögskolan i Stockholm13

som visar att relativt små företag har lyckats få lönsamhet i sina EDI-system. Hur stor
kostnaden blir är helt beroende på vilken lösning som väljs enligt Fredholm [2002, s. 111].
Han uppskattar att det krävs en investering på mellan 40 000 kr och 400 000 kr för att komma
igång med EDI. I Fredholm [1996, s. 37] ges ett perspektiv på uppdelningen av den totala
kostnaden. Ett mindre företag fick en kostnad för hårdvara och system som uppgick till
400 000 kr, medan konsulten och installationen kostade dem 1 500 000 kr.

8.2 Kunskaper
Turban m.fl. [2002, s. 706] tar upp fördelen att det kan vara lättare för mindre företag att
formulera en strategi då dessa saknar en stor hierarki och ägarstrukturen oftast är enklare än i
stora företag. För många små och medelstora företag har det emellertid visat sig vara svårt att
formulera eller förverkliga en strategi för e-affärer. Detta beror främst på kunskapsbrister
inom dessa företag och en begränsad medvetenhet om möjligheter och risker, samt på en låg
användning av e-affärer hos kunder och leverantörer [Turban m.fl., 2005, s. 609]. Burgess
[2002, s. 5, 111] anser att små och medelstora företag ofta saknar den rätta kunskapen, vilket
medför att de antingen får utbilda eller köpa in rätt kompetens. Fastän kostnaden har sjunkit är
detta oftast en stor investering i både tid och kapital. Även Fredholm tar upp att de mindre
företagen kan ha svårt att hantera kunskapskraven och att de små företagen saknar egna

                                               

13 ”Datorkommunikation i distributionssystem: erfarenheter och effekter vid införande av två multilaterala
interorganisatoriska informationssystem: exemplet BASCET Infolink AB”, 1992.
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IT-avdelningar [2002, s. 105]. För de företag som redan nyttjar datorer är det också enklare att
lära sig att använda EDI [Fredholm, 1996].

8.3 Andra faktorer
Tid är en bristvara hos mindre företag [Burgess, 2002, s. 5]. De har också svårt att hitta rätt
typ av programvara som passar deras behov och förutsättningar [Burgess, 2002, s. 24]. Det
finns också ett motstånd mot införande av nya datorsystem då detta kan hota jobben och
dessutom är den allmänna förståelsen för den nya tekniken låg.
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”Everything that can be counted does not necessarily
count; everything that counts cannot necessarily be
counted” [Albert Einstein].

9 Empiriska resultat

I detta kapitel sammanställs de huvudsakliga resultaten från undersökningen, vilka sedan
analyseras närmare i nästkommande kapitel 10. Våra egna slutsatser och värderingar sparas
däremot till kapitel 11, medan en kritisk granskning av den valda metoden finns i kapitel 12.

9.1 Undersökningens uppläggning
Innan de empiriska resultaten presenteras ges här en detaljerad redogörelse för hur insamling
och bearbetning av material har gått till (se även kapitel 2). Datainsamlingen har i princip
bestått av två faser eller delar. Den första fasen var en s.k. surveyundersökning baserad på
enkäter och det är denna som står i centrum för studien. Den andra fasen var mer kvalitativt
orienterad och begränsad till en mindre mängd företag.

9.1.1 Fas 1 - surveyundersökning
Det som kännetecknar en surveyundersökning är att man vill kunna dra slutsatser om en
målpopulation, men där det av någon anledning inte finns möjlighet att undersöka samtliga
enheter i denna [t.ex. Lundahl & Skärvad, 1999, s. 168]. Vi valde denna ansats för att kunna
generalisera och för att den möjliggör jämförbarhet på bredden mellan olika företag. Detta
hade inte varit möjligt med t.ex. en fallstudie (där enskilda fall studeras på djupet).

9.1.1.1 Målpopulation

Den målpopulation som vi i studien främst önskat dra slutsatser om är mindre (små och
medelstora) företag som är leverantörer åt något storföretag.14 Det är dessa företags behov,
förutsättningar och användning av B2B-lösningar som vi har fokuserat på.

I detta sammanhang har det varit värdefullt att få med inte bara organisationer som har infört
elektroniska affärsdokument i någon form, utan även de som inte har gjort detta. Lika viktigt
var det att flera branscher deltog i undersökningen då företag på olika marknader, som arbetar
med olika teknologier, produkter och i olika konkurrenssituationer också har skilda behov och
intressen. Vi valde att avgränsa oss till följande tre branscher:

§ tillverkande industri och verkstad,

§ bygg och konstruktion, samt

§ livsmedel och dagligvaror.

Det avgörande var emellertid inte vilka branscher de små och medelstora företagen själva
tillhörde, utan att de levererade sina produkter till någon av dessa tre branscher. Detta innebär
att de mindre företag som ingår i undersökningen mycket väl kan höra till någon helt annan
bransch. Skälet till att just de angivna branscherna valdes är att deras verksamheter är av
väldigt olika slag, men samtidigt enkla att identifiera. Det har alltså ingenting att göra med

                                               

14 Små företag är enligt EU:s definition organisationer med 10-49 anställda och en årsomsättning på högst 10
miljoner euro, medan medelstora företag har färre än 250 anställda och en omsättning på högst 50 miljoner euro
[EU, 2005].
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t.ex. hur långt de har kommit när det gäller e-affärer. Det bör också understrykas att vårt mål
inte har varit att dra några direkta slutsatser om de enskilda branscherna, utan om gruppen
mindre företag i sin helhet.

9.1.1.2 Jämförelsegrupp

Förutom de mindre företagens situation, har vi även haft ett behov av att få ta del av andra
aktörers föreställningar om B2B (i den mån dessa inte har framgått av tidigare
undersökningar). En sådan grupp är storföretagen. Det är dock viktigt att påpeka att vår avsikt
inte ha varit att dra några statistiska slutsatser om dessa större företag. De utgör inte vår
egentliga målpopulation. Motivet har snarast varit att det är de stora företagen som i hög grad
ställer upp de krav och ramar inom vilka de mindre leverantörerna tvingas verka. Dessa
storföretag fungerar även som en jämförelsegrupp mot vilken resultaten ifrån
målpopulationen kan bedömas.

9.1.1.3 Urvalsmetoder

Ursprungligen var tanken den att vi skulle finna de små och medelstora företagen genom att
kontakta ett eller ett par svenska storföretag och utgå ifrån deras leverantörer. Denna idé fick
emellertid överges då det visade sig att företagen var tämligen obenägna att lämna ut
uppgifter om sina leverantörer till utomstående.15

Istället har vi kommit att utgå ifrån de fem, till omsättningen, största svenska företagen inom
var och en av de tre ingående branscherna. Dessa totalt 15 undersökta enheter utgör gruppen
storföretag i studien. I detta fall skulle man kunna tala om ett s.k. bedömningsurval där
omsättningen har använts som kriterium för att välja ut företagen [se Lekvall & Wahlbin,
1993, s. 173]. Genom att utgå ifrån extremvärden (högst omsättning) så blir kontrasten mellan
storföretagen och de mindre företagen desto större. Detta har underlättat analysen.

En avancerad nyckelordssökning genomfördes därefter på Internet för att finna de företag som
har dessa storföretag som kunder. Det ledde till en lista över verksamheter som t.ex. uppgivit
något av de berörda storföretagen som referens eller de fall där de större företagen själva har
nämnt sina leverantörer. Denna lista har sedan samkörts med uppgifter hämtade ur olika
företagsregister som t.ex. webbtjänsten ”www.largestcompanies.com” för att utesluta enheter
som inte hör till kategorin små och medelstora företag. Likaså har verksamheter strukits ur
vårt register där vi kunnat konstatera att de även av andra skäl inte ingick i målpopulationen.
Detta gav oss slutligen vår urvalsram.

Ur denna ram har sedan ett s.k. stratifierat urval gjorts, vilket innebär att enheterna
gruppindelas utifrån någon känd egenskap hos dessa [t.ex. Dahmström, 1996, s. 176-177]. De
två stratifieringsvariabler som vi har använt är dels vilken av de tre branscherna företagen
levererar till och dels deras storlek (små eller medelstora). Vårt antagande var att dessa
variabler kan ha ett samband med företagens B2B-användning. Totalt gav detta sex stratum
och från varje sådant har sedan ett slumpmässigt urval av 15 företag dragits, vilket har gett ett
totalt urval på 90 mindre företag.

Motivet till det stratifierade urvalet är att säkerställa att alla relevanta företagstyper verkligen
finns representerade i urvalet, vilket inte alltid slumpen i sig kan garantera. Därigenom kan
precisionen i beskrivningen av målpopulationen i sin helhet ökas [Lekvall & Wahlbin, 1993,

                                               

15 De vanligaste förklaringarna till detta var att de ville skydda sina affärspartners eller att de saknade uppgifter
ur vilka det gick att härleda storleken på deras leverantörer.
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s. 170]. Genom att dessutom ha valt ut lika många företag från varje stratum, går det att göra
separata skattningar för varje stratum och inte enbart för hela populationen.

9.1.2 Fas 2 - kvalitativ undersökning
En del kvalitativa data inhämtades i surveyundersökningen med hjälp av öppna enkätfrågor,
men merparten har samlats in i den andra fasen av vår studie.

9.1.2.1 Små och medelstora företag

I de fall där svar ifrån surveyundersökningen har bedömts som särskilt intressanta för vår
studie och problemställning, har vi gjort en uppföljning av dessa företag genom intervjuer via
e-post.

9.1.2.2 IT-företag

Förutom de små och medelstora företagen, samt storföretagen så har en annan i
undersökningen medverkande grupp varit IT-företag som levererar programvara, lösningar
eller tjänster inom affärssystemområdet. Vårt intresse hos dem har varit deras föreställningar
om B2B i egenskap av experter. Eftersom dessa företag lever och arbetar i framkanten av
teknikutvecklingen så kan de bidra med sådan kunskap som de andra företagen saknar.

Datainsamlingen skedde också här främst genom en enkät, men denna förmedlades endast till
ett begränsat antal IT-företag. Totalt ingick 15 stycken företag/respondenter utsedda genom
ett bedömningsurval [se Lekvall & Wahlbin, 1993, s. 173] där kriteriet var att de på förhand
kunde bedömas som kvalificerade att belysa undersökningens frågeställning. Detta innebar att
respondenterna skulle vara sakkunniga beträffande Edifact och/eller ebXML. Även i detta fall
genomfördes uppföljande intervjuer via e-post med en mindre mängd företag, utifrån
resultaten och erfarenheterna ifrån enkäterna.

9.1.3 Datainsamlingsmetoder
De frågemetoder som har kommit till användning i denna studie är enkäter och uppföljande
intervjuer via e-post.

9.1.3.1 Enkäter

Skälet till att vi valde att använda enkäter är att dessa till skillnad från personliga intervjuer
kan ge ett stort dataunderlag genom en förhållandevis liten arbetsinsats. I vårt fall hade inte
tiden räckt till för att göra ett stort antal muntliga intervjuer. Dessutom kan exakt samma
frågor ställas till alla respondenter (uppgiftslämnare) och man undgår s.k. intervjuareffekter
som kan orsaka mätfel [jfr Lekvall & Wahlbin, 1993, s. 216]. Enkäter gör det också möjligt
för respondenterna att besvara frågorna anonymt, samt på sina egna villkor när de har tid och
lust.

I undersökningen har två enkäter förekommit. Den ena har varit en allmän sådan riktad till
små, medelstora och stora företag, medan den andra enkäten specifikt utformades för IT-
företag (se bilaga 2 respektive 3).

Skälet till att vi har utformat två olika formulär har främst varit för att kunna ställa fler och
bättre anpassade frågor. Till IT-företagen riktas t.ex. mer tekniska frågor och sådana som drar
nytta av deras unika överblick över kundernas B2B-användande. De andra företagen har
istället specifika kunskaper om sina egna verksamheter. Möjligheten till jämförelser mellan de
två enkätvarianterna har däremot varit av ett underordnat intresse.
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När frågorna konstruerades utgick vi ifrån vår litteraturstudie, men vi inhämtade även idéer
från andra näraliggande undersökningar. Vi valde att ha med så många slutna frågor som
möjligt (där svarsalternativen är givna på förhand) för att få in data som är enkel att behandla.
Samtidigt minskas därmed risken för att svar erhålls som är ovidkommande för
undersökningen eller som till och med kan vara vilseledande. En del frågor är gemensamma
för båda formulären, men det finns också flera olikheter. Den viktigaste skillnaden är att den
allmänna enkäten som riktar sig till de små, medelstora och stora företagen är tänkt att kunna
besvaras av personer utan djupare tekniska kunskaper, medan den enkät som särskilt riktar sig
till IT-företagen innehåller fler frågor om tekniken och dess utveckling. Många av frågorna är
kopplade till respondenternas allmänna eller specifika åsikter, snarare än till rena
faktakunskaper.

I litteraturen tas det upp en mängd olika för- och nackdelar med olika B2B-lösningar, men
teorin behöver inte alltid överensstämma med verkligheten. Detta är en följd av att tekniken
utvecklas minst lika snabbt som omvärlden förändras. En annan förklaring är att litteraturen
ofta utgår ifrån de större företagens situation och därtill sällan tar hänsyn till svenska
förhållanden. Därför har vi ansett det vara viktigt att i enkäterna få med företagens egna
uppfattningar om för- och nackdelar med Edifact samt ebXML.

Båda formulären har i sin uppbyggnad några kontrollfrågor för att ge en uppfattning om vem
som besvarar enkäten och om dennes kunskapsnivå. I den allmänna enkäten ställs
inledningsvis även ett antal frågor för att kunna avgöra vilket stratum enskilda företag hör till
och därmed upptäcka eventuell s.k. övertäckning i urvalsramen (d.v.s. organisationer som inte
hör till målpopulationen små och medelstora företag).

Därefter följer i den allmänna enkäten ett trettiotal frågor som syftar till att få besvarat:
(1) vilka typer av B2B-lösningar som förekommer och på vilket sätt dessa utnyttjas,
(2) företagens kunskaper och uppfattningar om olika lösningar, samt (3) vilka behov och
förutsättningar som företagen har avseende B2B. I den särskilda enkäten till IT-företagen är
strukturen ungefär densamma. Antalet frågor är dock något färre och i allmänhet öppna.
Dessutom är fokus mer på fördelar och problem med olika B2B-lösningar, samt på
respondenternas uppfattningar om teknikens nuvarande och framtida möjligheter.

Enkäterna har varken distribuerats via vanlig post eller elektroniskt. Istället har de varit
publicerade på en webbplats. Däremot har inbjudningar till undersökningen skickats till alla
respondenter via e-post, där vi bad dem att besvara frågorna. I första hand har vi vänt oss till
företagens IT- eller ekonomichefer då vi har utgått ifrån att dessa har den bästa kunskapen om
sina företags eventuella B2B-användning. I de minsta företagen valde vi dock att istället
skicka introduktionsbreven direkt till VD:arna utifrån det antagandet att dessa själva har rätt
kunskaper eller åtminstone vet precis vilka de ska fråga inom sina företag.

9.1.3.2 Intervjuer via e-post

I studien har ett mindre antal semistrukturerade intervjuer i form av e-postkorrespondens
kommit till användning. Detta har varit ett sätt att förstärka och följa upp en del svar erhållna
via enkäterna och som vi uppfattat som intressanta eller där det har krävts förtydliganden. För
vår del innebar detta att vi fokuserade på ett antal bestämda frågor, men att vi samtidigt tillät
oss att ställa ytterligare frågor beroende på de svar som gavs. En sådan möjlighet att anpassa
frågorna till varje respondent möjliggör en djupare förståelse.
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9.1.4 Databearbetning
I enkäterna är uppgifterna främst kvalitativa, men däremot har själva svaren på de slutna
frågorna kodats med siffror för att kunna bearbetas statistiskt. Efter registrering och
kvalitetskontroll av enkätsvaren så genomfördes enklare statistiska beräkningar. Det som har
analyserats är t.ex. frekvensfördelning, genomsnittliga värden, spridning och samband
(korrelation) mellan maximalt två variabler, samt korstabeller. Mer avancerade statistiska
analyser som felmarginaler och icke-linjära samband har däremot legat utanför vår
kompetens.

I analysen av svaren på de öppna frågorna, där respondenterna fritt kunde formulera sina
svar, har vi i enkäterna och intervjuerna använt en kombination av del- och helhetsanalys [se
Halvorsen, 1992, s. 131]. Svaren har grupperats efter likheter och antalet förekomster av olika
åsikter/påståenden har räknats och jämförts med varandra. I detta arbete har ingått att skapa
typfall där ovidkommande detaljer togs bort, vilket gav en grund för att i analysen lyfta fram
väsentligheterna.

