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Förord 

Detta arbete är ämnat att ge vägledning för små och stora företag som funderar kring eller håller 
på att integrera EDI i verksamheten.  Stora företag har kanske lättare att se möjligheter med EDI 
men även små företag bör se över sin situation då det finns mycket att vinna i och med en EDI 
integration mellan partners och leverantörer.  
 
Denna uppsats har tillkommit genom ett gediget intresse för tekniska ”revolutioner” och då 
särskilt i anslutning till småföretag och dess pressade vardag.  
 
När uppsatsen nu är klar bär jag med mig en känsla av både glädje och vemod. Jag har lärt mig 
mycket på vägen och uppsatsen blev mer omfattande än vad jag först tänkte. 
 
  
Ett stort tack till min handledare Lars Ehrengren för ett osedvanligt stor tålamod. Tack för all 
support och feedback. Jag vill tacka alla opponenter samt inte minst respondenter som bidragit 
till denna studie.  
 
 
 
Stockholm 2006-06-15 
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Abstract 

Trots långt driven datorisering sker fortfarande en stor del av informationsöverföringen mellan 
företag med hjälp av pappersdokument. I stort sett all information finns ursprungligen i ett 
datorsystem, men när det skall föras över till handelspartners eller myndigheter skrivs det ut på 
papper och skickas per fax, brev eller bud vidare till mottagaren. Denna registrerar till stor del 
samma uppgifter genom manuell inmatning i sitt datorsystem.  
 
Syftet med undersökningen är att identifiera viktiga faktorer som minskar gapet mellan 
småföretagets inställning till EDI och stora organisationers inställning till införandet och där 
finna framgångsfaktorer som överbryggar eller minskar gapet.   

Teorin påvisar att småföretag får mindre fördelar av EDI än de större företag som det har EDI 
koppling emot. Samtidigt har många EDI forskare upptäckt vikten av en hög integration för att nå 
framgång med EDI. Tyvärr finns det ett utbrett motstånd mot att ansluta sig, inom små 
organisationer. För att undersöka detta fenomen har tre viktiga faktorer identifierats som utgör 
företagets potential för EDI adoption 1. Förväntade fördelar av EDI. 2Verksamhetens 
mognadsgrad. 3.Externa påtryckningar 
 
Undersökningen har grundats på respondenternas syn på EDI. Frågor till organisationerna har 
berört vad de väver in för tankar och erfarenheter kopplat till begreppet EDI och den integration 
man genomlevt eller ser sig genomleva. I ett senare skede har relevanta teoriaspekter lyfts fram 
och kopplingar har dragits mellan intervjuresultaten och teoretiska synpunkter. I analysdelen har 
de olika kategorierna presenterats var för sig för att belysa olika aspekter inom samma område.  
Inom ramen för analysen sammanfattas de olika ståndpunkter som utgör skillnader i uppfattning 
eller direkta motstånd till att införa EDI.    
 
Slutligen för jag ett resonemang kring de olika avsnitt som bildar begreppet EDI och de processer 
som sammankopplas till en integration. Undersökningen genererar ett antal svar och nya 
frågeställningar som kan behöva ventileras. Följande slutsatser belyser i hög grad vad som ligger 
till grund för en framgångsrik ökning av antalet integrationer bland småföretag och även 
mottagare: 
 

- Framtagandet av en enhetlig standard för EDI 
 

- Upplysning och utbildning för småföretagare som har en låg IT-mognad 
 

- Förväntade fördelar med EDI. What´s in it for me? EDI är till 90 procent affärer och till 
10 procent IT. Det behövs underlag som påvisar vilka positiva effekter EDI har för små 
företag. Man har inte samma förutsättningar, som stora organisationer, som krävs för att 
tillgodogöra sig information eller på annat sätt skapa underlag för beslut för införande av 
EDI. Att skapa underlag för förhöjda förväntningar för små företag är en stor förutsättning 
för en ökad integration.      
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Trots långt driven datorisering sker fortfarande en stor del av informationsöverföringen mellan 
företag med hjälp av pappersdokument. I stort sett all information finns ursprungligen i ett 
datorsystem, men när det skall föras över till handelspartners eller myndigheter skrivs det ut på 
papper och skickas per fax, brev eller bud vidare till mottagaren. Denna registrerar till stor del 
samma uppgifter genom manuell inmatning i sitt datorsystem.  
 
Elektroniska affärer är ingen trend, det är en utveckling som leder till stora förbättringar på alla 
nivåer i samhället. Gamla organisationer och arbetsuppgifter försvinner och nya tillkommer. 
Rollföredelningen mellan och inom branscher kommer att ändras i den strukturomvandling som 
blir följden av utbredd elektronisk handel. Alla typer av branscher och organisationer måste inse 
att det finns både möjligheter och hot.     
     Elektroniska affärer är inte bara teknik. Det handlar om marknadsföring, försäljning, logistik 
och betalningsflöden. Det ger en möjlighet att bygga helt nya affärsmodeller och utforma nya 
organisationsstrukturer. Att investera i elektroniska affärer är en angelägenhet både för 
näringslivet och samhälle, för små och stora organisationer. En nyckel till framgång är att bygga 
upp kunskap för att kunna utnyttja vad den nya tekniken erbjuder.1  
 
EDI (Electronic Data Interchange) är ett sätt för affärspartners att elektronisk utbyta 
affärskommunikation med varandra. Affärskommunikationen kan bestå av fakturor, 
orderspecifikationer, lagerstatus etc. Genom att med hjälp av EDI automatisera funktioner, som 
tidigare utförts manuellt, effektiviseras arbetet och kostnaderna för hantering av informationen 
blir lägre. Redan på 60-talet började EDI användas inom transportbranschen. På 70-talet 
utvecklades de första standarderna och 1979 startade det första EDI-projektet i Sverige. Under 
80- talet blev datorer och telekommunikation allt vanligare vilket främjade tillväxten för EDI. 
EDI har sedan dess använts flitigt inom större organisationer.  
 
Med hjälp av EDI kan registrerade data återanvändas och informationsflödet automatiseras. 
Företags olika affärssystem kan automatiskt utbyta information med varandra. Standardiserade 
EDI-meddelanden sänds via något kommunikationsnät till motparten, som automatiskt kan 
bearbeta informationen vidare i sina interna system. Informationen kommer inte bara snabbt 
fram, den kan omedelbart och automatiskt bearbetas i mottagarens system utan att behöva vänta 
på att en handläggare tar sig an ärendet.  
 
Det är i första hand handelsprocedurerna som är intressanta, elektronisk affärskommunikation är 
endast ett medel för att nå fram till förbättrade handelsprocedurer och därmed effektivare 
organisation och administration. Att handelsprocedurer är viktiga har visats av nationalekonomen 
Ronald Coase, Nobelpristagare 1992 för sina teorier om transaktionskostnader, eller ekonomisk 
friktion. Med transaktionskostnader menar Coase alla kostnader som är förknippade med att ingå 
och genomföra avtal. Enligt Coase tittar företagen allt för mycket på kostnader för produktion 
och distribution när i själva verket en lika stor del går åt till att genomföra avtal.  