9.1.5 En kort summering
I undersökningen är målpopulationen små och medelstora företag som är leverantörer till
något storföretag inom någon av följande tre branscher 1) tillverkande industri och verkstad,
2) bygg och konstruktion, samt 3) livsmedel och dagligvaror. Totalt ingår 90 slumpmässigt
utvalda mindre företag/respondenter. Till detta tillkommer som jämförelsegrupp de fem
storföretag inom respektive bransch som har den största omsättningen, vilket ger ytterligare
15 undersökningsenheter. Dessutom ingår 15 stycken IT-företag verksamma inom
affärssystemområdet.

Datainsamlingen har framför allt skett genom två enkäter, vilka i en del fall har följts upp med
intervjuer via e-post. Den ena enkäten har riktat sig till de små, medelstora och stora
företagen, medan den andra istället distribuerades till IT-företagen. De erhållna kvantitativa
enkätsvaren har bearbetats statistiskt, medan de kvalitativa svaren ifrån formulären och
intervjuerna framför allt har grupperats efter likheter och jämförts med varandra.

9.2 Svarsfrekvenser och bortfall
Utav de totalt 90 små och medelstora företagen i den primära målgruppen så har 59 stycken
besvarat enkäten, vilket ger en genomsnittlig svarsfrekvens på 68 procent.16 När det gäller
svarsandelarna för respektive stratum, varierar dessa mellan 53 och 93 procent (se tabell 4 i
bilaga 4). Det lägre deltagandet finns bland de små företagen.17

Angående storföretagen så är den genomsnittliga svarsfrekvensen där 73 procent (11 av 15
enkäter), medan motsvarande siffror IT-företagen är exakt desamma.

Alla dessa svarsandelar får anses acceptabla för den aktuella typen av undersökning. Den
största anledningen till bortfall tycks ha varit att respondenterna inte hade tid att besvara
enkäterna. Åtminstone har detta angetts som förklaring av i princip alla de 15 företag som

                                               

16 Beräknat enligt: Antalet bearbetningsbara svar/(Totalt antal undersökta enheter - Upptäckt övertäckning).
17 Detta kan bero på att dessa företag inte har uppfattat sig som intressanta för undersökningen (t.ex. för att de
eventuellt saknar B2B-lösningar) eller på att respondenterna inte har känt sig lämpade att besvara frågorna. En
annan förklaring är att vi kan ha underskattat en del företags omsättning och felaktigt klassificerat dem som små
företag i urvalet.
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uttryckligen har avböjt att medverka. Det är dock inte otänkbart att en del kan ha avskräckts
av antalet frågor eller upplevde frågorna som alltför känsliga.

9.3 Resultaten
Följande resultatredovisning börjar med den insamlade datan ifrån de små, medelstora och
stora företagen. Därefter följer resultaten ifrån IT-företagen i avsnitt 9.3.5. Presentationen
följer i stort sett den struktur som gäller för enkäterna. Detta innebär att det först tas upp
frågor som främst har att göra med faktauppgifter och respondenternas allmänna kännedom.
Därefter följer frågor som är mer kopplade till personernas uppfattningar och åsikter.

9.3.1 Företagens utnyttjande av olika B2B-lösningar

Varför har företagen skaffat sig möjligheter att utbyta elektroniska affärsdokument med
andra företag?

Huvudskälet till varför företagen införde B2B-lösningar för elektroniska affärsdokument
skiljer sig tydligt mellan mindre (små och medelstora) och större företag, vilket illustreras i
tabell 3 nedan. De små och medelstora företagen utsattes för påtryckningar ifrån kunder och
leverantörer, medan de stora företagen främst ville reducera sina administrativa kostnader.
Dessa skäl har värderats klart högre än övriga alternativ. För övrigt är skillnaden mellan andra
och tredje plats obetydlig när det gäller de mindre företagen.

Tabell 3: De främsta skälen till varför företagen valde att införa B2B-lösningar.

Små och medelstora företag Stora företag

1. Påtryckning eller krav ifrån
kunder/leverantörer

2. Stärka affärsrelationerna
3. Reducera administrativa kostnader

1. Reducera administrativa
kostnader

2. Minska antalet manuella fel
3. Korta ledtider

Vilken eller vilka lösningar används för att utbyta elektroniska affärsdokument och hur
länge har de utnyttjats?

62 procent av de små företagen har en B2B-lösning. Detta kan jämföras med 88 procent bland
de medelstora företagen, medan däremot alla tillfrågade stora företag har någon teknik för
e-affärer.

När det gäller de företag som har B2B-lösningar så skiljer sig inte valet av teknik så mycket
mellan olika organisationsstorlekar (se figur 4 nedan). Omkring 79 procent har Edifact som
grund. På andra plats kommer därefter WEB-EDI, tätt följd av e-Faktura/e-Giro Dessa två
tekniker kompletterar Edifact hos 61 procent av företagen. Övriga lösningar används däremot
mer sporadiskt. 2 av 11 storföretag har någon ebXML-lösning, medan detta finns endast hos
ett medelstort företag. Dessa tre företag är alla verksamma inom bygg- och
konstruktionsbranschen. Numerärt gäller en liknande situation för web services. Till kategorin
andra lösningar hör e-Procurement, vilket har införts av ett stort företag. Några fall där
Svefakturan utnyttjas har emellertid undersökningen inte funnit.
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Figur 4: Användning av olika lösningar bland företag som har B2B.

67 procent av de små företag som har infört Edifact har gjort detta under de senaste tre åren.
För de medelstora företagen gäller istället att tidpunkten för införandet är ganska jämt spridd
över den senaste tioårsperioden.

När det gäller valet av Edifact-uppkoppling så är 64 procent av de små och medelstora
företagen i första hand direkt uppkopplande till sina affärspartners, medan 31 procent säger
sig utnyttja en tredjepartstjänst (VAN-företag). Det tycks även finnas ett svagt samband
mellan företagsstorlek och val av uppkoppling där större företag tenderar att anlita en tredje
part i högre utsträckning än de mindre.

Vilka typer av elektroniska affärsdokument utbyts med andra företag?

Vilka slags dokument som företagen skickar eller tar emot är oberoende av företagsstorlek,
även om omfattningen däremot skiljer sig en del (se figur 12 i bilaga 4). Det vanligaste
affärsdokumentet är fakturor, vilket 56 procent av de små företagen utbyter jämfört med 93
procent av de medelstora. Detta följs tätt av beställningar, orderbekräftelser,
leveransbekräftelser och leveransbesked. Lagerrapporter och betalningsavier hör däremot till
de mer ovanliga elektroniska affärsdokumenten, särskilt bland de större företagen. Dessutom
finns det somliga företag som utbyter andra dokument som t.ex. aviseringar, avropsprognoser,
leveransplaner, varucertifikat och kataloger.

9.3.2 Företagens erfarenheter av Edifact

Vilka anses vara de viktigaste orsakerna till att Edifact valdes och inte någon annan
B2B-lösning?

Nästan alla mindre företagen har i en öppen enkätfråga uppgivit att de valde Edifact p.g.a. att
kunderna krävde det. I 5 av de 24 inkomna svaren uppgavs påtryckningar ha kommit även
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ifrån de egna leverantörerna. Standard och effektivitet är därefter de vanligaste skälen, om än
långt efter kundkravet. Två till tre respondenter har också svarat att stärka relationer med
affärspartners, reducera kostnader och minska risken för manuella fel var viktigt.

De stora företagen har kommenterat att branschstandard var det viktigaste. I 3 av de 11
deltagande företagen valdes Edifact för att det var den enda standardiserade teknik som fanns
för över tio år sedan. Endast ett storföretag har valt Edifact för att detta var ett krav ifrån
kund.

Vilka fördelar upplever respondenterna att deras företag idag har av Edifact?

I de öppna enkätsvaren kan man utan svårighet urskilja fler fördelar (till antalet) än nackdelar
med Edifact. Sju av alla respondenter tar upp enbart fördelar, medan tre stycken bara upplever
nackdelar med tekniken.

De tre fördelar som förekommer mest frekvent bland de mindre företagen är säkerhet
(inklusive färre manuella fel), kostnadseffektivitet och snabb kommunikation. 3 av 26
respondenter tycker att det till fördelarna även hör att slippa manuellt arbete, att samma
information finns i båda affärsparters system och att tekniken är enkelt att använda.

”EDI tar bort tråkiga rutinuppgifter och personalen kan koncentrera sig på svaren istället för på
inmatningen av data” [anonymt enkätsvar ifrån ett industriföretag].

Enstaka mindre företag tycker dessutom att nyttan med Edifact är en ökad konkurrenskraft, att
det skapar en tajt relation med affärspartners, samt en minskad pappersanvändning.

Bland storföretagen är de istället vanligaste upplevda fördelarna med Edifact en ökad säkerhet
(färre fel och avbrott), minskade kostnader i alla led, samt en bättre uppföljning och
framförhållning.

Sammanfattningsvis ger nedanstående citat en bra bild hur Edifact uppfattas av såväl mindre
som stora företag:

”När det fungerar så snurrar det i bakgrunden och order kommer in. Vi kan se kundernas
materialbehov framåt i tiden. Fakturor och aviseringar hanteras elektroniskt och uppdaterar kundens
system direkt” [anonymt enkätsvar ifrån ett stålföretag].

Vilka nackdelar och problem upplever respondenterna att det finns med Edifact?

Bland de mindre företagen är den mest framträdande kommentaren i den öppna frågan om
nackdelarna med Edifact de initiala kostnaderna, men även i viss mån de kostnader som
uppstår när något måste ändras. På andra plats kommer sådana problem som har att göra med
när fel uppstår. Det handlar t.ex. om att tekniken måste övervakas, samt att det är svårt att
felsöka och besvärligt att rätta felen.

”Gör kunden fel i sitt meddelande så blir det följdfel i hela kedjan” [anonymt enkätsvar ifrån ett
industriföretag].

Edifact uppfattas dessutom av respondenter i mindre företag vara oflexibelt, sakna en
gemensam standard och ha relativt lång driftsättning. Även om standard var skälet till varför
företagen valde denna teknik, visar respondenterna ändå en viss oro kring standarder.
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”Ingen riktig standard satt idag – vad händer i morgon?” [anonymt enkätsvar ifrån ett
livsmedelsföretag].

För de större företagen är den största nackdelen med Edifact att det är tidskrävande att lägga
till nya leverantörer och införa nya meddelanden, samt att det tar tid för många leverantörer
att implementera EDI.

”För de mindre leverantörerna tar det väldigt lång tid att komma igång med EDI. Om kunskap om EDI
inte finns i ett företag, blir processen extra lång och kostsam” [anonymt enkätsvar ifrån ett företag i
dagligvarubranschen].

Vilka totala investeringskostnader har de mindre företagen haft för Edifact?

49 procent av de mindre företagen har haft utgifter på över 50 000 kr, inklusive kostnader för
t.ex. hårdvara, programvara, systeminstallation och utbildning (se figur 10 i bilaga 4). Utgifter
på mer än 100 000 kr har 27 procent haft, medan 17 procent har lagt ut mellan 20 000 och
50 000 kr. För resterande 17 procent har kostnaderna understigit 20 000 kr.

Vilka har varit de största kostnaderna för Edifact?

38 procent av de små företagen anser att programvara hittills har varit den största kostnaden,
medan utgifter för teknisk installation och anpassning med övriga datasystem hamnar på
andra plats med 23 procent (se figur 5). De medelstora företagen har istället sett programvara,
installation och externa konsulter som de högsta och ganska likvärdiga kostnaderna.
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Figur 5: Den största kostnaden med Edifact enligt företagen.

För storföretagens del har installationen varit den största kostnaden. Deras bild motsvarar i
princip IT-företagens kostnadsuppskattning. Däremot har varken de mindre eller de större
företagen ansett att hårdvara eller utbildning utgör några större kostnader.
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9.3.3 Företagens erfarenheter av och kunskaper om ebXML

Vad känner respondenterna till om ebXML, samt vad tror de om denna tekniks möjligheter
och framtid?

74 procent av respondenterna i de mindre företagen har inte hört talas om begreppet ebXML,
medan resterande 26 procent i regel har dåliga kunskaper (se figur 9 i bilaga 4). Endast en
person i ett medelstort företag säger sig känna till tekniken ganska väl. Bland de stora
företagen känner varannan uppgiftslämnare inte alls till ebXML.

Av totalt 70 respondenter är det endast 4 stycken som har bildat sig en uppfattning om
ebXML och dess framtid. Två respondenter i medelstora företag tror att denna teknik har en
stark framtid och på sikt kommer att ersätta Edifact. Den fördel jämfört med Edifact som
nämns i detta sammanhang är större möjligheter till flexibilitet i lösningen, medan nackdelen
är att ebXML är relativt dyrt att implementera.

De två andra respondenterna är mer osäkra. En av dessa menar att ebXML:s framtid i hans
bransch hänger på om bilindustrin tar upp den, vilket i sin tur är beroende av kostnaderna för
implementation och drift.

”Det beror dessutom på om bilindustrin är beredd att ta kostnaden för att lägga ned den EDI-lösning
som de redan har investerat i” [anonymt enkätsvar ifrån ett industriföretag].

9.3.4 Företagens behov och förutsättningar

9.3.4.1 Aktuella problem och förbättringsplaner hos de mindre företagen

Vad anser respondenterna att det finns för förklaringar till att de egna företagen inte
använder B2B-tekniken fullt ut?

För de mindre företagen är de främsta orsakerna avsaknaden av yttre krav ifrån kunder eller
leverantörer, samt bristande resurser i form av kunskaper, tid och pengar. En annan nästan
lika vanlig förklaring i denna öppna enkätfråga är att kostnaden är högre än affärsnyttan.
Dessa företag ser inte behovet av B2B, alternativt ingen vinst med att ha fler lösningar.

Andra förklaringar är att företagen ännu inte är mogna för e-affärer. Problemet kan också vara
att olika typer av lösningar gör det svårt att maximera nyttan, vilket illustreras i nedanstående
citat:

”Kunder och leverantörer använder eller testar olika lösningar. I dagsläget är det för dyrt för oss att
skapa en lösning per motpart och vi styr nu därför om så att vi i högre utsträckning kan använda
samma process gentemot alla motparter. Dessutom avvaktar vi tills motparterna har bestämt sig för
metod i de fall då vi inte kan styra eller påverka” [anonymt enkätsvar ifrån ett företag i
byggbranschen].

Vilka är de viktigaste orsakerna till att företag inte undersöker andra B2B-lösningar än de
som redan eventuellt används eller till att företagen avvaktar med att införa sådana?

Åsikterna om varför företagen inte har undersökt olika möjliga B2B-lösningar eller har
avvaktat med att implementera dessa är ganska blandade (se figur 6 nedan). För de små
företagen anses tidsbrist, avsaknad av yttre krav ifrån kunder/leverantörer, samt bristande
kunskap om alternativa möjligheter vara de främsta orsakerna.
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För de medelstora och stora företagen handlar det istället främst om avsaknaden av yttre krav,
att man är nöjda med nuvarande lösning, samt att de befintliga affärssystemen har ett dåligt
stöd för B2B-lösningar eller för fler sådana.
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Figur 6: Orsaker till att alternativa B2B-lösningar inte undersöks eller att företagen avvaktar med
införandet.

Vad tänker eller önskar företagen göra för att bli än bättre avseende B2B?

På den öppna enkätfrågan hur företagen ska bli bättre på att utnyttja tekniken var det väldigt
varierande kommentarer ifrån de mindre företagen. Det mest frekventa svaret är att avvakta
och följa utvecklingen.

”Det är billigare att vara ’eftersläntrare’ än att gå främst i utvecklingen” [anonymt enkätsvar ifrån ett
företag i byggbranschen].

Strax därefter följer strategier som att öka kunskapen och undersöka vad kunderna önskar (i
en annan enkätfråga bedömer dock respondenterna själva sina kunskaper om e-affärer som
genomsnittliga eller som ganska). Två medelstora företag planerar även att försöka övertala
sina kunder att införa EDI-lösningar, samt i ett fall t.o.m. att ställa detta som krav på sina egna
leverantörer.

9.3.4.2 Framtida satsningar på B2B och olika alternativa lösningar

Vad tror respondenterna gäller för de egna företagens framtida satsningar på B2B-
lösningar?

Omkring 60 procent av såväl små, medelstora och stora företag anser att deras satsningar på
e-affärer kommer att öka (se figur 11 i bilaga 4). 27 procent av storföretagen tror dessutom att
deras investeringar kommer att öka kraftigt, vilket kan jämföras med 4 procent av de mindre
företagen. 20 procent av respondenterna i de mindre företagen känner sig osäkra om hur
utvecklingen kommer att ske.
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Vilka B2B-lösningar har företagen undersökt och vilka av dessa övervägs?

Edifact är med 18 procent det vanligast undersökta alternativet bland de mindre företag som
inte redan har Edifact, medan 12 procent har utvärderat e-Faktura/e-Giro (se figur 7 nedan).
Andra lösningar har analyserats i än mindre grad och när det gäller t.ex. Svefakturan har inget
företag visat något direkt intresse. 64 procent av de mindre företagen har inte granskat någon
alternativ B2B-lösning.
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Figur 7: De olika B2B-lösningar som företagen har undersökt.

Ser man sedan till den öppna enkätfrågan om företagen fortfarande överväger några av dessa
lösningar så visar det sig att de flesta mindre företag har valt att avvakta för tillfället.
Resultaten visar även att det är storföretagen som sätter kraven för e-affärer.

Den mest undersökta lösningen bland de stora företagen är Edifact med 67 procent, men detta
resultat är missvisande p.g.a. att antalet sådana företag som ingår i undersökningen är
begränsat.18 Därefter följer andra lösningar som WEB-EDI, ebXML, web services,
e-Faktura/e-Giro och självfakturering, vilka alla har utvärderats i ungefär lika hög grad. Fyra
av de fem företag som har utvärderat ebXML är verksamma inom bygg- och
konstruktionsbranschen. 27 procent av de stora företagen har inte undersökta alternativa B2B-
lösningar.

                                               

18 Visserligen är Edifact procentuellt sätt den mest utvärderade lösningen bland de företag som inte har denna
teknik, men eftersom det endast är ett fåtal företag inte redan använder Edifact så får variationer i dessas svar ett
vilseledande stort genomslag i statistiken.
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9.3.4.3 Företagens önskemål när det gäller B2B-lösningar

Vilka kriterier anser respondenterna är de viktigaste i valet mellan olika metoder för att
utbyta elektroniska affärsdokument?

De öppna enkätsvaren visar tydligt att de viktigaste kraven för de mindre företagen är
standardisering, användarvänlighet och säkerhet. När det gäller standardisering tycks de flesta
företag tolka detta begrepp som branschstandard eller som möjligheten att använda samma
system till de flesta affärspartners. Användarvänlighet är ett måste för många.

”Det får inte vara alltför mycket ’klickande’ eller att man ska fylla i samma uppgifter gång på gång”
[anonymt enkätsvar].

Tolv av de trettiofem mindre företag som besvarat denna fråga anser att även kostnader, samt
färdiga programpaket som går att integrera med andra system är viktigt. I fyra fall nämns
dessutom tid för systemunderhåll.

De större företagen uppfattar standardisering, användarvänlighet, tid och enkelhet att införa
(såväl själva systemen som nya aktörer i lösningen), samt anpassningsbarhet som viktiga
kriterier.

9.3.5 Resultat från IT-företagen
De resultat som redovisas härnäst är de som har erhållits genom den särskilda enkät som
skickades till 15 stycken IT-företag, samt via de uppföljande intervjuer via e-post som har
genomförts.

9.3.5.1 För- och nackdelar med Edifact

Vilka nuvarande fördelar associerar respondenterna med Edifact?

Mer än hälften av respondenterna i IT-företagen väljer att i en öppen enkätfråga lyfta fram
sådana fördelar med Edifact som rör spridningen på marknaden och teknikens mognad. De
menar att Edifact är en väl etablerad standard som många använder. Den täcker många
branscher och det finns lösningar för såväl stora som små företag. Dessutom är det en
beprövad standard som fungerar väl. 3 av de 11 deltagande företagen framhåller även en
fördel i teknikens automatiserande av affärsprocesser.

”Edifact ger möjlighet till ett automatiserat dokumentflöde där verksamheten bara arbetar med
avvikelser” [Per-Olof Frantzén, Volvo IT].

Faktorer som nämns i detta sammanhang är snabbhet, enkelhet, minimerande av fel, säkerhet,
samt kostnads- och tidseffektivitet. Ett företag framhåller också att Edifact fungerar som ett
strategiskt vapen och konkurrensmedel. En annan respondent tar som fördel upp den relativt
goda tillgången till kompetens inom området. I ett fall anses Edifact dessutom vara enkel att
implementera.
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Vilka aktuella nackdelar och problem associerar respondenterna med Edifact?

Två uppgiftslämnare menar att det inte finns några nackdelar alls med Edifact. Minst lika
många andra uppger i denna öppna enkätfråga att det finns problem kopplade till den
praktiska implementeringen, hur tekniken upplevs av andra och till själva standarden.

Mer än hälften av IT-företagen ser nackdelarna med Edifact som kopplade till
implementeringen i organisationerna. De faktorer som här tas upp är bl.a. de höga
kostnaderna, att införandet är komplicerat och att filutseendet är svårt att förstå (att
dokumenten inte är läsbara).

”EDI uppfattas av många som ’gammaldags’, vilket ger en tråkig klang. Detta minskar dock
successivt, något oväntat” [Christer Rygaard, Expert Systems].

Förutom som gammal upplevs tekniken som dyr och komplicerad. Två av respondenterna tar
även upp standarden som ett problem. Enligt den ene är Edifact inte någon riktig standard.
Istället finns det ett antal ”dialekter” som varje företag måste testa i sin miljö. Den andre anser
att det istället handlar om olika standarder. Enstaka respondenter nämner även som problem
att tekniken kräver experter, att den bygger på ett 1 till 1 förhållande mellan affärspartners
(som t.ex. måste specialanpassa sina system och förhandla om avtal), att affärssystemen
saknar stöd för Edifact, samt att det tar tid att driftsätta lösningarna.

9.3.5.2 För- och nackdelar med ebXML

Vilka nuvarande fördelar uppfattar respondenterna att ebXML har?

Nästan alla IT-företag uppger i en öppen enkätfråga att ebXML har olika fördelar. 3 av 8
respondenter menar att tekniken är allmänt accepterad som en kommande standard. En annan
fördel som nämns är att ebXML täcker ett bredare område än Edifact – från analys av
affärskrav till teknisk kommunikation. Det tas även upp på plussidan att ebXML bygger på
känd teknik och att dokumenten är lättlästa.

Vilka aktuella nackdelar och problem uppfattar respondenterna att det finns med ebXML?

Det vanligaste angivna problemet med ebXML är bristen på etablerade standarder. Detta
uppger tre av respondenterna i IT-företagen. Deras uppfattning är bl.a. den att det kommer att
ta många år innan tekniken har slagit igenom eftersom nya standarder och förändrade
arbetssätt tar otroligt lång tid.

Två andra respondenter anser att problemet med ebXML är det stora innehållet i ramverket,
vilket gör lösningen alltför komplex. Enligt en intervju via e-post med Peter Fredholm hade
det varit bättre att ta en sak i sänder, istället för att sikta på att lösa allt på en gång
[2005-10-27].

Andra nackdelar som nämns av enstaka respondenter är att ebXML är svårt att implementera,
bristen på programvara för t.ex. kommunikation som stödjer ebXML MS19, att det saknas s.k.
kärnkomponenter, att meddelanden med XML innehåller mycket administrativ information
och att filerna blir stora.

                                               

19 ebXML Message Service.
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9.3.5.3 Edifact jämfört med ebXML

Vilka eventuella fördelar har ebXML-lösningar jämfört med Edifact eller EDI via en
tredjepartstjänst?

4 av de 15 IT-företagen anser i en öppen enkätfråga att ebXML har fördelar jämfört med
Edifact eller EDI baserad på XML, medan tre företag antingen hävdar att det inte finns några
fördelar eller att meddelandeformatet saknar betydelse. Enligt en respondent finns det ur ett
verksamhetsperspektiv ingen skillnad mellan ebXML och Edifact, förutsatt att det finns
fördefinierade tillämpningar partners emellan. Nackdelen med ebXML-baserade standarder är
att det kommer att ta tid innan dessa är lika genomarbetade och testade som Edifact.

”Skillnaderna mellan olika ebXML-standarder/implementationer är idag större än motsvarande
skillnader i Edifact-standarder” [Christer Rygaard, Expert Systems].

Två av respondenterna tror att ebXML kan underlätta i det de kallar ”XML-träsket” där alla
har sin egen standard. I detta sammanhang kan ebXML skapa en gemensam grund för XML
genom väldefinierade kärnkomponenter.

”Det största problemet är att varken Edifact eller ebXML är standarder, utan enbart ett grovt regelverk
som respektive användare/företag utnyttjar som man vill. Detta leder till problem att på ett rationellt
sätt få igång trafik med volym bland många företag” [Stefan Olson, Visma Spcs].

Det finns även större möjligheter att stödja ebXML direkt i eller närmare affärssystemen.
Detta beror enligt en respondent på att närheten mellan exempelvis Java20 och XML är
betydligt större än mellan Java och Edifact. En annan uppgiftslämnare framhåller samtidigt att
behovet av att konvertera mellan olika format även i framtiden kommer att kvarstå.

”Det kommer att behövas expertis för att konfigurera och ’trimma in’ ebXML-lösningar i samspel
med affärssystem, oavsett om meddelandena är baserade på ebXML eller ’gammal’ Edifact. En
erfarenhet vi har efter fler än 1500 B2B- och EDI-implementeringar är att olika företag och branscher
ofta tycker att de är så unika så att de inför egna informationsmängder och tolkningar i meddelandena”
[Mikael Boquist, iCore Solutions].

En annan fördel med ebXML är att tekniken underlättar flytten till Internet som bärare av
information istället för VAN-företag. Leif Forsman på WM-data menar att två fördelar med
ebXML-konceptet är att det innehåller många fler delar än Edifact (t.ex. metod för analys av
processer, CPP/CPA, ebMS) och att en ny standard som denna har större möjligheter att
accepteras då Edifact anses som gammal [2005-12-16]. Därutöver anser han dock inte att
ebXML har några egentliga fördelar.

Hur skiljer sig kostnaderna för Edifact och ebXML?

Sju av nio respondenter i IT-företagen uppskattar kostnaderna för Edifact till över 50 000 kr,
även om två uppgiftslämnare anser att det är möjligt att komma under 10 000 kr. Bilden är
mer splittrad avseende det totala antal fakturor som måste skickas eller tas emot årligen för att
det ska löna sig att investera i Edifact. Fyra IT-företag menar att det räcker med 100-199
stycken fakturor. Därefter följer svaren: 500-999 st (1 respondent), 1000-4999 st (1), samt
5000-9999 st (2).

                                               

20 Ett programmeringsspråk.
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När det gäller kostnaderna för ebXML är hälften av IT-företagen osäkra. Enligt Peter
Fredholm går det inte ge ett svar om kostnaderna eftersom ebXML ännu inte riktigt finns,
men komplexiteten är avskräckande och det finns ingen färdig standard att använda, vilket gör
att företag tar en annan lösning [2005-12-16]. De respondenter som ändå gör en uppskattning
anser att det handlar om över 50 000 kr, varav en uppger mer än 100 000 kr. Någon egentlig
bild av det antal fakturor som behövs för att ebXML ska löna sig finns dock inte.

De två största kostnadsslagen oavsett om det gäller Edifact eller ebXML är enligt IT-
företagen teknisk installation och integrering med övriga affärssystem, samt extern
konsulthjälp.

9.3.5.4 Kundföretagens aktuella användning av ebXML

Bland IT-företagen är det sju stycken som levererar någon ebXML-lösning eller därtill
hörande tjänster, varav fyra stycken dessutom erbjuder Svefakturan.

Finns det något upplevt intresse för eller efterfrågan av ebXML-lösningar ifrån
marknaden?

Nästan alla respondenter är överens om att andra företag ganska eller mycket sällan visar
något intresse för eller efterfrågar ebXML-lösningar.

Känner man till organisationer som använder någon ebXML-lösning i praktiken?

De flesta IT-företagen har den uppfattningen att endast en handfull svenska företag har
implementerat någon form av ebXML, men att det är svårt att generellt säga eftersom många
företag använder delar av tekniken.

Den erfarenhet som tre respondenter har gemensamt är att det finns ett fåtal företag som har
utnyttjat den transportmekanism som finns i ebXML. En del leverantörer av integrations-
plattformar har alltså stöd för ebXML MSH21, men i dessa fall är det nästan alltid via en
tredjepartsleverantör.

Fyra uppgiftslämnare känner även till ett mindre antal fall där det meddelandeformat som
finns i ebXML har utnyttjats. I Sverige finns t.ex. ett fåtal leverantörer till den offentliga
sektorn som använder Fakturaportalen för Umeå kommun som tar emot Svefaktura-
formaterade fakturor. Två av IT-företagen tar även upp Danmark som ett framgångsrikt
exempel. Där skickar hundratals leverantörer elektroniska fakturor till offentliga myndigheter
enligt det ebXML-baserade formatet OIOXML.22

9.3.5.5 Framtiden för ebXML

Tror IT-företagen att ebXML kommer att få ett genomslag på marknaden och i så fall när?

Hälften av IT-företagen tror på att ebXML kommer att slå igenom, även om de flesta är
överens om att det kommer att ta tid. En respondent räknar med att detta kommer att ske inom
de närmaste fem åren. I ett fall säger man uttryckligen att ebXML är den lösning som kommer

                                               

21 ebXML Message Service Handler (se bilaga 5).
22 Offentlig Information Online XML (se bilaga 5).



e-affärer med ebXML

41

att efterträda Edifact och VAN-kommunikation. Det är som en anonym uppgiftslämnare
uttrycker det: ”en modern teknik med stort intresse och en hög hypefaktor”.

”ebXML kommer troligen att få ett genomslag på marknaden. Men det är inte så helt säkert eftersom
toleransen för nya tekniker är ganska kort – de blir snabbt dödförklarade av förståsigpåare om
leveransen uteblir” [anonymt enkätsvar].

Återstående halvan av företagen är lite mer tveksamma, vilket i huvudsak torde hänga
samman med bristen på standardlösningar baserade på ebXML.

”Efter sex år är det fortfarande mest en massa tunga ramverk, men inget praktiskt. Det finns ännu inga
produkter och färdiga standarder, bortsett från MSH (överföring), vilket är en ganska obetydlig och
dessutom är det ingen som använder det” [Peter Fredholm, Fredholm Consulting].

Peter Fredholm [2005-12-16] tror att vissa delar kan slå igenom (även om det inte är
självklart) och Jeremy Morton på GS1 Sweden [2005-11-11] anser att ebXML kommer att
smältas ihop med nästa generations teknik. En tredje respondent tror visserligen på ebXML,
men menar att de affärssystem som idag är förhärskande på marknaden är dåligt förberedda.
Han frågar sig om de stora IT-drakarna som t.ex. Microsoft, IBM, Sun och Oracle verkligen
kommer att vilja enas om denna teknik.

Vad menar IT-företagen krävs för att skapa ett intresse för ebXML bland företag och
affärssystemleverantörer?

Respondenterna anser att det måste finnas praktiska tillämpningar i någon viktig bransch och
en affärsmässig grund för att företagen ska investera i nya tekniker.

”Företag kommer bara att vilja ha ebXML om de antingen måste p.g.a. att en stor kund kräver det
eller för att en viss (bransch-) standard är ebXML-baserad. Affärssystemleverantörerna gör det
kunderna vill, i alla fall så småningom” [Christer Rygaard, Expert Systems].

En respondent menar att det först måste finnas tydliga processbeskrivningar och en klar
definiering av vilket innehåll de olika dokumenten måste ha för att i de interna affärssystemen
kunna uppnå en automatiserad hantering. En annan respondent frågar sig varför man
överhuvudtaget skulle vilja skapa något intresse när Edifact fungerar så pass bra.

”Systemleverantörerna bygger vad kunderna vill ha och de stora företagen som driver utvecklingen
har redan, inom ramarna för branschsamarbeten som GS1, PapiNet, Odette och RosettaNet, en massa
e-affärer och därmed ingen lust att ändra sina lösningar. Det skulle bara kosta en massa pengar” [Peter
Fredholm, Fredholm Consulting].

IT-företagens huvudsakliga intresse för ebXML-ramverket ligger idag närmast de delar som
handlar om kommunikation (ebXML MSH) och hur meddelanden ska struktureras
(kärnkomponenterna). Dessa är de bitar som för närvarande är de mest praktiskt tillämpbara.

9.3.5.6 Kommande B2B-lösningar för mindre företag

Vilken eller vilka av alla konkurrerande lösningar tror IT-företagen kommer att få ett
genomslag bland de små och medelstora företagen?

IT-företagens uppfattning i denna öppna enkätfråga är ganska splittrad. Enligt tre
respondenter är standarder och teknik i det närmaste oväsentliga i det här sammanhanget.
Mindre företag bryr sig inte om standarder, utan vill ha färdiga lösningar där B2B-tjänsterna
är helt integrerade med affärssystemen. Den vanligaste uppfattningen är att lösningar som



e-affärer med ebXML

42

Edifact, ebXML och web services kommer att samverka under den närmaste tiden beroende
på vilka processer som ska stödjas, storleken på inblandade parter och lösningens
komplexitet.

”ebXML kommer en vacker dag att efterträda Edifact, det tror jag” [Christer Rygaard, Expert
Systems].

”Jag tror att Edifact-lösningar kommer att stå sig ganska länge eftersom många företag nu investerat i
såna lösningar och när de väl är igång så fungerar det bra. I framtiden tror jag mycket på web
services” [Tord Ivarsson, PRI Handel].