                                                 
1 Fredholm, P. (2002) Elektroniska affärer, Lund: Studentlitteratur 
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1.2 Problemformulering  
Trots fördelarna med EDI har användningen inte nått ett speciellt stort antal organisationer. Det 
låga antalet användare har flera orsaker. Den kanske viktigaste anledningen är att leverantörerna 
av affärssystem (t.ex. order, lager, fakturering) inte förberett sina system för elektroniska affärer, 
utan fokuserar sig på fristående isolerade applikationer. Detta har medfört höga 
anpassningskostnader för organisationerna då de skall integrera EDI i sitt affärssystem. Andra 
orsaker kan tillskrivas kunskapsbrist.2  
 
Att Svenskt Näringsliv arbetar hårt fö r att motivera organisationer att utveckla en IT-standard, 
som får fart på användandet av elektronisk fakturering mellan organisationerna, är förståeligt 3. 
Det visar inte minst följande räkneexempel: Bara i år beräknas företag skicka någonstans mellan 
500 och 800 miljoner fakturor mellan sig.  
     Endast 8 procent av dessa faktureras elektronisk4. Den sammanlagda kostnaden för den 
manuella hanteringen ligger någonstans mellan, lågt räknat, 140 miljarder och, högt räknat, 440 
miljarder kronor årligen. Kan man halvera den kostnaden så handlar det årligen om stora 
besparingar för företagen. Svenskt Näringsliv har som målsättning att under de närmsta tre åren 
verka så att upp till 50 procent av fakturorna skall behandlas elektroniskt. 
     Motsvarande förhållande gäller för den offentliga sektorn. Om alla myndigheter har infört 
elektronisk fakturering 2008 kommer staten att spara ca 3,9 miljarder kronor under perioden 
2006-2012. Om t.ex. bara en del av de största och medelstora inför e-fakturor, sparar staten 1,3 – 
2,0 miljarder kronor under perioden. 

EDI i småföretag5 

När det gäller de små och medelstora företagen är IT-medvetenheten inte lika utvecklad. 
Man skall inte schablonisera, men många blir inlåsta av de större företagens lösningar. Små och 
medelstora företag skulle säkert ha mer nytta av mer branschoberoende standarder för system och 
lösningar. De små och medelstora företagen utgör 98 procent av alla företag och svarar för 60 
procent av sysselsättningen inom Europeiska Unionen (EU, 2004) När stora företag har infört 
EDI vill de, för att uppnå maximal nytta i sina affärsprocesser, även koppla ihop e-handels 
processen mot sina mindre leverantörer. Beslut om att införa EDI är inte alltid ett frivilligt beslut, 
för småföretagaren.   
 
Dessa företag adopterar ofta denna teknologi under tryck från deras större affärspartners för att få 
fortsätta vara leverantör åt dem Raymond & Bergeron, 1996, Iacovou et al, 1995 menar att större 
företag kan underlätta införandet i mindre företag genom att känna till kritiska faktorer som finns 
hos småföretag och hur de övervinns. De anses att stora företag bör arbeta målmedvetet på att öka 
småföretagens potential för att lyckas då det indirekt påverkar dem själva positivt.   
 
När det handlar om småföretagen gjordes nyligen en studie som visar att många fortfarande 
tvivlar på affärsnyttan med en bra IT-standard. Dessvärre är det beklagligt få som ser en 
strategisk nytta av detta. Hälften av de tillfrågade företagen ser ingen eller lite nytta.6  
                                                 
2 Fredholm, P. (2002) Elektroniska affärer, Lund: Studentlitteratur 
3 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=362744 
4 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=362744 
5 Inom SMF-kategorin definieras små företag som företag som sysselsätter färre än 50 personer och vars omsättning 
eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år. 
6 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=362744 
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Ett problem vid införandet av e-handel som konstaterats av SKL7, är problemen att ansluta nya 
leverantörer. Det är en resurskrävande process som tar mycket tid. Kommunerna som infört e-
handel har lagt ned avsevärda resurser på leverantörsanslutning och har ändå bara lyckats ansluta 
ett fåtal leverantörer (dock de som står för de stora volymerna). Av den anledningen är det viktigt 
att hitta lösningar som underlättar en enkel och smidig leverantörsanslutning.  
 

1.3  Syfte  
Allt fler stora företag samt kommuner går, av besparing samt strategisk nytta, över till EDI och 
då elektronisk fakturahantering. Leverantörer och tillika avsändare av fakturor utgörs ofta av 
småföretag som inte i samma grad tjänar på att införa EDI, det finns en i sammanhanget icke 
uttalad motvilja. I samband med att mottagare (stora företag, myndigheter) övergår till EDI 
lockas eller tvingas leverantörerna (i stor grad småföretagare) in i komplexa och i vissa fall 
kostsamma e-faktura projekt.   
 
Syftet med undersökningen är att identifiera viktiga faktorer som minskar gapet mellan 
småföretagets inställning till EDI och stora organisationers inställning till införandet och där 
finna framgångsfaktorer som överbryggar eller minskar gapet.   
  

1.4 Definitioner 
Elektronisk handel, e-handel, inbegriper alla situationer där parter utväxlar affärsinformation via 
olika former av elektronisk kommunikation och där minst en part har  
ett ekonomiskt intresse av kommunikationen8. E-handel omfattar aktiviteter inom inköp och 
försäljning.  
 
Fakturaprocessen är en del av inköpsprocessen. Man skiljer mellan tre olika typer av fakturor9.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 ESV 2005:21 
8 IT-propositionen (2004/05:175).  
9 Samma uppdelning förekommer hos Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv och  
  banksfären.  
 

Figur 1:1. Fakturaprocessen   Källa: ESV 2005:21 
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 1. Pappersfakturor.  
 2. Skannade fakturor, dvs. fakturans ursprungliga form är papper som skannas av  

    myndigheten eller av en tredje part för vidare behandling i elektronisk form.  
 3. Elektroniska fakturor, e-fakturor.  

 
En e-faktura är en faktura som både skickas och tas emot i elektronisk form. En e-faktura kan 
skickas direkt mellan två parter eller via en mellanhand, en s.k. fakturaväxel. Det finns olika 
tekniska standarder för e-fakturor. Skannade pappersfakturor betraktas inte som e-fakturor.  
 
E-fakturering är ett koncept som bygger på att en leverantör skickar e- fakturor.  
 
En fakturaväxel är en tjänst för överföring av elektroniska eller skannade fakturor mellan köpare 
och säljare.  

Denna uppsats kommer uteslutande att behandla fenomenet som hanteras under punkten tre, 
enligt ovan.  



 - 10 -  

2. Metodik  
I detta kapitel ges en beskrivning av arbetsmetod samt motiv för de val som jag gjort mellan olika 
alternativa ansatser knutet till mitt eget synsätt och problemets karaktär. Vidare redogör jag för 
hur det empiriska arbetet i uppsatsen genomförts. Även sammanställning och analys av insamlad 
data beskrivs ingående. 
 

2.1 Vetenskapligt synsätt  
Hermeneutik innebär tolkning av innebörder i texter, symboler, handlingar och upplevelser och är 
inriktad på tolkning av individen. Tolkningen måste alltid ske i förhållande till en kontext, det vill 
säga det sammanhang respondenten befinner sig i då frågorna besvaras.10

 Tolkningar får inte 
bekräfta undersökarens förutfattade meningar utan tolkningen bör ge tolkaren ny och gärna oanad 
kunskap.11

 Förförståelse är dock nödvändigt för att förståelse ska vara möjligt. Vid tolkning av en 
text måste undersökaren nämligen ha en idé om vad denne ska titta efter, utan detta skulle 
undersökningen inte ha någon riktning. 12 Vid tolkning av materialet växlar tolkaren ständigt 
mellan del- och helhetsperspektiv, det som ska tolkas och kontexten samt det som ska tolkas och 
tolkarens egna förförståelse. Detta innebär att varje ny information som ska tolkas kan leda till ett 
nytt sätt att förstå tidigare information och helheten är framväxande ur de enskilda delarna.13

 

 
Min undersökning är hermeneutisk eftersom den syftar till att tolka människors uppfattningar 
kring ett visst fenomen och är av förstående karaktär. Uppsatsen uppfyller därmed inte det 
sökande efter absolut kunskap som positivismen efterfrågar. Jag har vidare gjort en egen 
bedömning och tolkning av det insamlade materialet vilket överensstämmer med det 
hermeneutiska synsättet men inte med positivismens eftersökta kvantifiering av fakta. Jag har i 
resultatredovisningen försökt måla upp en bild av hur respondenterna upplever möjligheterna 
med E-fakturering i dag samt hur man ser framtiden an. Analysen av det empiriska materialet, i 
vilken jag även vävt in de intryck som jag inhämtat under undersökningens gång, har sedan legat 
till grund för mina slutsatser om vilka framgångsfaktorerna egentligen är. I enlighet med det 
hermeneutiska synsättet har jag alltså tolkat respondenternas svar och analyserat dessa utifrån 
min egen förförståelse.  
 