9.3.5.7 Behov och förutsättningar hos mindre företag

Vad menar IT-företagen att det finns för tänkbara orsaker till att små och medelstora
företag eventuellt inte utnyttjar B2B-tekniken fullt ut?

Den främsta förklaringen är, enligt IT-företagen, en bristfällig kunskap. De små företagen är
inte insatta i vilka tekniska möjligheter som finns och de har inte den kompetens som behövs
för att hålla sig uppdaterade. En del är inte ens medvetna om fördelarna med B2B-lösningar.

Nästan lika vanligt förekommande är förklaringen att de mindre företagen inte upplever något
behov. De ser inte vinsten med att effektivisera sin administration, utan fokuserar på annat
som ligger närmare deras affärer. Enligt ett IT-företag saknar små företag dessutom den
nödvändiga rationaliseringspotentialen. Kostnaderna för införandet av en B2B-lösning täcks
inte av de effektivitetsvinster som därigenom kan åstadkommas. Två av respondenterna
menar också att de mindre företagen ännu inte har haft så stora påtryckningar ifrån kunder
som kräver elektroniska affärsdokument, även om detta dock är väldigt branschberoende.

Nästan hälften av IT-företagen anser att en annan viktig orsak till att B2B-tekniken inte
utnyttjas fullt ut är att de mindre företagens affärssystem är dåligt förberedda för detta. Det
finns en brist på små affärssystem med t.ex. inbyggt stöd för Edifact och det saknas färdiga
lösningar som passar till de system som företagen idag redan har.

Bristen på tid är också en förklaring som ges av åtminstone två respondenter. De mindre
företagen har helt enkelt inte tid att engagera sig.

Vilka kriterier uppfattar IT-företagen som viktigast för deras kunder när dessa ska välja
mellan olika B2B-lösningar?

Det kriterium som oftast tas upp (av sex IT-företag) i de öppna enkätsvaren är standardisering,
tätt följt av större affärspartners krav på viss lösning. När det gäller standarder är det
betydelsefullt att dessa är etablerade. Däremot spelar det enligt flera respondenter mindre roll
för de små och medelstora företagen vilken standard det handlar om – så länge det finns
nyckelfärdiga lösningar. Tre respondenter lyfter också fram kostnaden som ett centralt
kriterium (ett attraktivt totalpris) och i två fall påpekas även vikten av att lösningarna är enkla
att installera (att företagen snabbt ska kunna komma igång).

Andra kriterier som nämns är kundens trygghet med leverantören av lösningen och att kunden
med enbart en lösning ska kunna kommunicera med många affärspartners.

I och med det får resultatredovisningen anses vara avslutad och nu närmast följer analysdelen.
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As ebXML becomes standardized, it will become the de
facto way everyone does business [Tony Scott, IT-chef
för GM].

10 Analys av empiri och teori

I detta kapitel jämförs olika empiriska delresultat och de knyts ihop med den teoribildning och
litteratur som finns. Syftet är att komma ett steg närmare besvarandet av uppsatsens
frågeställning.

10.1 De mindre företagens behov och förutsättningar
Härnäst tas det upp frågor som har att göra med de mindre (små och medelstora) företagens
nyttjande av elektronisk affärskommunikation, deras resurser i form av tid, kunskaper och
pengar, samt företagens önskemål beträffande B2B-lösningar.

10.1.1 Utnyttjande av elektronisk affärskommunikation
De mindre företagens användning av B2B-lösningar och skälen till att dessa införs skiljer sig
delvis ifrån de större företagen. Detta säger oss något om deras speciella behov och
förutsättningar.

10.1.1.1 Värdet av elektronisk affärskommunikation

Enligt vår undersökning anser mindre företag att det viktigaste skälet till införandet av B2B är
krav eller påtryckningar ifrån affärspartners. Även teorin har visat att kraven ifrån de stora
företagen tvingar in de små företagen i e-affärer och att detta har blivit en överlevnadsfråga
för en del [Fredholm, 2002, s. 94]. Från kundkraven är därefter steget långt till de enligt
empirin näst viktigaste skälen, vilka är att stärka affärsrelationer och att reducera
administrativa kostnader.

För de stora företagen är tvärtom reducerandet av administrativa kostnader det skäl som
värderas klart högre än att minska antalet manuella fel (som hamnar på andra plats). Detta
styrker teorin att det finns tydliga skillnader mellan olika företagsstorlekar och deras skäl att
införa t.ex. Edifact [jfr Fredholm, 2002, s. 94-97]. Enligt IT-företagen i undersökningen ser de
mindre företagen ofta inte behovet av B2B eller är ens medvetna om möjligheterna.

10.1.1.2 Förekomsten av B2B-lösningar

Empirin visar att 62 procent av de små företagen och 88 procent av alla medelstora har någon
lösning för elektronisk affärskommunikation. De flesta har Edifact som bas och många
kompletterar denna med andra tekniker. Edifact är också enligt teorin den vanligaste
lösningen hos företagen [Fredholm, 2002, s. 256]. Däremot har det i litteraturen inte funnits
något om att företag har eller behöver ha flera parallella B2B-lösningar, vilket visar sig vara
vanligt i enlighet med empirin. Analysen av resultaten pekar också på att antalet lösningar
som ett företag har inte tycks ha något samband med dess storlek.

Undersökningen visar att nästan alla storföretag ger sina kunder och leverantörer möjlighet att
använda någon annan och enklare lösning än Edifact. Det vanligaste alternativet är WEB-
EDI, vilket även Fredholm menar är en starkt växande form av EDI [2002, s. 300].
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Beträffande ebXML så är den faktiska användningen i Sverige för närvarande obetydlig,
vilket klart framgår av empirin. Det är tydligt att denna teknik ännu inte har slagit genom och
blivit en defacto-standard här, även om det finns enstaka storföretag som har implementerat
delar av ebXML-ramverket.

10.1.1.3 Typer av elektroniska affärsdokument

Resultaten ifrån empirin klargör att det vanligast förekommande elektroniska
affärsdokumentet bland företagen är fakturor. Värt att notera är emellertid att de små
företagens användning av elektroniska fakturor är påtagligt lägre jämfört med de medelstora
och stora företagens. Någon förklaring till detta går varken att finna i teorin eller empirin.

Resultaten visar dessutom att mer än hälften av de mindre företagen med B2B utbyter många
andra typer av affärsmeddelanden, vilket är något förvånande om man jämför med den bild
som litteraturen ger med sin fokus på fakturor. Det stora antalet av olika Edifact-meddelanden
(200 stycken enligt Fredholm, 2002, s. 135) som kan skickas mellan parterna utnyttjas dock
långt ifrån av alla företag.

10.1.2 Resurser
Undersökningen pekar på att större delen av de mindre företagen anser sig ha begränsade
resurser och de upplever att det finns mycket annat att prioritera före e-affärer.

10.1.2.1 Tid

Empirin visar att tidsbrist är det som gör att de mindre företagen inte i någon större
utsträckning undersöker alternativa lösningar och särskilt är det de små företagen som saknar
tid. Att tid är en bristvara hos mindre företag bekräftas även av Burgess [2002, s. 5]. Detta gör
det viktigt för dem att snabbt kunna sätta sig in i, komma igång med och att hantera EDI.

10.1.2.2 Kunskaper

Bristen på kunskap är ett hinder för små och medelstora företags intresse för e-affärer
[Burgess, 2002, s. 5]. Även Fredholm anser att ny teknik kräver ny kunskap som oftast inte
finns hos de mindre företagen [2002, s. 105]. Detta överensstämmer med de mindre
företagens enkätsvar att kunskapsbrist är orsaken till att de inte utnyttjar tekniken optimalt. I
detta sammanhang kan det vara värt att nämna att utbildning inte finns med bland de största
kostnaderna för de företag (oavsett storlek) som har infört Edifact. Medelstora företag har en
hög konsultkostnad, vilket kan förklaras av kunskapsbristen i kombination med att deras
B2B-system är mer komplexa än de små företagens. Även Fredholms undersökning låter
förstå att konsultkostnaden är ansenlig [1996, s. 37].

Marknaden rymmer många olika standarder, vilket inte underlättar valet mellan olika B2B-
lösningar för de små och medelstora företagen. Att mindre företag saknar kunskap om
alternativa lösningar styrks av t.ex. Brundin [2004] och av de tillfrågade IT-företagen. Med
undantag för IT-företagen så är respondenternas kännedom om ebXML och dess möjligheter
mycket låg – i de mindre företagens fall nästan obefintlig. De flesta har inte ens hört talas om
ebXML och än mindre efterfrågat lösningar baserade på denna teknik. Detta stämmer överens
med den uppfattning som IT-företagen har. Problemet är att om företagen inte känner till en
lösning, så kommer de inte heller att utvärdera eller ens överväga den. Det finns också en risk
att en del mindre företag, där man säger sig ha kunskaper om ebXML, kan ha förväxlat detta
begrepp med XML. Däremot bedömer respondenterna i dessa företag själva sina kunskaper
om e-affärer som genomsnittliga eller som ganska bra (se figur 8 i bilaga 4).
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10.1.2.3 Ekonomi

Undersökningens resultat bekräftar uppfattningen att de totala investeringskostnaderna för
Edifact är väldigt varierande mellan olika företag. Bland de mindre organisationerna har
hälften haft kostnader på 50 000 kr eller mer. Nästan alla de företag med lägre totalkostnader
än 50 000 kr har gjort sina investeringar de senaste tre åren, vilket stämmer överens med
Fredholm [2001] som menar att kostnaderna för Edifact har minskat drastiskt under senare
tid. Den vanligaste uppfattningen bland IT-företagen är dock att ett genomsnittligt företag
idag får räkna med att det kostar mellan 50 000 och 100 000 kr att införa Edifact.

Av resultaten är det inte alltför orimligt att dra den slutsatsen att EDI-kostnader på 50 000 kr
uppfattas som acceptabla för många mindre företag – åtminstone har flertalet en gång i tiden
varit villiga att göra investeringar i den storleksklassen. Det finns t.o.m. två fall där företag
har investerat mer än 100 000 kr i Edifact och ändå använder denna lösning för färre än 200
fakturor per år. Detta kan säga något om hur stor betydelse kundkraven har för de små och
medelstora företagen, alternativt att desto fler andra typer av affärsdokument utbyts.

De flesta mindre företag skickar och tar emot totalt mer än 1000 fakturor per år, men det är
nästan enbart de medelstora företagen som kommer över 10 000 stycken. Enligt 5 av 8 IT-
företag skulle detta räcka till för att göra EDI lönsamt, men respondenternas uppfattning är
splittrad (vilket nämndes i kapitel 9).

10.1.3 Företagens önskemål beträffande B2B-lösningar
De tre viktigaste kriterierna för de mindre företagen när de ska välja mellan olika B2B-
lösningar är, enligt vår studie, standardisering, användarvänlighet och säkerhet. Detta är
ganska lika krav jämfört med storföretagen där respondenterna tyckte att enkelhet, standard
och anpassningsbarhet var viktigt. Huruvida innebörden av dessa begrepp är desamma för
såväl mindre som större företag går dock inte att utläsa.

10.1.3.1 Standardisering

De mindre företagen i studien uttrycker oro kring standarderna då de upplever att dessa inte är
riktiga standarder, utan någonting som plötsligt kan ändras till något annat i morgon. I första
hand tycks branschen styra vilken standard ett företag ska välja och i andra hand kraven ifrån
de stora företagen. IT-företagens enkätsvar stödjer denna uppfattning.

10.1.3.2 Användarvänlighet

Användarvänligheten är beroende av kunskapsnivån och studien visar att mindre företag inte
har tid att lära sig att utnyttja avancerade e-affärer fullt ut. Enligt teorin har också de företag
som använder datorer enklare att lära sig att använda EDI [Fredholm, 1996].

10.1.3.3 Säkerhet

Fredholm [2002, s. 105-107] menar att säkerhet har en hög kostnad som kan vara svår att
motivera. Hos de mindre företagen i vår undersökning finns det dock en stor medvetenhet om
säkerhet och detta är ett viktigt önskemål när det gäller B2B-lösningar.

10.1.3.4 Kundkrav

Krav från större kunder är egentligen inget kriterium, men i slutändan har detta ändå störst
inverkan på mindre företags val av lösning. För dessa är de tre ovanstående kriterierna
önskemål, medan kundkravet är det som till sist är avgörande. Detta bekräftas av Fredholm
som tar upp kravet som ett styrande element speciellt för små företag [2002, s. 94].
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10.1.4 För- och nackdelar med Edifact och ebXML-lösningar
I detta avsnitt analyseras överensstämmelser, samt skillnader mellan teorin och företagens
egna uppfattningar om för- och nackdelar med Edifact respektive ebXML.

10.1.4.1 Edifact

De fördelar med Edifact som förekommer oftast bland de mindre företagens enkätsvar är att
tekniken är kostnadseffektiv, ökar säkerheten (inklusive minskar antalet manuella fel) och gör
kommunikationen snabbare. Detta innebär att de direkta fördelarna med EDI (se avsnitt 3.6)
är de som upplevs som de mest betydelsefulla hos företagen, snarare än de strategiska. Även
andra undersökningar visar att mindre företag kan finna lönsamhet i Edifact [se t.ex.
Fredholm, 1996; Fredriksson, 1992].

Endast enstaka mindre företag uppger i empirin att en ökad konkurrenskraft är en direkt fördel
som de idag har av Edifact. Detta passar ihop med teorin i vilken Fredholm uppger att EDI
traditionellt sett har använts för att få konkurrensfördelar [2002, s. 94]. En rimlig förklaring
kan vara att många konkurrentföretag också har infört Edifact, vilket (trots storföretagens
krav) reducerar värdet av denna fördel.

IT-företagens uppfattning om nyttan med Edifact skiljer sig markant från övriga företag i
undersökningen. De lyfter fram standardens etablering som en fördel plus att den täcker
många branscher. Detta är fördelar som är kopplade mer specifikt till själva standarden.

Den nackdel med Edifact som oftast nämns i vår undersökning är de höga s.k. initiala
kostnaderna (jfr tabell 1 på s. 9). Trots att programvarupriserna för Edifact har minskat enligt
Fredholm [2001] så upplever, enligt vår empiri, 31 procent av de mindre företagen att detta
fortfarande är den största kostnaden. Andra negativa erfarenheter som mindre företag har är
att det är svårt att åtgärda problem när de väl uppkommer, samt att Edifact är en oflexibel
lösning.

För de tillfrågade storföretagen handlar det istället om att Edifact är tidskrävande i ett flertal
aspekter. Dels tar det tid att införa nya affärspartners och nya meddelanden i systemen, dels
tar leverantörerna tid på sig att implementera EDI. Sådana faktorer finns med bland de
strategiska nackdelar som Fredholm [2002, s. 105-107] redogör för (se avsnitt 3.6).

IT-företagens uppfattning om nackdelarna med Edifact är ganska splittrad, men omkring
hälften av dem håller med de mindre företagen om att det är kostsamt och komplicerat att
införa Edifact.

10.1.4.2 ebXML

4 av de 15 tillfrågade IT-företagen anser att ebXML teknisk och funktionsmässigt har fördelar
jämfört med Edifact eller EDI baserad på XML, medan 3 respondenter uppger att det inte
finns några egentliga fördelar eller att meddelandeformatet saknar betydelse.

I undersökningen har det inte framkommit några direkt nya fördelar med ebXML som inte
redan har tagits upp i litteraturen. Exempelvis framhölls det såväl i teorin som i empirin att
ebXML är en mer flexibel lösning jämfört med Edifact [jfr Oasis, 2005, s. 5] och att den
täcker ett bredare B2B-område [ebxml.org; NEA, 2005]. Däremot har inga av de tillfrågade
företagen tagit upp reducerade kostnader, den högre graden av automatisering eller den öppna
standarden bland fördelarna, vilket enligt litteraturen är viktiga fördelar [se t.ex. ebxml.org].
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Litteraturen menar att två nackdelar med ebXML är att ramverket är komplicerat [jfr NEA,
2005] och att det är komplicerat att ta fram kärnkomponenter [Kiely, 2001]. I vår studie håller
två av de tillfrågade respondenterna med om att det stora innehållet i ramverket gör
lösningarna alltför komplexa. En respondent tar även upp problemet med att det idag faktiskt
saknas kärnkomponenter. I studien har det dessutom förts fram några ytterligare nackdelar
utöver de som har nämnts i teorin. Två sådana är de idag avskräckande höga kostnaderna för
att införa ebXML, samt att det i nuläget finns stora skillnader mellan olika ebXML-
implementationer jämfört med motsvarande skillnader i Edifact. De två sista problemen
motsäger den optimistiska bild som litteraturen ger av ebXML [t.ex. Fitzgerald, 2001; Kiely,
2001; Oasis, 2004, s. 2]. En annan viktig nackdel med ebXML är i enlighet med empirin
bristen på etablerade standarder.