2.2 Förförståelse 
Mitt tankesätt har formats utifrån det etablerade ekonomiska ramverket där mina studier även har 
lagt basen för min begreppsapparat. Då jag i mitt tidigare yrkesliv arbetat som konsult bl.a. med 
syfte att genom förstudier ta fram underlag för IP baserade telefonilösningar har det lett till 
insikter om hur komplicerat det är att omvända människor om möjligheterna med ny teknik och 
dess innebörd i form av paradigmskifte inom sättet att kommunicera på.  
 

2.3 Kvalitativ ansats 
I en kvalitativ studie tolkar undersökaren från del till helhet och dessa studier är nödvändiga då 
denne försöker säga något om respondenternas känslor och upplevelser.  

                                                 
10 Wallén, G. (1996) Vetenskapsteori och forskningsmetodik , 2: a uppl. Lund: Studentlitteratur. 
11 Helenius, R. (1990), Förstå och bättre veta, Carlsson Bokförlag, Stockholm 
12 Gilje, N. Grimen, H. (1992) Samhällsvetenskapernas förutsättningar, Uddevalla, Daidalos AB   
13 Gilje, N. Grimen, H. (1992) Samhällsvetenskapernas förutsättningar, Uddevalla, Daidalos AB 
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Detta beror på att dessa egenskaper kan beskrivas men endast ofullständigt graderas eller mätas. 
Min studie bygger på öppna intervjuer och direkta observationer och kunskapssyftet med dessa 
undersökningar är att skapa en förståelse för det undersökta problemet.  
 
Genom att ta med kvantitativa mått i studien kan jag jämföra det emotionella med det faktiska. 
Jag har valt att genomföra en kvalitativ studie där målet varit att beskriva organisationers 
inställning till det som kallas EDI och E-faktura, i Sverige. Jag har formulerat syftet som vad man 
ser som viktiga framgångsfaktorer i min problemformulering för att jag vill stilla en nyfikenhet 
och försöka förstå vilka förutsättningar som finns för en ökad övergång till EDI och E-
fakturering.  
 
Den kunskapen som uppsatsen bidrar med är följaktligen i första hand förstående och inte 
förklarande. Jag har genomfört studier av ett antal respondenter i enlighet med kvalitativa 
studiers tillvägagångssätt. De data som jag samlat in har därmed inte till fullo varit möjliga att 
kvantifiera enligt en kvantitativ ansats och för den sakens skull har jag valt att tolka empirin 
kvalitativt. 

 
2.4 Metodansats 
Den undersökning som jag genomfört bär deduktiva drag genom att jag valt att utgå från en 
undersökningsmodell baserad på teoristudier. Dessa studier har styrt vilken information jag har 
samlat in genom min undersökning då jag, utifrån utvalda presenterade teorier, rörande det valda 
problemområdet, utformat det frågeunderlag som använts i undersökningen. Med hjälp av detta 
underlag har jag sedan samlat in information genom min kvalitativa undersökning. Min tolkning 
är dock induktiv då den i första hand baseras på empiriska studier. De teorier som använts har 
varit mig till hjälp i struktureringen av det insamlade materialet och därmed har teorin varit ett 
stöd vid upptäckandet av samband som i slutändan bidragit till förståelse. I analysen har jag 
således blandat teori och empiri och omtolkat dessa med hjälp av varandra.  
 
Att undersökningen har induktiva inslag innebär att jag genom min undersökning kan komma 
fram till en slutsats med större eller mindre sannolikhet men jag kan aldrig vara helt säker på att 
mina slutsatser är sanna. 
 
 

2.5 Informationskällor 
Primärdata har inhämtats genom intervjuer med mottagare (stora företag samt myndigheter) samt 
deras leverantörer på den svenska marknaden. Sekundärdata som jag använt mig av är andra 
uppsatser inom ämnet som skrivits tidigare vid bl.a. Luleå Universitet, Stockholms universitet 
och Handelshögskolan i Stockholm.  
 
Vidare har jag hämtat information från två uppsatser som har behandlat ämnet. Internet har 
använts för att söka information om EDI. Främst genom att besöka olika hemsidor där artiklar om 
EDI forskning presenteras. Litteraturgenomgången kan sägas ha två huvudsyften. Det är till att 
börja med av stor vikt att läsaren sätts in i problemområdet och det är vidare relevant att visa hur 
min egen undersökning förhåller sig till den existerande teorin.  
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2.6 Utformning av intervjuerna 
Intervjuerna har haft tydliga drag från den delvis strukturerade intervjutypen. 14 
Vid dessa intervjuer hade jag fått en tydligare bild av och tillägnat mig en större kunskap om 
problemområdet, vilket innebar att jag kunde genomföra dessa intervjuer med hjälp av en mer 
precist utarbetad intervjuguide. Under dessa intervjuer kunde dock vissa av frågorna snarare 
betraktas som diskussionsområden än frågor. Avsikten med en sådan utformning av 
intervjuguiden var, i enlighet med den delvis strukturerade intervjutypen, att lättare få 
respondenterna att bidra med nya synvinklar och information. En del av intervjuguiden har 
använts i oförändrad form under samtliga intervjuer i syfte att inhämta de olika intervjuobjektens 
syn på samma företeelse. Andra delar av intervjuguiden har justerats för att passa mina olika 
respondentgrupper: Mottagare (stora företag, myndigheter) Leverantörer/säljare (för 
intervjuguider se bilaga 1 ) 
 
Intervjuer 
Jag har försökt att hålla ner antalet frågor för att inte riskera att trötta ut respondenterna. 
Intervjuerna varade i ca 60 minuter. Intervjuerna har både gjorts på plats hos respondenten samt 
över telefon.  
 
Det är rekommenderat att inleda intervjun med några enkla frågor för att få en lättsam inledning 
och att formulera frågorna på ett klart och tydligt sätt för att undvika missförstånd.15, vilket jag 
har haft i åtanke vid utformandet av respondent frågorna. Med utgångspunkt i de teorier och 
modeller som jag presenterat i uppsatsen har jag formulerat ett relativt litet antal frågor som på ett 
bra sätt täckt upp den information jag behövt få fram. Jag har dock tyvärr inte haft tillgång till 
bandspelare i samband med intervjuerna.  
     En intervjuareffekt kan uppstå då respondenten påverkas av intervjuaren genom att ge de svar 
som denne tror att intervjuaren förväntar sig. Effekten kan vara särskilt tydlig vid prestigeladdade 
ämnen där frågorna kan kännas för känsliga att besvara ärligt. Ett exempel på känsliga frågor som 
jag ställt har att göra med hur väl företaget lyckas med införandet av EDI. Sådana frågor kan leda 
till systematiska fel vilka kallas för prestigebias.16 
     Jag har med grund i detta försökt undvika att ställa känsliga frågor för att förhindra att 
respondenterna färgar sina svar.  
     Jag har vidare försökt undvika att vara ledande i min formulering av de frågor jag ställt för att 
i största möjliga utsträckning förhindra att respondenternas svar påverkats av mig. Under 
samtliga intervjuer har tagit löpande anteckningar samt ställt följdfrågor vid behov.  

                                                 
14 Lundahl, U. Skärvad, P-H. (1992), Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Studentlitteratur, Lund 
15 Seymour, Daniel. T. (1992), Marknadsundersökningar med kvalitativa metoder, IHM Förlag AB, Göteborg 
16 Körner, S. Wahlgren, L. (1996 andra upplagan, första utgåvan 1993), Praktiskstatistik, Studentlitteratur, Lund 
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I direkt anslutning till respektive intervju har anteckningarna sammanställts medan jag 
fortfarande haft intervjun i färskt minne. Genom detta förfarande tror jag mig ha hanterat 
oklarheter på ett bra sätt samt säkerställt att ingen väsentlig information utelämnats eller 
misstolkats. 
 