10.2 Uppfyller ebXML i dagsläget företagens behov och
förutsättningar?

Ett villkor för att en viss B2B-lösning ska accepteras av företagen är att den på något sätt
svarar mot deras särskilda behov och förutsättningar. För mindre företag gäller det att
lösningen många gånger först måste vara godtagen av deras större affärspartners, men
därutöver går det att plocka ut några avgörande faktorer. I detta sammanhang tycks det inte
finnas någon direkt konflikt mellan de krav och önskemål som olika företag ställer. Dessa
överensstämmer ganska bra, förutom möjligen att mindre företag prioriterar färdiga
programlösningar före den anpassningsbarhet som är viktigt för de större företagen.

10.2.1 Standardisering
Flera delar i ebXML-ramverket är visserligen formella ISO-standarder [Oasis, 2004, s. 1],
men mindre företag bryr sig enligt empirin inte om vilken standard det är, bara att en sådan
används av affärspartners och inom branschen. Problemet är att vår studie visar att ebXML
ännu inte har blivit en defacto-standard.

10.2.2 Tid och enkelhet att införa
Grundtanken med ebXML är att det ska vara enklare och gå snabbare att komma igång med
e-affärer [Oasis, 2004]. När det gäller att införa ebXML hos dem som ännu inte har investerat
i Edifact, bör det inte skilja sig så mycket mellan Edifact och ebXML. När det gäller sådana
komplexa system så krävs det stora omställningar, inte bara att införa själva tekniken, utan
även för att förändra rutiner och arbetssätt etc.

Vår undersökning visar att de mindre företagen vill ha färdiga programpaket som kan
integreras med andra affärssystem, vilket idag saknas. Denna brist på kommersiella produkter
baserade på ebXML nämns både i litteraturen [SHS, 2004, s. 2] och av de tillfrågade IT-
företagen.

När det gäller införandet av nya aktörer i lösningen, är målet med ebXML att effektivisera
detta genom en ökad automatisering [Kiely, 2001]. I dagsläget är dock problemet att dessa
funktioner inte riktigt fungerar. Med stöd av med empirin beror detta på att det saknas de
ebXML-kataloger med återanvändbara affärsprocesser och kärnkomponenter som ska vara
tillgängliga för alla företag (se avsnitt 6.3). Litteraturen ger dock upplysning om att
UN/CEFACT idag arbetar på att bygga upp ett eget sådant register [Tell, 2005, s. 22].
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10.2.3 Anpassningsbarhet
Enligt vår undersökning så efterfrågar de stora företagen anpassningsbara B2B-lösningar.
ebXML är också avsedd att vara en flexibel sådan [Oasis]. Denna flexibilitet bygger på
ramverkets modulära uppbyggnad, samt på ebXML:s grundtanke att ha standardiserade och
gemensamma kataloger med kärnkomponenter. Problemet är dock bristen på sådana
kataloger, vilket också nämndes ovan.

10.2.4 Användarvänlighet
Enligt empirin efterfrågar mindre företag användarvänlighet. När det gäller
användarvänligheten i det dagliga arbetet med att hantera elektroniska affärsdokument, bör
ebXML inte skilja sig från t.ex. Edifact. Det beror helt på vilken programvara som används
och hur den är integrerad med övriga affärssystem. Hur programmen ser ut på ”skärmarna”,
d.v.s. gränssnitten specificeras inte av standarderna [jfr ebxml.org] och idag saknar ebXML
färdiga kommersiella programpaket [SHS, 2004, s. 2].

10.2.5 Säkerhet
De tillfrågade företagen anser att säkerhet är ett viktigt krav, men säkerhetsmässigt finns det
enligt litteraturen inga avgörande skillnader mellan ebXML och Edifact [jfr Kiely, 2001;
Waldt, 2003, s. 28]. Alla uppfyller såväl lagliga som rimliga krav på hög säkerhet. Detta
kriterium blir alltså inte avgörande i valet mellan ebXML och Edifact.

10.2.6 Kostnader
ebXML kostar enligt respondenterna i IT-företagen uppskattningsvis mellan 50 000 och
100 000 kr att införa. Detta är inte en omöjlig investeringssumma för mindre företag. Men om
kostnaden ställs i relation till hur få organisationer och potentiella affärspartners som enligt
empirin använder ebXML, kan detta för närvarande inte anses vara en kostnadseffektiv
lösning för mindre företag. Särskilt inte för dem som nyligen har investerat i Edifact och vår
studie visar att många små företag har gjort detta under de senaste tre åren.

10.3 Är ebXML den kommande ersättaren av Edifact?
Enligt teorin håller företagen på att fasa ut Edifact och ersätta denna med andra lösningar [jfr
Fredholm, 2002]. Samtidigt visar tvärt om resultaten i denna studie att flera mindre företag
idag håller på att utvärdera om Edifact är något för dem. IT-företagen i undersökningen har en
splittrad uppfattning när det gäller frågan om ebXML kommer att bli ett alternativ till Edifact.
Mer än hälften tror dock att ebXML eller web services kommer att ersätta Edifact, även om
detta kommer att ta tid.

Tre av de stora och medelstora företagen i undersökningen har redan infört någon ebXML-
lösning. Flera stora företag har dessutom visat ett intresse för denna teknik genom att
utvärdera den. Här kan det vara värt att notera att alla de företag som har investerat i ebXML
är verksamma inom bygg- och konstruktionsbranschen. Detsamma gäller nästan alla de
företag som har undersökt denna teknik.
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“Technology has the shelf life of a banana” [Scott
McNealy, VD för Sun Microsystems].

11 Slutsatser

Inget enkelt svar finns på frågan om ebXML kommer att bli ett bättre alternativ än Edifact,
lämpat för de mindre företagens behov och förutsättningar. I nuläget är emellertid ebXML
inte tillräckligt starkt för att konkurrera med Edifact. Vi känner inte till något företag där man
har tagit tillvara på detta ramverk i sin helhet. Därmed inte sagt att alla delar måste tillämpas
för att ebXML längre fram ska kunna bedömas som framgångsrik. Finessen med denna teknik
är som bekant bl.a. att ett företag ska kunna utnyttja enbart de ingående delar som den egna
affärssituationen kräver.

Vår uppfattning är den att ebXML rent tekniskt och funktionsmässigt är en bättre B2B-lösning
än t.ex. Edifact, XML och web services. Edifact och ebXML löser samma problem och de
täcker ungefär samma behov. Ser man enbart till specifikationerna och standarderna så
kommer onekligen ebXML tillrätta med de flesta av nackdelarna med Edifact, som t.ex.
kompatibilitetsproblem orsakade av mängden dialekter/versioner, samt tid och kostnader för
implementation. Att vara bättre på papperet är en sak, men för att kunna säga att ebXML är ett
bättre alternativ krävs också att den utökade funktionaliteten kommer någon till nytta. Detta i
sin tur förutsätter att funktionerna i verkligheten implementeras, vilket inte har skett i
tillräcklig utsträckning. Tekniken finns dock och ramverket fungerar i praktiken (vilket olika
pilotprojekt har visat), men i dagsläget saknas i princip de kärnkomponenter och kataloger
som utgör fundamentala delar i ebXML-ramverket.

I teorin uppfyller ebXML företagens behov och förutsättningar, men inte i praktiken som det
är nu. Ett stort problem och i synnerhet för de mindre företagen är bristen på den enkla,
kostnadseffektiva programvara som ebXML utlovade. Och sådan behövs då några kraftigt
ökade satsningar på B2B inte är att vänta hos de mindre företagen. De små företagen ser inte
heller behovet eller möjligheterna med elektronisk affärskommunikation. Likväl har många av
dem redan infört Edifact under de senaste tre åren. De mindre företagen känner inte heller till
ebXML och de saknar kunskap om olika B2B-lösningar.

Bristen på färdiga programpaket kan möjligen komma att ändras när den nya Svefakturan
börjar byggas in i IT-leverantörernas standardsystem. Frågan är dock om denna verkligen är
ett alternativ för de mindre företagen, med tanke på att de redan idag har ett stort behov av att
kunna skicka och ta emot även andra typer av elektroniska affärsdokument förutom fakturor.
Likväl kommer de offentliga myndigheternas val av Svefakturan säkerligen att underlätta
spridningen och acceptansen av ebXML i Sverige. För att de mindre företagen ska våga satsa
på ebXML måste den först bli en defacto-standard. Innan dess måste de stora företagen få upp
ett större intresse för tekniken. Dessutom måste någon större organisation ta på sig ansvaret
för de gemensamma ebXML-katalogerna, vilket UN/CEFACT idag lär göra.

Den tekniska utvecklingen öppnar ständigt nya dörrar till helt nya lösningar och den stora
faran är att ebXML alltmer hamnar i skymundan vartefter andra begrepp med en större
”hypefaktor” dyker upp. Vår uppfattning är dock att mer talar för än emot att ebXML blir en
ersättare för Edifact och att dessa lösningar under de närmaste åren kommer att samexistera.
Det är inte en alltför orimlig slutsats att ebXML kommer att vara en etablerad teknik inom 4-5
år, men om ingenting har hänt innan dess så lär detta aldrig ske.
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En hel del talar för att bygg- och konstruktionsbranschen kommer att visa sig bli den första att
ta till sig ebXML-standarden. En sak är dock säker och det är att delar av ebXML-ramverket
kommer att utnyttjas även i andra standarder.
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”Whatever the colour of the cat, it doesn't matter as long
as it catches the mouse” [Deng Xiaoping].

12 Diskussion och rekommendationer

I följande avslutande kapitel förs en egen fri diskussion kring ämnet för uppsatsen och de
resultat som har framkommit av studien. Vi ger även några allmänna rekommendationer till
olika intressenter och två förslag till vidare forskning. Avslutningsvis görs en egen kritisk
granskning av den forskningsmetod som har kommit till användning.

12.1 Moment 22
I dagsläget tycks satsningar på ebXML, web services och andra nya B2B-lösningar ha hamnat
i något utav ett moment 22. Alla de stora företagen i vår undersökning har redan investerat i
Edifact, samt ställt krav på många av sina mindre leverantörer och kunder att införa samma
system. Detta har skapat en tröghet när det gäller att införa nyare lösningar. Storföretagen har
ställt om sig till Edifact, vilket fungerar för dem. Samtidigt blir det även svårt för dem att
övertala sina affärspartners att än en gång investera i kostsam ny teknik, när dessa redan
nyligen gjort det. Hos många små företag har investeringarna skett så sent som under de
senaste tre åren. Särskilt svårt blir det om även de mindre företagen anser sig ha en
fungerande Edifact-lösning.

Däremot kan det vara lättare för storföretagen att övertala de mindre företag som ännu inte har
investerat i EDI att satsa på nyare och bättre tekniker. Samtidigt måste det till någon nytt
incitament, men frågan är vad detta skulle kunna vara? I ebXML:s fall saknas det idag
tillräckliga nyttofördelar. Man har försökt hjälpa fram tekniken med ”säljargumentet” att den
ger en ökad tillgång till nya kunder och marknader – inte minst globalt – men när få företag
har tekniken så blir det inte intressant att satsa på den. Om alla dessutom väntar på att det ska
bli en defacto-standard så kommer det aldrig att bli en sådan. En formell standard är alltså
ingen garanti att en teknik slår igenom och ju längre företagen väntar desto mer försvinner
nyhetens behag. Samtidigt kommer det ständigt nya begrepp med en än högre ”hypefaktor”.

12.2 Ingen universallösning i sikte
ebXML kommer knappast att bli någon slags universallösning som reder ut alla de problem
som finns med e-affärer och med andra B2B-tekniker. I verkligheten finns det ingen
kombination av marknad, produkter och teknik som är lik den andra, även om det går att finna
en del generella likheter. Detta gör det svårt att utveckla heltäckande och integrerade system.
Alla branscher vill ha sina egna standarder. Det spelar ingen roll vilken standard det är, bara
den på ett kostnadseffektivt sätt löser de behov som ett visst företag har. Den bästa lösningen
är helt enkelt den som fungerar tillräckligt bra.

12.3 Teknikens banbrytare
Myndigheters val av standard är en starkt bidragande faktor till om en teknik ska vinna
framgångar. I exempelvis USA påskyndades införandet av EDI mycket av det amerikanska
försvaret, vilket gör det intressant att notera att detta nu har fått upp ögonen för ebXML, om
än i en mindre skala för tillfället (se bilaga 5). I Danmark har de offentliga myndigheterna valt
en ebXML-baserad lösning som har haft framgångar tack vare att staten har ställt tydliga krav
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på leverantörerna. I Sverige har Ekonomistyrningsverket ansett att Svefakturan är det
lämpligast valet för statsförvaltningen [E-nämnden, 2005, s. 7]. Det återstår dock att se hur
lyckad denna satsning kommer att bli. Frågan är också i vilken grad en sådan B2B-lösning
som endast bygger på delar av ebXML-ramverket kan bidra till spridningen av detta i sin
helhet. Det som trots allt är en fördel med myndigheters val är att dessa gör affärer med
leverantörer av skiftande slag och därför har ett intresse av branschoberoende standarder. I
detta sammanhang passar ebXML bra in.

Förutom myndigheter är även inflytelserika branschers val av standard en faktor som har stor
betydelse för en tekniks spridning. Enligt litteraturen håller stödet för ebXML på att växa
inom bilindustrin (se bilaga 5), men ingen av de två stora fordonstillverkare som deltog i vår
undersökning har infört ebXML eller undersökt denna teknik. Däremot fann vi som tidigare
nämnts tecken på ett intresse för ebXML inom bygg- och konstruktionsbranschen. Några
förklaringar till varför just denna bransch har inte empirin gett, men vi kan spekulera. En
förklaring kan vara att den inte har någon lika etablerad och djupt rotad branschstandard, som
t.ex. bilbranschens Odette eller handelns EAN, vilken gör företagen mer öppna för nya
lösningar. En annan hypotes är att bygg- och konstruktionsbranschen består av ett stort antal
mindre leverantörer som har tidsbegränsade affärsrelationer med ett brett spektra av kunder.
Ena veckan kanske ett entreprenadföretag arbetar för NCC och veckan därpå åt Skanska. En
del av kunderna är storföretag, medan andra är mindre företag eller privatpersoner. I en sådan
situation ökar behovet av en flexibel lösning som det går att använda mot flera olika
affärspartners. Där lämpar sig ebXML. Men detta är enbart spekulationer ifrån vår sida.

Det skulle också behövas att något riktigt stort företag signalerar till sina leverantörer att de
ser ebXML som nästa generations teknik. När användandet och nätverket väl växer så ökar
också det potentiella värdet.

12.4 In med det nya – ut med det gamla?
Storföretagen kan visserligen ställa krav på sina leverantörer att de ska implementera t.ex.
ebXML. Det bästa vore dock om de kommunicerade med leverantörerna och gemensamt kom
fram till vad som skulle vara den bästa B2B-lösningen för alla parter. Det viktigaste är att den
teknik som implementeras hos de mindre företagen bygger på en defacto-standard så att det
inte leder till tidskrävande och kostsamma anpassningar. Dessvärre finns det mäktiga aktörer
som kan driva igenom sin vilja och då sker inget naturligt urval. Ålder är i sig inget skäl att
byta ut en lösning som Edifact, utan det måste alltid finnas ett lönsamhetsperspektiv i det
hela.

12.5 Ett rörigt ämnesområde
Efter att ha skrivit denna uppsats så har vi fått full förståelse för att personer kan uppleva
B2B-området som rörigt. Mängden begrepp och förkortningar som florerar är stort. Dessutom
används de inte på ett enhetligt och tydligt sätt. En del ser exempelvis XML och ebXML som
delmängder av EDI (som vi har gjort), medan andra anser att detta är olika tekniker. Förutom
det att ett visst begrepp används på olika sätt av olika personer, tillkommer problemet med
alla förkortningar. Detta tycks särskilt gälla ebXML där antal tre- och fyrstaviga akronymer,
som t.ex. ebMS, MSH, BPSS, CPP och CPA, är stort. Dessutom finns det flera förkortningar
som syftar i princip på samma sak. Trots att vi själva har en bakgrund inom IT och teknik så
fann vi detta besvärande. För att vara ett ramverk för e-affärer som även har de mindre
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företagen i åtanke, kan det därför ifrågasättas om man har lagt sig på rätt kunskapsnivå i
introducerandet av ebXML.

12.6 Rekommendationer
Vi vill här gärna passa på att ge några enkla och allmänna rekommendationer till de företag
som har eller planerar att införa elektronisk affärskommunikation, samt till de IT-företag som
är verksamma inom affärssystemområdet.

12.6.1 Till mindre företag
De mindre företagen måste tydligt förmedla sina önskemål till större affärspartners och få
dem att förstå såväl de egna behoven som förutsättningarna. Här gäller det att försöka finna
minsta gemensamma nämnare, exempelvis beträffande vilken affärsdata som är absolut
nödvändig att överföra och som affärssystemen klarar av att hantera. Genom att skaffa sig
kunskaper om e-affärer och om olika tekniska lösningar så kan de mindre företagen förbättra
den egna förhandlingspositionen. Som ett förslag kan de försöka att dra nytta av den
kompetens som de större företagen förfogar över och få fram fakta om olika lösningar från
t.ex. kundernas IT-avdelningar. Ett annat sätt för de mindre företagen att förbättra sina
möjligheter att påverka storföretagen är att förena sina krafter, men även genom att vara mer
delaktiga i de olika bransch- och intresseorganisationer som finns.