2.7 Urval 
På grund av tidsbrist och ur datahanteringssynpunkt har det varit omöjligt för mig att undersöka 
samtliga svenska aktörer på EDI marknaden. Jag har därför valt att undersöka ett fåtal större 
mottagare samt leverantörer/säljare på marknaden då jag ansett dessa vara mest intressanta för 
min undersökning. Dessa organisationer har identifierats genom att söka på artiklar på Internet 
och genom att fråga mottagarna om vilka som är deras leverantörer. Efter denna kartläggning av 
respondenter kontaktade jag först mottagarna (stora organisationer) för att klargöra deras 
förhållningssätt till EDI. De mottagare som är kontaktade för undersökningen gällande EDI är 
mycket olika till sin natur och karaktäriseras främst av en stor fakturavolym. Jag har sedan 
slumpmässigt valt ut flera leverantörer/säljare med varierande fakturavolym och som är aktiva 
med användandet av EDI, som respondenter. Parallellt intervjuades leverantörer/säljare utan EDI 
erfarenhet.  Detta val har jag gjort då företag som inte utnyttjar EDI för e- faktura tjänster 
troligtvis har en mer kritisk inställning mot e-faktura än de företag som valt att använda sig av 
tjänsten.  
 
 

2.8 Anonymitet 
I uppsatsen har det så långt som möjligt undvikits att ange uppgifter som möjliggör identifikation 
av vad de enskilda intervjuade företagen sagt. Anledningen till detta val var i första hand att sörja 
för att respondenterna skulle avge så ärliga svar som möjligt. Information om vad de enskilda 
respondenterna sagt har i sig inte heller varit väsentligt för att uppfylla uppsatsens syfte. 
 

2.9 Analys och tolkning av resultaten 
I min tolkning av det empiriska materialet har jag först utifrån intervjuerna med mottagare samt 
leverantörer/säljare kartlagt hur dessa upplever sina respektive förhållanden till EDI, e- faktura. 
Vidare har jag kartlagt hur aktörerna upplever gapet som uppstått mellan mottagare och 
leverantörer i termer av dålig spridning av EDI. Varför det går trögt för utbredningen av EDI 
projekt? Jag har utifrån dessa tolkningar analyserat vilka faktorerna är som kan bidra till ökad 
förståelse samt därigenom minskat gap. I denna analys bygger de olika tolkningarna på varandra 
och jag har även vävt in min förförståelse och de intryck som jag erhållit under undersökningens 
gång i min analys.  
 
Reflexiv analys 
Analysmetoden som använts är reflexiv analys, beskriven av Thomsson17 Reflexion eller 
reflektion betyder återkastande av ljus eller noggrant eftertänkande. Den som vill göra en 
undersökning med en reflexiv ansats vill alltså göra en eftertänksam studie, där ljuset eller 
kunskapen hela tiden återspeglas ur olika vinklar.  

                                                 
17 Thomsson, H. (2002). Reflexiva intervjuer. Lund. Studentlitteratur 
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Detta medför att den som gör undersökningen måste betraktas som en del i studiematerialet och 
att två personer aldrig kan uppnå precis samma resultat. Det är därför viktigt att reflektera över 
personliga aspekter i undersökningen, menar Thomsson. Sådana påverkande aspekter kan vara 
kön och ålder.  
 
Reflexiv analys innehåller två steg, lodrätt analys samt vågrät analys. Steg ett börjar med att 
utskrifterna från respektive intervjutillfälle noggrant läses igenom ett antal gånger och reflekteras 
över. Därefter väljs vissa delar aktivt och reflekterande bort. Förhoppningsvis hittas då stickord 
som kan leda till att data kan grupperas enligt ett visst mönster.  
     I mitt fall grupperades all data efter de frågor som bildade underlag för intervjuerna. Alla 
intervjuer utgick ifrån en och samma intervjuguide.  
 
När varje enskild intervju var analyserad övergick jag till en vågrät analys, som innebar att jag 
analyserade alla intervjuer mot varandra. Fråga för fråga. Genom detta skede framträdde mönster, 
likheter och skillnader.  
 
Jag har i analysdelen primärt styrts av teoribildningen, i min tolkning. Sekundärt har teorin i detta 
avsnitt främst varit ett hjälpmedel att sortera in information. Jag har i analysen huvudsakligen 
uppmärksammat trender samt i vissa fall även tolkat individuella svar som har varit givande för 
mig för att uppfylla mitt syfte, det vill säga dra slutsatser om hur det verkliga förhållandet ser ut. 
Dvs. vilka faktorer som kan bidra till att minska gapet mellan mottagare och leverantörer i termer 
av förståelse för vilken nytta det för med sig att nyttja EDI och att därmed fler småföretag väljer 
att gå med i EDI projekt.  
 
Generaliserbarhet  
Handlar om i vilken utsträckning forskningsresultaten har relevans utöver det specifika 
forskningsobjektet. Gummesson menar att generaliseringsbegreppet inrymmer två dimensioner.  
     
Den ena fokuserar på stora mängder observationer, på frågor som hur mycket, hur ofta eller hur 
många. Den andra dimensionen, som emanerar från kvalitativa studier i likhet med denna 
uppsats, fokuserar istället på förståelse och möjligheten att renodla mekanismer som leder till att 
en föreställningsram eller begreppsbild kan överföras på andra studieobjekt.18

 I ett försök att öka 
generaliserbarheten i denna uppsats har jag valt att intervjua ett relativt stort antal 
leverantörer/säljare och mottagare samt myndigheter för att få en så god bild som möjligt av hur 
spelplanen ser ut för EDI och E-faktura ser ut. De slutsatser som denna uppsats kommer fram till 
bör därmed ha relevans för hur man kan identifiera samt implementera framgångsfaktorer för 
EDI samt e- fakturatjänster, oberoende av storlek på företag inom såväl näringsliv som stat och 
kommun.  
 

2.10 Rimlighet och trovärdighet 
De traditionella begreppen validitet och reliabilitet får ofta en annan innebörd i kvalitativ 
forskning jämfört med den traditionella positivistiska tolkningen av begreppen. I kvalitativ 
forskning kan det därför vara mer meningsfullt att tala om resultatens rimlighet och trovärdighet. 
Detta kan skapas genom stor öppenhet i forskningsprocessen.  

                                                 
18 Berglund, Å. Blomquist, A. (1999), Från affärskompetens till affärsutveckling ismåföretag, Akademitryck AB,  
    Edsbruk 
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Gummesson menar att för att nå en hög validitet ställs stora krav på disciplin och ärlighet från 
undersökarens sida i fråga om själva forskningens genomförande och avrapportering.19 
 
Det framhålls ofta att det krävs minst fem eller tio fall för att komma fram till meningsfyllda 
resultat som också kan generaliseras till andra situationer.20  
     Jag har, i mitt försök att uppnå uppsatsens syfte, genomfört tio intervjuer med olika aktörer 
som är eller kommer att bli involverade i EDI, e-faktura. Detta har jag gjort för att få en så god 
och allsidig grund som möjligt att stå på i min analys. Vidare har jag utifrån min förförståelse 
analyserat och tolkat det material som insamlats genom min undersökning. För att så långt som 
möjligt öka uppsatsens trovärdighet och rimlighet har jag i uppsatsens metodavsnitt så ingående 
som möjligt försökt belysa alla aspekter som påverkat min undersökning. Jag har även detaljerat 
beskrivit hur analysen har utförts samt hur min tolkning har växt fram. 
 