De mindre företagen rekommenderas att starta smått och öka investeringarna först när det väl
behövs. Därför är det lämpligt att satsa på en lösning som det är möjligt att växa i. Dessutom
är det bra om den lösning som väljs även kan användas gentemot de egna leverantörerna.
Samtidigt gäller det att försöka påverka leverantörerna och få dem att införa bra B2B-
lösningar – för tekniken måste införas konsekvent om den ska ha ett större värde i e-affärer.

12.6.2 Till storföretag
De stora företagen har mycket att vinna i det långa loppet på bättre dialoger och en ökad
lyhördhet för sina mindre affärspartners. Om besluten beträffande B2B skedde i samråd med
berörda parter och utifrån allas krav och förutsättningar, skulle resultaten kunna bli bättre.
Dessutom främjas möjligheterna att kunna övertyga fler företag att skaffa eller byta
B2B-lösning. Det är viktigt att större företag ställer realistiska krav på sina leverantörer,
eftersom orimliga krav leder till tidskrävande anpassningar och onödiga kostnader. Det gäller
att tänka långsiktigt och se till att affärspartners inte behöver göra dubbla investeringar i olika
tekniker. I vår undersökning valde t.ex. ett storföretag att ta bort sin EDI-lösning, vilket
förmodligen var kostsamt för somliga av deras leverantörer.

Ett sätt för de större företagen att skapa intresse och förbättra ebXML är att genomföra
pilotprojekt med ett urval av leverantörer, gärna tillsammans med andra stora aktörer eller
branschvis. Ett par projekt har också utförts, t.ex. av NEA, där ramverket visade sig fungera i
praktiken.23 Detta är ett konkret sätt att påvisa fördelarna med en viss teknik. De stora
företagen rekommenderas också att på nära håll följa utvecklingen av ebXML och web
services för att försäkra sig om att de ligger steget före och kan påverka utvecklingen.

                                               

23 NEA:s projektet hette ”RES med ebXML”.
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12.6.3 Till IT-företag
Några konkreta råd till IT-företagen har vi svårt att ge. Vi kan bara framhålla att det idag hos
de mindre företagen finns en efterfrågan på färdiga programpaket för B2B och att det saknas
kommersiell programvara för ebXML.

12.7 Förslag till fortsatt forskning
Under arbetets gång har det uppkommit många frågor och funderingar kring ämnet för
uppsatsen. Åtminstone två av dessa anser vi är intressanta för fortsatta studier. Den ena är:

§ Hur ska en kostnadsmodell för att bedöma mindre företags affärsnytta av B2B se ut?

Vilka kostnader ska räknas in? Hur ska nyttan och inte minst de strategiska fördelarna
värderas? Modellen får inte vara för enkel, men inte heller för komplex om den ska kunna
användas av personer utan djupare kunskaper inom IT och B2B. Dessutom måste den täcka
ett stort urval av olika branscher. Vårt andra forskningsförslag är:

§ Hur ser e-affärer ut för företag som bedriver handel med utländska företag?

Hur pass bra fungerar e-affärer mellan olika länder och kontinenter i praktiken? Vilka
särskilda problem uppstår (tekniska, juridiska, avtalsmässiga etc.)? Ställs det andra krav på
B2B-lösningarna och i så fall vilka?

12.8 Metodkritik
Inga forskningsmetoder är fullkomliga och även de som har kommit till användning i vår
undersökning har sina problem och brister. Detta ska diskuteras härnäst.

12.8.1 Källkritik
I vår litteraturstudie ingår en hel del källmaterial, i form av t.ex. rapporter och artiklar, som är
hämtat från Internet. När man ska bedöma information på Internet så är de traditionella
kriterierna för källkritik inte tillräckliga [Leth & Thurén, 2001]. Det krävs en högre grad av
skepticism, samt en större noggrannhet i att granska källorna och deras trovärdighet. För att ta
ett exempel har vi hämtat en del uppgifter om ebXML ifrån organisationer som Oasis (som
står bakom standarden) och olika intressegrupper. I dylika fall måste man fråga sig vems
intressen informationen speglar. Det gäller här att skilja mellan åsikter och fakta. För att
säkerställa uppsatsens tillförlitlighet har vi strävat efter att använda oss av kända och
välrenommerade personer, företag, tidskrifter och andra källor. Dessutom har vi, där så varit
påkallat och möjligt, kontrollerat uppgifterna med flera oberoende källor.

12.8.2 Urvalsmetoderna
Angående det sätt på vilket vi har skapat urvalsramen så är problemet att det inte är slumpen
som avgör vilka företag som finns representerande på Internet. En del företag saknar en egen
webbplats och om dessa företag inte omnämns någon annanstans på Internet, kommer de inte
heller med i urvalsramen.24 Detta leder till s.k. undertäckning, vilket kan medföra att de svar

                                               

24 Enligt Statistiska centralbyrån har endast 82 procent av företagen med tio anställda eller fler en webbplats
[SCB, 2004, s. 12]. Andelen stiger sedan med företagsstorleken och den varierar mellan olika branscher.
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som fås inte ger en rättvisande bild av hela målpopulationen. I praktiken är det emellertid
svårt att bedöma undertäckningens storlek och dess eventuella effekter.

Därtill kan det finnas en viss s.k. övertäckning som inte har upptäcks i urvalet eller genom
enkäternas kontrollfrågor. Det är inte orimligt att något enstaka företag kan ha kommit med i
urvalsramen p.g.a. felaktiga eller inte aktuella uppgifter om vilka verksamheter de levererar
till. Att gardera sig mot detta har visat sig vara svårt. En annan övertäckning som vi har valt
att inte ha någon kontrollfråga för är de företag som inte är helt självständiga, utan ingår i ett
sådant koncernförhållande som gör att de enligt EU inte definieras som små och medelstora
företag. Detta motiveras med att många respondenter med största sannolikhet saknar direkt
kunskap om hur många procent företaget äger i andra verksamheter eller hur stor andel av det
egna företaget som ägs av andra organisationer. Däremot har sådana undersökningsenheter
strukits ur urvalsramen i de fall där vi genom att använda olika företagsregister har kunnat
konstatera att de per definition inte är små eller medelstora företag.

För andra företag gäller tvärtom att deras firmanamn oftare än andras figurerar på Internet,
vilket t.ex. kan bero på att de förekommer i annonser, nyheter eller diskussionsgrupper. Det
betyder att dessa företag har en större chans att fångas upp av vår nyckelordssökning och
därmed att hamna i urvalsramen.

När det slutligen gäller vår metod att välja ut lika många företag ifrån varje stratum så är
problemet det att stratumvarianserna i verkligheten kan skilja sig mellan olika branscher och
företagsstorlekar. Risken med det är att skattningar av målpopulationen inte får samma
precision som med ett proportionellt stratifierat urval [se Dahmström, 1996, s. 184]. Likväl
hade ett proportionellt urval även det kunnat snedvrida resultaten i och med den begränsade
urvalsstorleken. På det hela taget får därför de urvalsmetoder som har kommit till användning
i undersökningen anses vara motiverade.

12.8.3 Datainsamlingsmetoderna
Med enkäter är den stora svårigheten att finna en balans där man har med tillräckligt med
frågor för att kunna få in det data som behövs för frågeställningens besvarande, men samtidigt
minimerar risken för att antalet frågor gör att vissa personer avskräcks ifrån att besvara dem.
Ett generellt problem med enkäter är dessutom att de inte ger några djupare kunskaper. En
annan nackdel kan vara att man inte får en klar uppfattning om vem respondenten är
[Björklund & Paulsson, 2003, s. 70]. Detta har vi försökt motverka genom att ha med
kontrollfrågor i enkäterna, men likväl kan det vara svårt att bedöma de kunskapsnivåer som
uppgiftslämnarna har. Ett annat problem med enkäter är att det inte går att avläsa
respondenternas kroppsspråk, vilket gör att risken för misstolkningar är större än vid
personliga intervjuer. Vårt motmedel mot detta har varit noggranna formuleringar av frågorna
och en provundersökning med ett mindre antal företag. Ytterligare ett problem med enkäter är
risken för att svarsfrekvensen blir alltför låg. I vårt fall har faran varit den att företag som
saknar B2B-lösningar eller har misslyckade sådana kan uppleva frågorna som irrelevanta för
dem, vilket skulle kunna leda till ett bortfall. Vårt sätt att försöka öka svarsfrekvensen har
därför varit att ha ett väl formulerat introduktionsbrev där det framhölls vikten av att alla
företag besvarade enkäterna och att de gjorde detta på ett ärligt sätt. Dessutom har två
påminnelser skickats ut, vilket starkt bidrog till den relativt höga svarsfrekvensen i
undersökningen.

Några problem när det gäller de uppföljande intervjuerna via e-post har vi inte haft, annat än
att det ibland tar tid innan man får tillbaka svaren. Denna datainsamlingsmetod är i princip
jämförbar med de öppna frågorna i enkäterna. Nackdelen är även här att respondenternas
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kroppsspråk inte går att avläsa. Samtidigt minskas dock risken för misstolkningar i och med
att följdfrågor kan ställas. Ett annat möjligt problem har att göra med att våra frågor inte var
helt standardiserade. Det försvårar jämförelser, men detta var inte heller vår avsikt med
intervjuerna (vilket var att följa upp intressanta enkätsvar och tydliggöra oklarheter).

12.8.4 Analys av kvalitativ data
Att analysera den ostrukturerade information som har erhållits genom öppna enkätfrågor och
intervjuer via e-post har varit en tidskrävande process. Den lägre graden av formaliserad
analys har gjort arbetet mer intuitivt, kreativt och personligt. Tolkningen av informationen har
påverkats av våra tidigare erfarenheter, kunskaper och föreställningar. Därför har det varit
viktigt att hela tiden kritiskt värdera den insamlade informationen och att ta ställning till vad
respondenterna egentligen menade. Ett sådant inslag av subjektivitet skulle kunna kritiseras
då analysresultaten blir mer beroende av oss som individer [Andersen, 1994, s. 71], men detta
kan även vara en fördel då det ger en bra grundval för helhetsbeskrivningar [jfr Halvorsen,
1992, s. 131].
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“The advent of modern IT has made it possible to turn
theory into practice, visions into reality” [Ericsson,
1995, s. 47].

Slutord

Arbetet med denna uppsats har för oss varit en lång, men lärorik resa. Vi har kommit till
insikt om att det i litteraturen förekommer rena ”reklambudskap”, med många löften om
ebXML som ännu inte är uppfyllda. Tekniken förändras snabbt och en del författare tycks ha
alltför bråttom med att publicera sina uppfattningar innan den ens har ”kommit ut ifrån
ritbordet”. Detta gör att det är en diffus bild man får av EDI. Vi anser också att tillgången till
svensk litteratur (av olika författare) om olika B2B-lösningar är för begränsad. Detta
underlättar inte gärna för företag som saknar kunskap att skaffa sig sådan på egen hand.
Särskilt bekymmersamt blir det för de små företagen, vilka har begränsat med tid att sätta sig
in i tekniken bakom e-affärer.

Även om vi tror på ebXML och dess framtid, vill vi inte göra samma misstag som den
IT-expert som redan 2002 i det närmaste lovade att äta upp sin hatt om denna teknik inte hade
fått ett genomslag inom ett år.
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Bilaga 1

Begrepp och definitioner
Affärsdokument En sammanfattande beteckning för dokument som fakturor,

offerter, beställningar, orderbekräftelser, leveransbesked,
lagerrapporter, avrop, betalningsavier, etc.

Affärssystem Ett affärssystem är en programvara som används för att stödja
och/eller styra flera av ett företags processer i
funktionsområden som t.ex. försäljning, logistik, tjänster och
ekonomi.

ANSI X12 En amerikansk understandard till EDI.

B2B Business to Business syftar på företag som har integrerat sina
affärssystem med varandra för att handla eller utbyta
elektroniska dokument.

B2C Business to Consumer är företags e-handel och
kommunikation med konsumenter.

Defacto-standard En standard som har fått ett stort genomslag och blivit allmänt
accepterad, men som till skillnad från en formell standard inte
är underställd några som helst formella krav.

e-affärer Elektroniska affärer. Detta är ett mycket bredare begrepp än
e-handel och i det innefattas allt utbyte av information som
syftar till att underlätta affärsprocesserna för de inblandade
parterna [t.ex. Fredholm, 2004, s. 129].

ebMS ebXML Message Service är en specifikation som beskriver hur
meddelanden och dokument kan utbytas med hög säkerhet
mellan parter.

ebXML Electronic Business using XML är ett ramverk för e-affärer
som har utvecklats av UN/CEFACT och Oasis.

EDI Electronic Data Interchange innebär ett elektroniskt utbyte av
information i strukturerade meddelanden mellan olika företag
eller organisationer, för automatisk bearbetning i datorsystem.
Informationsutbytet sker i ett standardiserat format.

Edifact Electronic Data Interchange for Administration, Commerce
and Transport är en internationell standard för EDI utvecklad
av FN.

e-Faktura/e-Giro Elektronisk fakturalösning skapad av bankerna.

e-handel Elektronisk handel är till skillnad från termen e-affärer enbart
fokuserad på själva köp- och säljprocessen.

Elektroniska Standardiserade affärsdokument som överförs elektroniskt och
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affärsdokument ofta automatiskt.

Formell standard En formell (de jure) standard är utarbetad i enlighet med
fastställda procedurer och ett tydligt regelverk. I allmänhet
räknas som formella standarder enbart sådana som kommer från
t.ex. organisationer som ISO och CEN.

FTP File Transfer Protocol är ett filöverföringsprotokoll.

HTTP Hyper Text Transfer Protocol är ett protokoll för att t.ex.
koppla upp en webbläsare mot en server.

HTTPS En krypterad förbindelse mellan två datorer över Internet och
som kan användas bl.a. för EDI-kommunikation.

ISDN Integrated Services Digital Network är en standard för digital
kommunikation över den digitala delen av telenätet.

Kärnkomponenter Kärnkomponenter eller core components på engelska är i
ebXML en uppsättning standardiserade och definierade
affärstermer. Dessa är tänkta att fungera som återanvändbara
byggstenar och därigenom underlätta integration mellan olika
system.

Medelstora företag Medelstora företag är de med färre än 250 anställda och en
omsättning på högst 50 miljoner euro [EU, 2005].

Metadata Data om hur data ska tolkas.

Mindre företag Små och medelstora företag.

Modulär Uppbyggd av separata delar som kan kombineras på olika sätt.

NEA NEA är en förening för alla som är intresserade av att främja
utvecklingen och användningen av e-affärer.

Oasis Organization for the Advancement of Structured Information
Standards är ett icke-vinstdrivande internationellt konsortium
som stödjer utveckling, spridning och praktisk tillämpning av
standarder.

Odette Detta är både namnet på en organisation och en samling
standarder för EDI som bygger på Edifact. Organisationen är
europeisk och den har sin tyngdpunkt i fordonsindustrin.

RosettaNet Ett ramverk för extern integration som ska underlätta
e-handel. Standarden är baserad på XML och används främst
inom elektronik- och IT-branschen. Bakom RosettaNet står
företag som Intel och Cisco.

Självfakturering Köparen själv skapar fakturan istället för att säljaren gör det.
Ofta kallad för selfbilling.

Små företag Små företag är de med 10-49 anställda och en årsomsättning
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på högst 10 miljoner euro [EU, 2005].

SOAP Simple Object Access Protocol är en standard som gör det
möjligt för ett system att utnyttja en tjänst i ett annat system.
Denna används av web services [Fredholm, 2004, s. 295].

Svefakturan En enkel och billig elektronisk faktura baserad på ebXML
som ska underlätta även för små- och medelstora företag att
sända och ta emot fakturor elektroniskt.

Traditionell EDI EDI baserad på den europeiska understandarden Edifact eller
den i USA förekommande understandarden ANSI X12.

UN/CEFACT United Nations Center for Trade Facilitation and Electronic
Business är ett FN-organ som utvecklar rekommendationer
och standarder för internationell handel.

VAN-tjänst Value Added Networks är en tredjepartskommunikation där
VAN-företaget mot betalning konverterar mellan olika
standarder och format för att matcha mottagaren, samt
erbjuder andra nätverks- och kommunikationstjänster.

WEB-EDI En lösning där en företag går in på sin affärspartners
webbplats och manuellt för in affärsdata i dennes system.

Web services Standardiserade system för att utbyta affärsinformation och
tjänster mellan system och webblösningar. Med tjänster avses
program eller gränssnitt som möjliggör utväxling av data
mellan webbplatser. Web services bygger på standarder som
XML, Simple Object Access Protocol (SOAP), Universal
Description Discovery and Integration (UDDI) och Web
Services Description Language (WDSL) [Turban, m.fl., 2005,
s. 225].

X.25 En standard för synkron överföring genom paketförmedlande
nät.

XML Extensible Markup Language är ett kodningsspråk och
anpassningsbar standard för att strukturera elektroniska
dokument.

Öppen källkod Program eller delar av program som är fria för andra att
använda eller modifiera, utan krav på ersättning. Till skillnad
från kommersiella licensierade program, är det möjligt att
granska all källkod.
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Bilaga 2

Detta är en papperskopia som motsvarar den elektroniska enkät som skickades ut till de små,
medelstora och stora företagen. Svarsalternativen är här förkodade och de flesta av de
kvantitativa svaren rapporteras i de tre kolumnerna längst till höger. Dessa anger antalet
registrerade svar i ordningen små, medelstora och stora företag.

Allmän enkät till företag
1 Inom vilken bransch är Ditt företag verksamt?

Ange ett alternativ.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

q Bygg och konstruktion
q IT och telekom
q Livsmedel och dagligvaror
q Möbel och textil
q Tillverkande industri och verkstad
q Service
q Annan

6
0
9
0

10
0
1

6
1

13
0

11
0
0

4
0
4
0
3
0
0

2 Hur stor är företagets årsomsättning?

2.1
2.2
2.3
2.0

q Mindre än 65 Mkr
q 65-380 Mkr
q Mer än 380 Mkr
q Vet ej

26
0
0
0

0
32

0
1

0
0

11
0

3 Hur många fasta företagskunder och -leverantörer har företaget genomsnittligen?

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.0

q 1-9
q 10-49
q 50-99
q 100-499
q 500-999
q 1000 eller fler
q Vet ej

1
10

4
10

0
1
0

1
6
3

11
7
3
2

0
0
0
0
2
9
0

4 Ungefär hur många fakturor skickar eller tar företaget totalt emot årligen?

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.0

q 1-99
q 100-199
q 200-499
q 500-999
q 1000-4999
q 5000-9999
q 10000 eller fler
q Vet ej

0
1
2
2

14
5
1
1

0
0
0
0

10
7

11
5

0
0
0
0
0
0

10
1

5 Inom vilket område ligger Dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

q VD
q IT
q Ekonomi
q Inköp och försäljning
q Logistik
q Produktion
q Annat

14
1
4
5
0
0
1

6
9

12
1
0
0
3

0
5
0
2
3
0
1
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e-affärer och elektroniska affärsdokument
6 Hur pass insatt anser Du Dig vara i området e-affärer och elektroniska

affärsdokument?
Exempel på affärsdokument är fakturor, offerter, beställningar, orderbekräftelser, lagerrapporter och
betalningsavier etc.

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

q Mycket väl
q Ganska väl
q Varken bra eller dåligt
q Ganska dåligt
q Mycket dåligt

3
6

10
3
3

5
16

9
3
0

3
5
3
0
0

7 Utväxlar Ditt företag elektroniska affärsdokument med andra företag?
Exempelvis via EDI/Edifact, WEB-EDI, ebXML-lösningar, e-Faktura eller e-Giro, självfakturering,
Svefakturan eller e-post etc.

7.1
7.2
7.0

q Ja
q Nej à gå till fråga 18
q Vet ej à gå till fråga 18

16
10

0

27
4
2

11
0
0

8 Vilka typer av elektroniska affärsdokument skickas till eller tas emot ifrån andra
företag?
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.0

q Fakturor
q Beställningar
q Orderbekräftelser
q Leveransbesked
q Lagerrapporter
q Betalningsavier
q Annat, nämligen …………………
q Vet ej

9
10
10

9
0
5
3
1

25
21
21
14
3
6
4
0

9
9
7
6
0
1
3
0

9 Vilken eller vilka lösningar används för att utbyta elektroniska affärsdokument med
andra företag och hur länge har de utnyttjats?
Med WEB-EDI nedan avses att man går in på motpartens webbplats och där manuellt lägger in t.ex.
fakturauppgifter.

9.1a
9.2a
9.3a
9.4a

Lösning 126

Lösning 2
Lösning 3
Annat, nämligen …………………

9.1b
9.2b
9.3b
9.4b

Antal år27

Antal år
Antal år
Antal år

EDI/Edifact:
WEB-EDI:

ebXML-lösning:
Web services:

e-Faktura eller e-Giro:

13
6
0
0
3

23
8
1
1
6

8
3
2
1
2

Självfakturering:
Fakturafiler via e-post:

Svefakturan:
Annan:

1
3
0
0

1
4
0
0

2
0
0
1

10 Varför skaffade företaget möjligheten att utväxla elektroniska affärsdokument med
andra företag?
Rangordna de tre viktigaste skälen.

10.1
10.2
10.3
10.4

__ Reducera administrativa kostnader
__ Minska antalet manuella fel
__ Korta ledtider
__ Påtryckning eller krav ifrån kunder/leverantörer

228

2
1
7

2
1
1

19

7
1
0
1

                                               

26 Här fanns en lista över de olika alternativen.
27 De alternativ som gick att välja mellan var: 1, 2, 3, 4, 5, 6-10, 11 eller fler, samt ”Vet ej”.
28 Här redovisas endast det antal företag som såg detta alternativ som det viktigaste.
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10.5
10.6

10.7
10.8
10.0

__ Stärka affärsrelationerna med affärspartners
__ Bättre affärsvillkor med kunder/leverantörer (stor nytta för både köpare och
säljare)
__ Förbättra företagets konkurrenskraft (kunna nå nya kunder/marknader)
__ Annat, nämligen …………………
q Vet ej

1
0

1
0
0

1
0

1
1
0

1
1

1
0
0

EDI (Electronic Data Interchange)
11 Använder företaget EDI/Edifact för att kommunicera med kunder och leverantörer?

EDI (Electronic Data Interchange) innebär att olika företags datasystem kan utbyta standardiserade och
strukturerade affärsdokument direkt med varandra. Detta är inte detsamma som WEB-EDI.

11.1
11.2
11.0

q Ja
q Nej à gå till fråga 18
q Vet ej à gå till fråga 18

13
3
0

23
4
0

8
3
0

12 Vilken typ av EDI/Edifact används huvudsakligen?
Ange ett alternativ.

12.1
12.2

12.3
12.0

q Direkt mellan företaget och kunderna/leverantörerna
q Via en tredje part (s.k. VAN-företag) som till exempel WM-datas, Telias
eller SPCS EDI-tjänst
q Annan, nämligen …………………
q Vet ej

9
3

0
1

14
8

0
1

3
4

1
0

13 Vilka anser Du var de viktigaste orsakerna till att just EDI/Edifact valdes och inte
någon annan lösning för att utbyta elektroniska affärsdokument?
Exempelvis för att reducera antalet manuella fel, korta ledtider, påtryckning eller krav ifrån
kunder/leverantörer, stärka relationerna med affärspartners och få bättre affärsvillkor, kunna nå nya
marknader etc.

…………………

14 Vilka fördelar och nackdelar upplever Du att företaget idag faktiskt har av
EDI/Edifact?
Fördelar: …………………
Nackdelar: …………………

15 Ungefär hur stora investeringskostnader i EDI/Edifact uppskattar Du att företaget har
haft totalt?
Inklusive kostnader för t.ex. hårdvara, programvara, systeminstallation och utbildning.

15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.0

q Under 1000 kr
q 1000-4999 kr
q 5000-9999 kr
q 10000-19999 kr
q 20000-49999 kr
q 50000-99999 kr
q Mer än 100000 kr
q Vet ej

0
0
0
3
4
3
2
1

0
0
2
1
2
5
8
5

0
0
0
0
0
0
6
2

16 Ungefär hur många fakturor skickar eller tar företaget totalt emot årligen via
EDI/Edifact?
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6

q 1-99
q 100-199
q 200-499
q 500-999
q 1000-4999
q 5000-9999

0
2
1
2
2
0

2
1
2
6
2
1

0
0
0
0
1
0
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16.7
16.0

q 10000 eller fler
q Vet ej

1
5

3
6

4
3

17 Vilken har hittills varit den största kostnaden förknippad med EDI/Edifact?
Ange ett alternativ.

17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.0

q Hårdvaran (servrar, nätverk, etc.)
q Programvaran
q Teknisk installation och integrering med övriga system
q Extern konsulthjälp
q Utbildning
q Annan, nämligen …………………
q Vet ej

0
5
3
1
0
0
2

0
6
5
7
0
2
2

0
0
4
2
0
1
1

ebXML (Electronic Business using XML)
18 Hur pass väl allmänt insatt är Du om ebXML-lösningar för att utväxla elektroniska

affärsdokument mellan företag?
ebXML (Electronic Business using XML).

18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.0

q Mycket väl
q Ganska väl
q Varken bra eller dåligt
q Ganska dåligt
q Mycket dåligt
q Vet inte alls vad ebXML är à gå till fråga 27

0
0
1
1
3

20

0
1
3
2
4

23

0
1
2
2
0
6

19 Vad känner Du till om ebXML, samt vad tror Du eventuellt om teknikens möjligheter
och framtid?
…………………

20 Använder företaget idag någon ebXML-lösning för att utbyta elektroniska
affärsdokument med sina kunder eller leverantörer?
Ett exempel på en teknisk metod är ebXML MSH (Message Service Handler). En praktisk tillämpning
baserad på ebXML är även den s.k. Svefakturan.

20.1
20.2
20.0

q Ja
q Nej à gå till fråga 27
q Vet ej à gå till fråga 27

0
4
0

1
9
1

1
4
0

21 Vilka anser Du var de viktigaste orsakerna till att företaget valde en ebXML-lösning
istället för något annat sätt att utbyta elektroniska affärsdokument med kunder och
leverantörer?
Exempelvis för att reducera antalet manuella fel, korta ledtider, påtryckning eller krav ifrån
kunder/leverantörer, stärka relationerna med affärspartners och få bättre affärsvillkor, kunna nå nya
marknader etc.

…………………

22 Vilken typ av ebXML-lösning används huvudsakligen?
Ange ett alternativ.

22.1
22.2
22.3
22.0

q Direkt mellan företaget och kunderna/leverantörerna
q Via en tredje part (s.k. VAN-företag)
q Annan, nämligen …………………
q Vet ej

0
0
0
0

1
0
0
0

1
0
0
0
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23 Vilka fördelar och nackdelar upplever Du att företaget idag faktiskt har av ebXML-
tekniken?
Fördelar: …………………
Nackdelar: …………………

24 Ungefär hur stora investeringskostnader i ebXML uppskattar Du att företaget har haft
totalt?
Inklusive kostnader för t.ex. hårdvara, programvara, systeminstallation och utbildning.

24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
24.6
24.7
24.0

q Under 1000 kr
q 1000-4999 kr
q 5000-9999 kr
q 10000-19999 kr
q 20000-49999 kr
q 50000-99999 kr
q Mer än 100 000 kr
q Vet ej

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
1

25 Ungefär hur många fakturor skickar eller tar företaget totalt emot årligen via ebXML?

25.1
25.2
25.3
25.4
25.5
25.6
25.7
25.0

q 1-99
q 100-199
q 200-499
q 500-999
q 1000-4999
q 5000-9999
q 10000 eller fler
q Vet ej

0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1

26 Vilken har hittills varit den största kostnaden förknippad med ebXML?
Ange ett alternativ.

26.1
26.2
26.3
26.4
26.5
26.6
26.0

q Hårdvaran (servrar, nätverk, etc.)
q Programvaran
q Teknisk installation och integrering med övriga system
q Extern konsulthjälp
q Utbildning
q Annan, nämligen …………………
q Vet ej

0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1

Förutsättningar och framtid
27 Har företaget undersökt alternativa tekniker för att utbyta elektroniska affärsdokument

med andra företag, men som ännu inte har införts?
27.1
27.2
27.0

q Ja
q Nej à gå till fråga 30
q Vet ej à gå till fråga 30

6
18
2

9
20

4

5
3
3

28 Vilken eller vilka lösningar har företaget tittat närmare på, men ännu inte infört?

28.1
28.2
28.3
28.4
28.5
28.6
28.7
28.8
28.9

q EDI/Edifact
q WEB-EDI
q ebXML-lösning
q Web services
q e-Faktura eller e-Giro
q Självfakturering (selfbilling)
q Fakturafiler via e-post
q Svefakturan
q Annan, nämligen …………………

2
0
1
0
3
0
2
0
0

2
1
1
1
3
2
1
0
1

2
2
3
3
2
3
1
0
1
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28.0 q Vet ej 1 0 0

29 Överväger företaget någon eller några av dessa lösningar? I så fall vilken/vilka och
varför?
…………………

30 Om företaget inte har undersökt alternativa B2B-lösningar (Business to Business) än
de man redan eventuellt använder eller har avvaktat med att införa sådana - vad har då
de viktigaste orsakerna till detta varit?
Ange ett eller flera alternativ.

30.1
30.2
30.3
30.4
30.5
30.6
30.7
30.8
30.9
30.10
30.11
30.12
30.0

q Nöjda med nuvarande lösning
q Kunskap om alternativa möjligheter saknas
q Det är inte lönsamt (nyttan relaterad till kostnaderna)
q Har ej haft tid
q Förvirring kring olika standarder
q Osäkerhet kring säkerheten på Internet
q Osäkerhet kring fördelarna med B2B-system
q Dåligt stöd i befintliga affärssystem
q Avsaknad av yttre krav (exempelvis ifrån leverantörer eller kunder)
q Internt motstånd inom företaget
q Håller på att undersöka alternativa B2B-lösningar
q Annan orsak, nämligen …………………
q Vet ej

6
8
5

10
3
3
5
5
9
2
2
1
2

10
5
7
5
3
0
3
7

11
0
0
5
4

4
1
1
1
2
1
0
2
3
0
0
1
1

31 Vilka kriterier anser Du är viktigast i valet mellan olika tekniker för att utbyta
elektroniska affärsdokument?
Exempelvis tillgång till färdiga programpaket, standardisering, säkerhet, tillgänglighet,
användarvänlighet, tid och kostnader för systemunderhåll eller möjligheten att använda samma teknik
även gentemot enskilda konsumenter etc.

 …………………

32 Tror Du att företaget är lika långt framme som de bästa av konkurrentföretagen när det
gäller att dra nytta av B2B-lösningar?
32.1
32.2
32.3
32.4
32.0

q Ja, absolut
q Ja, kanske
q Nej, troligen inte
q Nej, absolut inte
q Vet ej

6
5
8
1
6

5
13
10

1
4

4
2
4
0
1

33 Vad anser Du att det finns för tänkbara orsaker till att företaget eventuellt inte nyttjar
B2B-tekniken fullt ut?
 …………………

34 Vad tänker eller önskar Ni som företag eventuellt göra för att bli än bättre i detta
avseende?
…………………

35 Vad tror Du gäller för företagets framtida satsningar på B2B-lösningar för utbyte av
elektroniska affärsdokument?
35.1
35.2
35.3
35.4
35.5
35.0

q De ökar kraftigt
q De ökar
q De ligger kvar på ungefär nuvarande nivå
q De minskar
q De minskar kraftigt
q Vet ej

1
13

6
0
0
6

1
22

4
0
0
6

3
7
1
0
0
0
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36 Kan Du tänka Dig att eventuellt även delta i en telefonintervju på cirka 10 minuter?

36.1
36.2

q Ja, ange i så fall namn och telefonnummer: …………………
q Nej

4
22

9
24

3
8

37 Är Du intresserade att ta del av resultaten ifrån undersökning när den väl är klar?

37.1
37.2

q Ja, ange i så fall Din e-postadress: …………………
q Nej

13
13

20
13

8
3
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Bilaga 3

Detta är en papperskopia som motsvarar den elektroniska enkät som skickades ut till IT-
företagen. Svarsalternativen är här förkodade och de flesta av de kvantitativa svaren
rapporteras i kolumnen längst till höger.

Särskild enkät till IT-företag
1 Till vilken eller vilka branscher säljer Ditt företag produkter och/eller tjänster inom

området e-affärer och elektroniska affärsdokument?
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

q Handel
q Tillverkande industri
q Tjänstesektorn
q Offentlig sektor
q Annan, nämligen …………………

9
9
8
6
3

2 Vilken eller vilka är Era huvudsakliga kunder?

2.1
2.2
2.3
2.4

q Små företag
q Medelstora företag
q Stora företag
q Offentliga organisationer

5
10
5
3

3 Inom vilket område ligger Dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

…………………

e-affärer och elektroniska affärsdokument
4 Hur pass insatt anser Du Dig vara i området e-affärer och elektroniska

affärsdokument?
Exempel på affärsdokument är fakturor, offerter, beställningar, orderbekräftelser, lagerrapporter och
betalningsavier etc.