 

                                                 
19 Berglund, Å. Blomquist, A. (1999), Från affärskompetens till affärsutveckling ismåföretag, Akademitryck AB,  
    Edsbruk 
20 Gustavsson, B. (2004). Kunskapande metoder – inom samhällsvetenskapen. 3: e uppl. Lund:  
    Studentlitteratur.  
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Utveckling av fakturering över tiden  
Möjligheterna att skicka, distribuera och ta emot fakturor har förändrats avsevärt under de senaste 
fem åren. Från att skicka pappersfakturor i ett manuellt flöde har nya tekniker gjort det möjligt att 
automatisera hanteringen av fakturor. EDI-lösningar har funnits inom exempelvis bil- och 
verkstadsindustrin sedan 1970-talet. Inom offentlig sektor utvecklades olika EDI- lösningar för 
mer än tio år sedan. Drivkraften till etableringen av EDI var att effektivisera 
inköpsadministrationen med intressenter med mycket stora transaktionsmängder.  
     IT- leverantörerna var först med att utveckla tjänster för konvertering av EDI-fakturor mellan 
olika ekonomisystem. Systemleverantörer, både leverantörer av ekonomisystem och fristående 
programvaruutvecklare, utvecklade en mjukvara för elektronisk faktura hantering. Utvecklingen 
av tjänster runt fakturaväxlar och införande av nya standardformat som XML, har gjort det 
möjligt för nya distributionskanaler att utvecklas och nya aktörer att tillkomma på marknaden. 
Lösningar med mellanhand presenteras av banksfären och olika IT-företag. Fortfarande är det få 
kunder som använder ett elektroniskt flöde från beställning till faktura.  
 
Det är också få leverantörer som skickar sina fakturor i elektronisk form. Idag finns det flera IT-
företag som erbjuder system/tjänster för elektronisk handel. De innefattar stöd för hela inköps- 
och fakturaprocessen, d.v.s. från elektronisk prislista, avrop/beställning, mottagningsbekräftelser 
och faktura elektroniskt. Ofta erbjuds helhetslösning som innefattar e-handel och e-fakturor och 
numera även stöd för skanning.  Vi kan redan se tendenser av hur kommunikationen mellan 
säljare och köpare kan komma att utvecklas framöver. XML-dokument med anbudsförfrågan, 
anbud, prisuppgifter, beställning, erkännande m.m. kommer att skickas direkt mellan 
handelspartners. Figur 3.1 nedan beskriver schematiskt utvecklingen över tiden.  

 

Figur 3:1. Utveckling av fakturering Källa: ESV 2005:21 
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3.2 Electronic Data Interchange – EDI 

För elektroniska affärer mellan företag är det EDI som har den största potentialen till besparingar 
och förbättringar i t.ex. kvalitet. 21 EDI innebär att affärssystem t.ex. order, lager, fakturerings och 
ekonomisystem, kan utbyta information direkt, med ingen eller begränsad mänsklig inblandning. 
Fundamentet för EDI är de elektroniska meddelanden som byggs upp enligt en överenskommen 
struktur. De kan tolkas i mottagarens system eftersom datafilen som skickas följer den 
överenskomna standarden. En särskild EDI programvara sköter översättningen mellan 
standardformat och de format som används av det interna systemet. Som standard för EDI är 
EDIFACT vanligast men i snabb takt får XML allt större betydelse. Dessa standarder kan liknas 
vid ett språk som gör att datorsystemen förstår varandra, oavsett om de två systemen som utbyter 
informationen finns i olika datormiljöer. I EDIFACT standarden finns cirka 200 standardiserade 
meddelanden som kan används inom olika branscher och för olika ändamål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Definition av EDI 
Det finns ingen officiell definition fastställd av EDI. EDI är ett begrepp som kan definieras på lite 
olika sätt. I Sverige förknippas ofta EDI med standarden EDIFACT, men man skall vara 
medveten om att många EDI-meddelanden som kommuniceras inte följer EDIFACT standarden.  

 
Det finns alltså ingen formell definition av EDI, men följande kriterier bör vara uppfyllda för att 
en överföring ska kunna kallas EDI-kommunikation: 
 

                                                 
21 Fredholm, P. (2002) Elektroniska affärer, Lund: Studentlitteratur 

EDIFACT 
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EDI 

Elektronisk handel 

Affärsprocesser 

Figur 3.2 Begrepp inom elektronisk handel.     Källa: Fredholm, P. (2002)  
EDIFACT samt XML är en del av EDI konceptet vilken i sin tur   Elektroniska affärer, Lund: Studentlitteratur  
är en av flera metoder för elektronisk handel                                
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?? Direkt kommunikation mellan informationssystem, internt eller externt, via 
telekommunikationer eller lokala nätverk. Alltså utan manuella arbetsinslag och inte via 
diskett eller band. 

?? Standardiserat format t.ex. EDIFACT. Alltså inte ett egendefinierat filformat. 
?? Strukturerad information, typiskt sådant man tidigare använt blanketter till och alltså 

inte personliga meddelanden och annan ostrukturerad information. 
?? Processbart hos mottagaren. Det skall inte behövas manuella registreringar eller 

mellansteg för att få in data i det mottagande administrativa systemet, utan data skall 
kunna länkas direkt in och omedelbart bearbetas.  

?? Oberoende  av hårdvaruplattform, operativsystem, datatyp, typ av informationssystem, tid 
och kommunikationsmetod hos de olika parterna. 

?? Tillförlitligt är ett nyckelord. EDI innebär ofta att system utbyter data automatiskt utan 
mänskliga kontroller vilket gör att eventuella fel kan orsaka stor skada. Aspekter som 
inbyggda kontroller i systemen och säkerhet i överföringen blir därför mycket viktiga. 

?? Baserat på avtal, d.v.s. mellan företag och andra organisationer som har formaliserat sitt 
samarbete i ett avtal.    

 
Typiskt för EDI är att det används mellan organisationer som har regelbundet återkommande 
kommunikation av strukturerad information. Det kan vara beställningar mellan ett varuhus och 
dess leverantörer, leveransplaner mellan en monteringsfabrik och dess underleverantörer etc. 
 
I normalfallet finns ett affärsavtal eller liknande överenskommelse mellan parterna som EDI 
kommunikationen baseras på. EDI i sin nuvarande form passar inte för användning där 
transaktioner sker sällan.  22 Figur 3.2 ger en bra översiktsbild över EDI begreppets 
innebörd.  
 
     Elektronisk integration av affärsprocesser mellan företag 
 
 

 

 

 

 
Figur 3.3 Förtydligande av begreppet EDI                                             Källa: Jedheim & Ulfsbäcker, 2004, (framsida) 

 

Begreppsförvirring av vetskapen om EDI, EDIFACT, EDI, XML 
 
Ofta blandas begreppen EDI, XML och EDIFACT samman. ”Vi använder EDIFACT på vårt 
företag” och ”vi skall välja XML istället för EDI” är exempel på två vanliga påståenden.  
Det visar på viss begreppsförvirring och det finns därför anledning att reda ut begreppen.  
                                                 
22 Fredholm, P. (2002) Elektroniska affärer, Lund: Studentlitteratur 
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EDIFACT 23 är en standard från FN och ISO som definierar ”elektroniska dokument”24 till 
uppbyggnad och informationsinnehåll.  
     Däremot säger EDIFACT standarden inget om hur det elektroniska dokumentet skall 
transporteras mellan två system, hur det skall integreras med de interna informationssystemen, 
vilken säkerhet man skall tillämpa etc. EDI är alltså betydligt bredare än EDIFACT och heller 
ingen standard, utan ett koncept som kan definieras på olika sätt.   

EDIFACT är heller ingen förutsättning för EDI. EDI är ett koncept för att koppla samman 
applikationer genom att information förpackas i elektroniska dokument. De dokumenten kan 
struktureras med hjälp av olika format där EDIFACT är ett sätt.  
 
Syftet med XML är att strukturera data. Data som sedan kan visualiseras och göras läsbart i en 
webbläsare. Det kan lika gärna användas för att skicka data direkt från ett system till ett annat. 
Ibland kallas XML för databasspråket på Internet. En styrka med XML är just att det kan 
användas för både utbyte av information mellan två system (server till server) och mellan 
människa och system (klient till server) eller vice versa. XML är alltså ytterligare en standard 
med vilken man kan kommunicera EDI. Fredholm25 skriver att det ibland sägs att det blir enklare 
om kommunikation sker med hjälp av XML över Internet istället för med EDIFACT eller andra 
format över traditionell EDI. Detta stämmer delvis i och med att det går precis lika bra att bedriva 
affärskommunikation på båda sätten - även om det kanske idag ter sig naturligare att skicka 
information över Internet med hjälp av XML. Slutligen är alla dessa tekniker endast verktyg för 
att förbättra ett företags handelsprocedurer, d.v.s. affärsprocesser, och skapa fördelar i form av att 
en verksamhet kan arbeta effektivare och samtidigt erbjuda en högre kvalitetsnivå.  
 

Olika tekniker för att behandla EDI information  

En fakturaväxel är en tjänst som erbjuds av en mellanhand för att dirigera elektroniska 
meddelanden och konvertera dessa till olika format. I detta avseende avses meddelanden fakturor 
och kvittenser. I korthet innebär det att fakturor skickas elektroniskt, utan manuellt arbete, från 
fakturautställarens affärssystem via en fakturaväxel till fakturamottagarens affärssystem.  
 
Fakturaväxeln tar emot en fakturafil från fakturautställaren. Fakturafilen kan se ut och hanteras 
på olika sätt:  

  
• Fakturafil som har standardformat, exempelvis svefakturaformat, läses in i  
  mottagarens ekonomisystem.  
 

 • Fakturafil i annat format konverteras till ett format som mottagarens 
  ekonomisystem kan ta emot. Helst ett standardformat. 
  

 • Fakturafil i PDF-format mejlas via fakturaväxeln till mottagaren för manuell 
  registrering i ekonomisystemet.  

                                                 
23 EDIFACT står för Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport 
24 Standardiserade elektroniska dokument kallas ofta för EDI-meddelanden 
25 Fredholm, P. (2002) Elektroniska affärer, Lund: Studentlitteratur 
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Det finns flera aktörer på den svenska marknaden som erbjuder tjänster för fakturaväxel.  
I huvudsak kan dessa leverantörer delas upp i två kategorier, IT-företag och banker. Ofta har de 
också samarbete med andra typer av leverantörer t.ex. skanningsföretag.  
 
Banker  
Vissa banker erbjuder fakturaväxlar enligt definitionen ovan. De erbjuder även andra lösningar 
inom informations- och betalningstjänster, exempelvis en lösning för små företags e- fakturering, 
som en del i Internetbankstjänsten för små företag. Bankerna har varit pådrivande i utvecklingen 
av XML-baserade e-fakturor.  
     Vissa banker har sedan en tid färdiga lösningar som används inom både privat och offentlig 
sektor, medan andra för närvarande utvecklar en lösning.  
 
IT-leverantörer  
Ett antal stora men även små IT-bolag, erbjuder fakturaväxlar enligt definitionen ovan. Samtliga 
leverantörer erbjuder också kompletta tjänster runt skanning, tolkning och arkivering av 
leverantörsfakturor.  
 
IT-bolagen i Sverige har dessutom bildat ett nätverk för utbyte av meddelanden mellan deras 
respektive kunder.  
 
Tabellen nedan redovisar hur en leverantörsfaktura kan skickas och för vilka den kan vara 
lämplig: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Om olika former används är det viktigt att både skannade fakturor och e-fakturor hanteras i 
samma flöde i köparens system för elektronisk faktura hantering. 
 

3.3 Regelverk och arkivering  
Vid införande av e-fakturor erfordras överenskommelser mellan parterna om detta, innan dessa 
börjar överföras från en part till en annan. Det är lämpligt att denna överenskommelse sker 
skriftligt i avtalet.  
 

Tabell 3:1. Olika sätt att skicka leverantörsfakturor         Källa: ESV 2005:21 
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Krav på fakturors innehåll finns i Bokföringsförordningen26, men den behandlar inte fakturans 
form. I Riksarkivets regler om arkivering används begreppen medium och databärare. De medier 
som förekommer är pappershandlingar, mikrofilm och ADB-upptagningar. För de senare finns 
t.ex. olika databärare som skivminnen, bandkassetter och optiska skivor. En inskannad faktura 
och en e-faktura tillhör enligt dessa definitioner alternativet ADB-upptagning.  
 
En e-faktura ska uppfylla samma krav som en pappersfaktura avseende innehåll.  
Räkenskapsinformation som är mottagen ska användas som verifikation och bevaras i den form 
som materialet hade när det anlände.  
 
Om en faktura mottagits i pappersform, ska den användas som verifikation och arkiveras, oavsett 
om den skannas in eller registreras i bokföringssystemet. Sambandet i form av 
verifikationsnummer eller motsvarande, måste upprättas mellan pappersfakturan och den digitalt 
lagrade fakturakopian, så att sökning kan ske tillbaka till pappersdokumentet. Av Riksarkivets 
regler framgår det, att för en pappersfaktura som skannas in gäller samma gallringsregler för den 
ursprungliga fakturan, som för den inskannade fakturan. Det innebär att både den ursprungliga 
och inskannade fakturan i normalfallet får förstöras tio år efter utgången av det räkenskapsår, som 
handlingen avser, om det inte finns undantag från tioårsregeln.  
 
Om fakturan tas emot i elektronisk form, är det den formen som ska bevaras. Riksarkivets regler 
föreskriver, att om man väljer att skriva ut e- fakturor på papper eller mikrofilm och därefter 
förstör e-fakturan, innebär denna gallring, varför samma gallringsregler även gäller i sådana fall 
för e-fakturorna som för utskrifterna på papper eller film.  
 
I enlighet med tidigare stycke, innebär detta att e- fakturorna och utskrifterna på papper och film i 
normalfallet, får förstöras tio år efter utgången av det räkenskapsår som handlingen avser, om det 
inte finns undantag från tioårsregeln. Om e-fakturor däremot överförs till och lagras på databärare 
inom samma medium, t.ex. bandkassetter eller optiska skivor, behöver en förstöring av e-fakturor 
inte innebära gallring (eftersom det inte behöver innebära förluster när det gäller information, 
sök- och sammanställningsmöjligheter eller att fastställa äktheten).  
 
När det gäller egenupprättade e-fakturor (kundfakturor) är reglerna desamma som för mottagna e-
fakturor.  
 
När kunden sköter faktureringen åt säljaren/leverantören, s.k. självfakturering, krävs avtal mellan 
parterna. Säljaren ska bland annat ha ett förfarande för godkännande av varje självfaktura. Det är 
alltid den bokföringsskyldiga myndigheten som ansvarar för att lagkraven uppfylls, när det gäller 
myndighetens räkenskapsinformation.  
Enligt Bokföringsförordningen ska myndigheten upprätta sådana beskrivningar över 
bokföringssystemets organisation och uppbyggnad, som behövs för att ge en överblick över 
systemet (systemdokumentation).  
 

                                                 
26 ESV; Bokföringsförordningen (2000:606).  
 



 - 22 -  

Myndigheten ska också upprätta sådana beskrivningar över genomförda bearbetningar inom 
systemet, som gör det möjligt att utan svårighet följa och förstå de enskilda bokföringsposternas  
behandling (behandlingshistorik). Både systemdokumentation och behandlingshistorik utgör 
räkenskapsinformation och ska arkiveras enligt Riksarkivets föreskrifter.  
 
När elektronisk faktura hantering införs i verksamheten, förändras inte syfte och ansvar för intern 
kontroll, men däremot metoder och tekniker för att upprätta och bibehålla en tillfredsställande 
intern kontroll. Det är därför mycket viktigt att interna kontrollaspekter beaktas i ett tidigt skede, 
när elektronisk fakturahantering ska införas.  
 