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

q Mycket väl
q Ganska väl
q Varken bra eller dåligt
q Ganska dåligt
q Mycket dåligt

9
1
1
0
0

5 Vilken eller vilka typer av produkter och/eller tjänster inom området elektroniska
affärsdokument levererar företaget?
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

q EDI/Edifact
q WEB-EDI
q ebXML-lösning
q Web services
q e-Faktura eller e-Giro
q Fakturafiler via e-post
q Svefakturan
q Annan, nämligen …………………

10
6
7
4
2
2
4
1
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EDI (Electronic Data Interchange)
6 Vilka fördelar och nackdelar förknippar Du idag med traditionell EDI?

EDI (Electronic Data Interchange). Med traditionell EDI avses här sådan som bygger på Edifact.

Fördelar: …………………
Nackdelar: …………………

7 Ungefär hur stora totala investeringskostnader i Edifact uppskattar Du att ett
genomsnittligt företag med EDI idag har?
Inklusive kostnader för t.ex. hårdvara, programvara, systeminstallation och utbildning.

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.0

q Under 1000 kr
q 1000-4999 kr
q 5000-9999 kr
q 10000-19999 kr
q 20000-49999 kr
q 50000-99999 kr
q Mer än 100 000 kr
q Vet ej

0
1
1
0
0
5
2
2

8 Ungefär hur många fakturor måste totalt skickas eller tas emot årligen via Edifact för
att det ska bli lönsamt?
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.0

q 1-99
q 100-199
q 200-499
q 500-999
q 1000-4999
q 5000-9999
q 10000 eller fler
q Vet ej

0
4
0
1
1
2
0
3

9 Vilken anser Du är den största kostnaden förknippad med Edifact?
Ange ett alternativ.

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.0

q Hårdvaran (servrar, nätverk, etc.)
q Programvaran
q Teknisk installation och integrering med övriga system
q Extern konsulthjälp
q Utbildning
q Annan, nämligen …………………
q Vet ej

0
0
7
3
0
1
0

ebXML (Electronic Business using XML)
10 Hur pass väl allmänt insatt är Du om ebXML-lösningar för att utväxla elektroniska

affärsdokument mellan företag?
ebXML (Electronic Business using XML).

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.0

q Mycket väl
q Ganska väl
q Varken bra eller dåligt
q Ganska dåligt
q Mycket dåligt
q Vet inte alls vad ebXML är à gå till fråga 23

5
2
1
0
1
2

11 Vilka kunskaper om och erfarenheter av ebXML har Du?

…………………
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12 Vilka delar av ebXML-ramverket intresserar eventuellt Dig eller Ditt företag?
Exempelvis när det gäller funktionalitet, specifikationer och processer.

…………………

13 Vilka fördelar och nackdelar upplever Du att det idag finns med ebXML-tekniken?

Fördelar: …………………
Nackdelar: …………………

14 Vad tror Du om ebXML:s framtid? Kommer tekniken att få ett genomslag på
marknaden?
…………………

15 Vad tror Du krävs för att skapa ett intresse bland företag och affärssystemleverantörer
när det gäller ebXML-lösningar?
…………………

16 Anser Du att ebXML-lösningar har några fördelar jämfört med Edifact eller EDI via
en tredje part (VAN-företag) och i så fall vilka?
Kan ebXML t.ex. släta ut de ojämlikheter mellan olika branschstandarder och versioner som förknippas
med Edifact?

…………………

17 Tror Du att företag (utanför IT-branschen) allmänt sett känner till ebXML som
begrepp eller som standard?

17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.0

q Mycket ofta
q Ganska ofta
q Varken ofta eller sällan
q Ganska sällan
q Mycket sällan
q Vet ej

0
0
1
3
4
1

18 Har Du eller Ditt företag märkt av något intresse eller efterfrågan för/på ebXML-
lösningar ifrån företagen?

18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.0

q Mycket ofta
q Ganska ofta
q Varken ofta eller sällan
q Ganska sällan
q Mycket sällan
q Vet ej

0
0
0
3
4
2

19 Hur många företag känner Du till som har infört någon ebXML-lösning för att kunna
utbyta elektroniska affärsdokument?
Ge gärna exempel på företag.

…………………

20 Ungefär hur stora totala investeringskostnader i ebXML uppskattar Du att ett
genomsnittligt företag med ebXML idag har?
Inklusive kostnader för t.ex. hårdvara, programvara, systeminstallation och utbildning.

20.1
20.2
20.3
20.4
20.5

q Under 1000 kr
q 1000-4999 kr
q 5000-9999 kr
q 10000-19999 kr
q 20000-49999 kr

0
0
0
0
0
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20.6
20.7
20.0

q 50000-99999 kr
q Mer än 100 000 kr
q Vet ej

3
1
5

21 Ungefär hur många fakturor måste totalt skickas eller tas emot årligen via ebXML för
att det ska bli lönsamt?
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6
21.7
21.0

q 1-99
q 100-199
q 200-499
q 500-999
q 1000-4999
q 5000-9999
q 10000 eller fler
q Vet ej

0
1
0
0
1
1
0
6

22 Vilken anser Du idag är den största kostnaden förknippad med ebXML?
Ange ett alternativ.

22.1
22.2
22.3
22.4
22.5
22.6
22.0

q Hårdvaran (servrar, nätverk, etc.)
q Programvaran
q Teknisk installation och integrering med övriga system
q Extern konsulthjälp
q Utbildning
q Annan, nämligen …………………
q Vet ej

0
0
2
2
0
3
2

Förutsättningar och framtid
23 Vilken eller vilka av alla konkurrerande lösningar tror Du kommer att ett genomslag

på marknaden för små- och medelstora företag?
Kommer någon lösning att bli den dominerande och i så fall när? En menar hävdar t.ex. att ebXML står
mot web services som den kommande tekniken för B2B-affärer (Business to Business). Vad anser Du
om detta?

…………………

24 Vad är tror Du är de viktigaste orsakerna till att företag kanske inte undersöker olika
B2B-lösningar eller alternativt avvaktar med införandet av sådana?
Ange ett eller flera alternativ.

24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
24.6
24.7
24.8
24.9
24.10
24.11
24.0

q Nöjda med nuvarande lösning
q Kunskap om alternativa möjligheter saknas
q Det är inte lönsamt (nyttan relaterad till kostnaderna)
q Har ej haft tid
q Förvirring kring olika standarder
q Osäkerhet kring säkerheten på Internet
q Osäkerhet kring fördelarna med B2B-system
q Dåligt stöd i befintliga affärssystem
q Avsaknad av yttre krav (exempelvis ifrån leverantörer eller kunder)
q Internt motstånd inom företaget
q Annan orsak, nämligen …………………
q Vet ej

4
5
2
3
5
1
3
9
5
3
0
0
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25 Vilka kriterier tror Du är viktigast för företagens val mellan olika tekniker för att
utbyta elektroniska affärsdokument?
Exempelvis tillgång till färdiga programpaket, standardisering, säkerhet, tillgänglighet,
användarvänlighet, tid och kostnader för systemunderhåll eller möjligheten att använda samma teknik
även gentemot enskilda konsumenter etc.

 …………………

26 Vad anser Du att det finns för tänkbara orsaker till att små och medelstora företag
eventuellt inte nyttjar B2B-tekniken fullt ut?
 …………………

27 Vad tror Du gäller för små och medelstora företags framtida satsningar på B2B-
lösningar för utbyte av elektroniska affärsdokument?
27.1
27.2
27.3
27.4
27.5
27.0

q De ökar kraftigt
q De ökar
q De ligger kvar på ungefär nuvarande nivå
q De minskar
q De minskar kraftigt
q Vet ej

5
5
1
0
0
0

28 Kan Du tänka Dig att eventuellt även delta i en telefonintervju på cirka 10 minuter?

28.1
28.2

q Ja, ange i så fall namn och telefonnummer: …………………
q Nej

8
3

29 Är Du intresserade att ta del av resultaten ifrån undersökning när den väl är klar?

29.1
29.2

q Ja, ange i så fall Din e-postadress: …………………
q Nej

11
0
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Bilaga 4

Övriga tabeller och diagram

Tabell 4: Svarsfrekvenser inom olika branscher och företagsstorlekar.

Små företag Medelstora företag Storföretag

Industri och verkstad 53 % (8)29 73 % (11) 60 % (3)

Bygg och konstruktion 60 % (9) 53 % (8) 80 % (4)

Livsmedel och dagligvaror 60 % (9) 93 % (14) 80 % (4)

                                               

29 Antal uppgiftslämnare inom parentes.

Figur 8: Respondenternas kunskaper om e-affärer
och elektroniska affärsdokument i små och
medelstora företag.

Figur 9: Respondenternas kunskap om
ebXML i små och medelstora företag.

Figur 10: Investeringskostnader (kr) för små
och medelstora företag som har infört Edifact.

Figur 11: Små och medelstora företags
framtida satsningar på B2B.
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Figur 12: Andelen företag som utbyter olika slags elektroniska affärsdokument.
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Bilaga 5

Fördjupning i ebXML
I denna bilaga beskrivs ebXML-ramverket och dess användning på en något djupare nivå än i
kapitel 6, men utan att gå in på några tekniska detaljer.

Uppbyggnad
I sin uppbyggnad består ebXML av ett antal relaterade, men fristående delar som täcker
följande områden:

Kravspecifikation
Denna innefattar ett antal allmänna krav eller riktlinjer som beskriver vad ebXML-standarden
består av, hur den ska användas och hur man skapar applikationer som överensstämmer med
standarden [Fitzgerald, 2001, s. 165].

Arkitekturdokument
Ett tekniskt dokument som beskriver hur alla komponenter i ebXML-ramverket är tänkta att
fungera tillsammans, samt hur andra standarder som t.ex. XML och HTTP kommer till
användning [Fitzgerald, 2001, s. 165].

Affärsprocesser
En av grunderna i ebXML är gemensamma arbetsprocesser och -flöden som ska vara möjliga
att förstå och använda av alla företag [Kiely, 2001]. Detta betonande av affärsprocesser skiljer
ebXML från andra XML-ramverk [Webber & Kotek, 2002, s. 50]. Möjligheten att definiera
affärsroller, ansvarsförhållanden och relationer skiljer även denna teknik från web services
[Borck, 2001].

Följaktligen går det att i ebXML modellera affärsprocesser och informationsflöden i ett
standardiserat format. Grunden för detta är ett s.k. Business Process Specification Schema
(BPSS), vilket är en formell beskrivning av elektroniska dokumentutbyten och scenarios.

Kärnkomponenter
ebXML:s kärnkomponenter bygger på en kombination av strukturerad och kontextuell
information [Oasis, 2005, s. 7]. Strukturen har ett antal olika nivåer som tar hänsyn till
likheter mellan processer i olika branscher. Dessutom beskrivs det sammanhang där
komponenterna är tänkta att användas, vilket ger stöd för specialisering.

Katalog- och biblioteksfunktion
En viktig finess med ebXML-katalogerna är s.k. Collaboration Protocol Profiles (CPP), vilka
på ett systematiskt sätt beskriver ett företags kapacitet att göra e-affärer [Webber & Kotok,
2002, s. 50]. En sådan teknisk profil anger de affärsprocesser (t.ex. beställningar eller
lagerförfrågningar), meddelanden och tekniker för dataöverföring som ett visst företag
stödjer. Därmed kan organisationer söka efter andra företag vars förmågor överensstämmer
med vad som önskas.
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I ebXML finns det också stöd för att koppla samman flera kataloger och låta dem
kommunicera med varandra [Kiely, 2001]. Och även om ebXML har sina egna mer
omfattande kataloger, utesluts inte heller möjligheten att dessa även kan fungera ihop med
web services motsvarighet [Borck, 2001].

Tekniska samarbetsavtal
När man väl känner till vilka affärsprocesser som stöds av den potentiella affärspartnern, är
nästa steg att komma överens om vilka grundläggande regler och parametrar som ska gälla för
affärerna. Detta sker genom ett s.k. Collaborative Protocol Agreement (CPA), vilken är en
uppsättning juridiskt bindande dokument som godkänns elektroniskt [Fitzgerald, 2001,
s. 168]. I detta avtal kan t.ex. giltighetstid och olika roller anges. Det handlar dock mer om ett
tekniskt avtal än om ett affärsavtal [jfr Forsberg & Lennartsson, 2005, s. 23].

Meddelandehantering
För att organisationer ska kunna överföra data på ett säkert och tillförlitligt sätt via Internet
använd en specifikation som kallas ebXML Message Service (ebMS eller ebXML MS) [Oasis,
2002, s. 6].30 Denna definierar en metod för att utbyta alla typer av datameddelanden och
dokument mellan två organisationer, vilket innebär att både XML- och Edifact-formaterade
meddelanden är möjliga att överföra [Oasis, 2002, s. 8]. Det är alltså inte bara affärsdata som
kan skickas, utan alla former av digitalt innehåll.

En annan fördel är att ebMS inte specificerar något särskilt transportprotokoll, vilket betyder
att såväl HTTP som SMTP (e-post) eller något annat överföringsformat går att använda
[Oasis, 2002, s. 8]. Den kommande versionen (3.0) har dessutom mer stöd för FTP och för
web services [Oasis, 2005, s. 7].

Till de grundläggande funktionerna i ebMS hör bl.a. bearbetning av meddelanden, paketering,
säkerhet och felkontroll [Oasis, 2002, s. 6]. Dessutom finns det en mängd valbara
tilläggsfunktioner.

Standardisering
Under 2004 blev ett flertal av ebXML-specifikationerna formella ISO-standarder. De fyra
delar som har godkänts under beteckningen ”ISO 15000” är: ebXML Collaborative Partner
Profile Agreement, ebXML Messaging Service Specification, ebXML Registry Information
Model, samt ebXML Registry Services Specification [Oasis, 2004, s. 1].

Tillgängliga programvaror
Bland de företag som levererar programvaror som stödjer ebXML hör t.ex. IBM, Fujitsu,
Sybase och Sun Microsystems [Sullivan 2004a]. Till denna lista hör dock inte Microsoft,
vilket beror på att deras lösning BizTalk är en direkt konkurrent till ebXML [Kiely, 2001].
Däremot finns det i BizTalk stöd för ebXML genom tilläggsmoduler ifrån
tredjepartsleverantörer [Microsoft]. Förutom kommersiella produkter så förekommer det
dessutom programvaror baserade på s.k. öppen källkod som stödjer ebXML [se t.ex.
www.freebxml.org].

                                               

30 För att definiera meddelandeformatet används standarden Simple Object Access Protocol (SOAP).
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Säkerhet
ebXML stödjer flera starka säkerhetsfunktioner. Bland annat är det möjligt att använda
kryptering och säkra protokoll som HTTPS för att garantera konfidentialitet (insynsskydd),
samt digitala signaturer som säkerställer att meddelandena är autentiska [Kiely, 2001].

Företagens användning av ebXML
En av de branscher där stödet för ebXML håller på att växa är bilindustrin. I Tyskland har
Volkswagens planer på att införa ebXML tagit fart och den amerikanska biltillverkaren
General Motors ligger inte långt efter [Sullivan, 2004a]. Under 2004 började GM att ersätta
sin EDI-kommunikation och koppla upp sina mer än 7000 leverantörer mot Covisint Connect,
vilket är en meddelandetjänst som bygger på ebXML [Covisint]. Motiven till detta var att
kraftigt förbättra och reducera kommunikationskostnaderna, samt att ge leverantörerna
möjlighet att på ett mindre kostsamt och komplext sätt hantera sina affärspartners. GM:s tjänst
är också speciellt utformad för att göra det möjligt för mindre företag att kommunicera med
kunder och leverantörer.

En annan organisation som har tagit till sig ebXML är det amerikanska försvarsdepartementet,
men än så länge är införandet begränsat till en del av deras inköpsportal EMALL [Sullivan,
2004a]. I Europa rekommenderas ebXML bl.a. av Ida, vilket är en EU-organisation som
arbetar med e-myndighetstjänster [Brundin, 2005]. I Danmark har man kommit längre än i
Sverige inom det s.k. OIOXML-projektet och detta tack vare att staten har ställt tydliga krav
[t.ex. NEA, 2005].

Svefakturan – en tillämpning av ebXML
ebXML-ramverket i sin helhet har endast haft ett ganska begränsat genomslag, men samtidigt
går det att finna vissa delar av denna teknik som faktiskt används. En sådan tillämpning är den
s.k. Svefakturan [Brundin, 2005].

Svefakturan är en enkel och fristående elektronisk faktura som redan används av kommuner
och landsting [E-nämnden, 2005]. Fakturan är en statlig standard och den hanterar ett
begränsat antal uppgifter, men den är komplett. Det övervägs också att utöka den med andra
meddelandetyper som t.ex. order. Svefakturan lämpar sig för såväl offentliga som privata
organisationer och den passar även då fakturavolymen i den enskilda relationen är låg.
Målgruppen är de små företag med vilka man inte handlar så frekvent med [Brundin, 2005].

Svefakturan överförs individuellt och transportprofilen bygger på ebMS, men
valmöjligheterna är kraftigt begränsade [E-nämnden, 2005, s. 15]. Den kan användas såväl
direkt mellan affärspartners (bilateralt) som via en tredje part [E-nämnden, 2005, s. 11].
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