 I Tryckfrihetsförordningen (TF) slås fast, vad som gäller om allmänna handlingars offentlighet. 
Reglerna omfattar både traditionella handlingar, t.ex. pappershandlingar och IT-baserade 
upptagningar i myndighetens informationssystem t.ex. e-fakturor. Det är endast handlingar som 
är inkomna till, eller som upprättats hos myndigheten, som är allmänna handlingar. I IT-
sammanhang är begreppet handling inte kopplat till den fysiska databäraren, utan 
handlingsbegreppet är relaterat till uppgifterna som sådana.  
 
Ytterligare ett krav för att en handling ska vara allmän, är att den förvaras hos myndigheten. Om 
en myndighet har teknisk åtkomstmöjlighet till ett externt informationssystem, är dock 
uppgifterna även då att anse som förvarade hos myndigheten.  
Även sekretesslagen är tillämplig både på traditionella handlingar och på IT-upptagningar. 
Beträffande diarieföring och registrering av IT-upptagningar, gäller samma grundprinciper som 
för traditionella handlingar. Myndigheter som i sin verksamhet använder sig av  
IT-system ska enligt bestämmelser i 15 kap. sekretesslagen, ta hänsyn till offentlighetsprincipen i 
sina system.  
 
Enligt TF: s regler om utlämnande av allmän handling har den enskilde rätten att i myndighetens 
lokal, ta del av en IT-upptagning i läsbar form, t.ex. i form av en utskrift eller direkt på en 
bildskärm. Myndigheten bestämmer själv om handlingen ska visas som pappersutskrift eller på 
bildskärm. Den enskilde har också rätt att begära att myndigheten skickar en kopia av en IT-
upptagning som är allmän handling. Den enskildes rätt omfattar endast en rätt att få en 
pappersutskrift av IT-upptagningen.  
 
Legala krav bör tas med i kravsammanställning och offertförfrågan vid upphandling av lösning 
för e-faktura, samt hantering av inskannade fakturor. Funktioner som tillgodoser legala krav, bör 
specificeras och skrivas in i avtalet med systemleverantören eller vid outsourcing 
tredjepartsleverantören.  
 

3.4 Stora besparingar med e-handel  
Erfarenheter från Statskontorets arbete med att främja e-handel, kommun- och landstingssektorn, 
Finland och Danmarks statsförvaltningar samt några större statliga myndigheter och verk, 
däribland Lunds universitet, Uppsala universitet och Posten, visar att det finns stora besparingar 
att hämta. Besparingarna görs främst genom att myndigheterna:  
 

 • Sparar tid på inköpsadministration.  
 • Får lägre inköpspriser och större prismedvetenhet.  
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 • Får bättre överblick över alla inköp genom god statistik som kan leda till ökad  
  användning av ramavtal.  

 • Snabbar upp behandlingstiden för fakturor.  
 • Effektiviserar ekonomistyrningen i hela flödet.  

 
E-handel leder också till att hela kedjan från behov till betalning kan skötas säkrare och med 
högre kvalitet.  

Lönsamhet 

En lönsamhetsbedömning bygger på en jämförelse mellan olika alternativ. I bedömningen ställs 
de kostnader mot de nyttor som förväntas uppstå till följd av satsningen.  
     Nedan görs en bedömning av lönsamheten för tre alternativ som presenteras mer i detalj 
nedan. Lönsamhetsbedömningen har ställts upp för olika typorganisationer och visar potentialen 
som satsningen medför, sett till förändringar i resursförbrukningen i myndigheter och företag. 
Den ger alltså en bild av hur effektiviteten påverkas av de olika handlingsalternativen inom 
respektive organisation. Resurserna värderas i kalkylerna efter deras alternativkostnad.  
 
I detta avseende värderas exempelvis den tid som frigörs för myndighe tens personal. Det är 
viktigt att inse att den frigjorda tiden inte alltid leder till faktiska rationaliseringar. Att resurser 
frigörs från administration och istället läggs på kärnverksamheten är positivt och tas med i 
kalkylen.  
 
I kalkylen har det räknats med att i slutet av perioden har myndigheterna tagit hem 75 % av 
nyttan i rationaliseringar. Finansiella effekter såsom lån, amorteringar och räntor motsvaras inte 
av resursförbrukning och tas därför inte upp i lönsamhetskalkylen. Detsamma gäller effekter på 
kassaflöde i myndigheter och företag som redovisas separat. Lönsamhetskalkylerna har ställts 
upp enligt den modell som tagits fram av ESV och Statskontoret i vägledningen Att räkna på 
lönsamheten27 .  
 

De tre alternativen som jämförs  

Lönsamhetsbedömningen bygger på tre alternativ som jämförs. Det är ett nollalternativ som avser 
att ESV inte genomför något projekt, samt två varianter på förändringsalternativet. I samtliga fall 
utgår vi från att elektronisk fakturering i staten innebär, att myndigheterna tar emot och sänder 
elektroniska fakturor och det är detta som eventuellt skulle regleras.  

                                                 
27 Att räkna på lönsamheten – vägledning för lönsamhetskalkyler vid statlig verksamhetsutveckling, ESV 2 005:13  
    resp. Statskontoret 2004:29A.  
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Nedanstående tabell sammanfattar skillnaderna mellan de olika handlingsalternativen: 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3.2 Skillnad mellan olika handlingsalternativ  Källa: ESV 2005:21 
 
Nedan ges en kompletterande beskrivning av de olika alternativen innan resultatet av 
lönsamhetskalkylen presenteras.  
 

Nollalternativet – var hamnar vi då?  

En intressant fråga i jämförelsen av de förslag som presenteras är det så kallade nollalternativet, 
d.v.s. vad som händer om förslagen inte genomförs. Här ges en kort presentation av vad detta 
innebär.  
     Mycket arbete pågår just nu inom området och många myndigheter har visat intresse för att 
införa e- fakturor. Flera har också börjat med att införa EFH-system med skanning inom 
myndigheten, men ser det bara som ett första steg mot en helt elektronisk fakturahantering.  
Vid en inledande undersökning av vilka hinder som finns för att införa  
e-fakturor, nämner en referensgrupp att de var mest intresserade av en helt elektronisk faktura, 
d.v.s. utan skanning. Som fördelar och hinder för ett genomförande nämndes:  
 
Fördelar Andel 
Spara pengar 31 % 
Minska manuellt arbete 31 % 
Minska antal fel 23 % 
Förbättra arbetssituationen 15 % 
Tabell 3.3 Fördelar för e-faktura       Källa: ESV 2005:21 
 
 

 Nollalternativ Obligatorisk väg Frivillighet 
Obligatorium Nej Ja Nej 
Standard etableras Nej Ja Ja 
Ramavtal tecknas Nej Ja Ja 
Priser för staten Inga rabatter Stora rabatter Medelstora rabatter 
Spridning Låg Mycket hög Medel 
Tidsperspektiv Mycket långsam Snabb Långsam 
Kunskapsdelning Låg Mycket hög Hög 
Koordinering Mycket låg Mycket hög Medel 
Skalfördelar Inga Stora Låga 
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Av de mindre myndigheterna som är intresserade, är det många som inte känner att de har 
resurser för att utveckla egna lösningar. Området upplevs komplext. Som hinder för ett införande 
framfördes i enkätsvaren:  
 
Hinder Andel 
Avsaknad av standarder 23 % 
Oprövad teknik 20 % 
Kräver omfattande verksamhetsöversyn 15 % 
Kräver stora investeringar 15 % 
Regelverket 10 % 
Små volymer 10 % 
Tabell 3.4 Hinder för e-faktura   Källa: ESV 2005:21 
 
 
Å andra sidan ligger flera av de största myndigheterna långt framme och funderar på egna 
upphandlingar inom området som då bara täcker den egna eller ett par av de största 
myndigheternas behov.  
 
Slutsatsen är att även om staten inte utvecklar modeller för elektronisk fakturahantering, så 
kommer en del myndigheter att själva utveckla sådana. Detta skulle i så fall leda till:  

  
• Flera parallella utvecklingsprojekt som hanterar ungefär samma problem, men 
  med olika lösningar.  
 

 • Lösningar som inte kan hanteras av de mindre myndigheterna.  
  

• De stora myndigheterna kan också ”plocka russinen ur kakan” genom egna 
  upphandlingar och lösningar som inte minimerar kostnaden för staten som helhet, 
  utan minimerar den egna myndighetens kostnader.  

  
• Totalkostnaden för staten ökar då myndigheterna måste göra sina egna 
  upphandlingar. Detta är också en belastning för systemleverantörerna, som lägger 
  ned stora resurser på att svara på anbudsförfrågningar från myndigheterna.  

  
• Krångligt för företag att hantera affärsrelationer med olika myndigheter.  

  
• Att staten inte driver på e-handeln i samhället.  

 

Förändringsalternativ – ESV genomför projekt om e-fakturering  

Flera av förslagen i rapporten kan ESV genomföra inom ramen för myndighetens uppdrag. 
Frågan om standarder bör dock förankras med andra aktörer. E-nämnden har föreskriftsrätt när 
det gäller myndigheternas informationsutbyte. För att ge ännu större genomslag kan ett införande 
göras obligatoriskt.  
 
Det har bedömts vara en viktig alternativskiljande egenskap. Av denna anledning har två skilda 
handlingsalternativ analyserats i kalkylerna, där den ena varianten bygger på en obligatorisk väg 
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och den andra på frivillighet. Varianten som bygger på en obligatorisk väg skulle kunna baseras 
på ett mål i regleringsbrev, en förordning eller en lag. Effekterna ur kalkylhänseende blir snarlika 
för staten. Båda varianterna bygger på förslagen om att:  

  
• Använda Svefakturan som standard.  

 • Ramavtal tecknas för en helhetslösning inkl. fakturaväxel och EFH-system.  
 • Stöd ges till myndigheter.  
 • Information sprids till företagen.  

 
 
Införandet av e- fakturering i staten skulle se olika ut med de olika alternativen. När det gäller den 
frivilliga vägen innebär det att:  

  
• Färre myndigheter kommer att införa e- fakturering.  

 • Myndigheternas införanden av e-fakturering sker senare.  
 • Myndigheternas införanden av e-fakturering blir mindre lyckade.  
 • Flera lösningar etableras okoordinerat.  
 • Sämre prisrabatter i ramavtal pga. osäker avropsvolym.  
 • Företagen får leva med flera olika lösningar på den offentliga sektorn.  
 • Staten blir inte samma motor för samhällets e-handel.  

 

Lönsamhetskalkyl för de tre alternativen  

Här görs en översiktlig presentation av resultatet i lönsamhetskalkylerna för de olika alternativen. 
Först redovisas effekter för staten och därefter effekter för näringslivet.  
 
Tabellen nedan sammanfattar resultaten av lönsamhetskalkylerna för de olika alternativen sett ur 
statens perspektiv:  
 
Diskonterade värden, Mnkr Nollalternativ Obligatorisk väg Frivillighet 
Ack kostnader 274 542 386 
Ack nyttor 1 560 4 414 2 381 
Nettonytta 1 295 3 873 1 995 
    
Diff nettonytta -2 578 0 -1 878 
Tabell 3.5 Myndighetsekonomiska kalkyler för staten för de olika alternativen 2006-2012 
Källa: ESV 2005:21 
 
 
För de olika typfallen av myndigheter visar kalkylerna på lönsamhet. Det bästa alternativet för 
myndigheterna är ett obligatorium, vilket ger ca 2,5 miljarder bättre nettonytta än nollalternativet.  
 
Känslighetsanalys visar att kalkylen är känslig för ökade förberedelse- och införandekostnader. 
Det är därför viktigt att myndigheterna har bra stöd från ESV och andra centrala aktörer. 
Förslagen att etablera erfarenhe tsutbyten samt att ta fram checklistor och anvisningar, är 
sannolikt av stort värde för att säkerställa framgångsrika införanden.  
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Tabellen nedan visar motsvarande uppställning ur näringslivets perspektiv:  
 
Diskonterade värden, Mnkr Nollalternativ Obligatorisk väg Frivillighet 
Ack kostnader 452 153 205 
Ack nyttor 150 357 277 
Nettonytta -302 204 71 
    
Diff. nettonytta -503 0 -133 
Tabell 3.6 Företagsekonomiska kalkyler för näringslivet för de olika alternativen Källa: ESV 2005:21 
 
I förslagen erbjuds olika lösningar och företagen antas välja de som är mest fördelaktiga enligt de 
egna förutsättningarna. Resultaten visar att alternativet obligatorisk väg är bäst. De företag som 
skickar fakturorna till en skanningscentral påverkas dock inte av något förslag, det enda de 
behöver göra är att byta fakturaadress.  
 
Nollalternativet som har negativ nettonytta för näringslivet kommer inte att falla ut, eftersom 
företagen agerar rationellt och väljer de mest kostnadseffektiva lösningarna utifrån de egna 
förutsättningarna. I praktiken innebär alltså resultatet för nollalternativet att mindre företag 
kommer att skicka sina fakturor till skanningscentraler. En konsekvens blir då också lägre nytta 
för myndigheterna.  
 
De mindre företagen har mindre vinster av statens e-fakturering, eftersom den stora nyttan ligger 
hos köparen och inte hos säljaren. Även om förslagets kalkyl bygger på att staten bär en stor del 
av kostnaderna för införandet, så kvarstår vissa utgifter för företagen. Nyttan för företagen väger 
dock upp detta utom för nollalternativet.  
     Känslighetsanalys visar att det är viktigt att inte öka kostnaderna för de små företagen. 
Förslagen att hitta enkla lösningar för olika typer av behov är alltså centrala.  
 
Lönsamhetskalkylen visar att det mest lönsamma förslaget, både för företag och för myndigheter, 
av de tre som jämförs, är alternativet obligatorium. Både nollalternativet, d.v.s. att inget görs av 
ESV och förändringsalternativet där ESV genomför åtgärder enligt förslaget frivillighet, är sämre 
än alternativet baserat på obligatorisk väg. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är resultatet 
detsamma.  
     En betydande finansiell effekt som ligger utanför kalkylen är att företagens kassaflöde kan 
förbättras av e-fakturering. Orsaken är att företagens fakturering kan snabbas upp. Motsvarande 
försämring sker då av statens kassaflöde. Oavsett om ett införande av  
e-fakturor blir obligatoriskt eller frivilligt, kommer förändringsförslaget att vara kostnadseffektivt 
för staten.  
 
En samhällsnytta finns också i att staten agerar som motor och driver på e-handeln i samhället. 
Den senare av dessa båda efterfrågas bland annat i IT-propositionen.  
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3.5 Varför införa EDI-system i verksamheten? 
 
Den vanligaste orsaken till att organisationer börjar med elektroniska affärer med sina 
affärspartners är möjligheten till konkurrensfördelar, eller att företaget utsatts för påtryckningar 
från omvärlden. Det är framförallt de små företagen med låg medvetenhet om ny teknik och nya 
arbetssätt som tvingas delta i elektroniska affärer utan att egentligen vilja det själva. Inom 
bilindustrin är det vanligt att företag utnyttjar sin starka roll för att påtvinga sina leverantörer 
EDI-kommunikation. En del större företag har dock hjälpt både kunder och leverantörer igång 
med elektroniska affärer genom att erbjuda programvara till nästintill ingen kostnad. Företag 
implementerar ofta elektroniska affärer i sin verksamhet till följd av att de har startat ett 
förändringsarbete för att öka sin effektivitet och konkurrensförmåga. För andra företag är EDI en 
överlevnadsfråga, då krav från kunder inom vissa branscher ställs på företaget.28 
 
I mitten av nittiotalet ansågs nyttan med EDI främst vara de rationaliseringar av 
pappersdokument som kunde göras. Effekterna visade sig dock bli mycket större än så29 
Fördelarna med EDI kan delas upp i direkta vinster och indirekta vinster. Vissa författare 
särskiljer även strategiska vinster30 andra menar att dessa hör till gruppen indirekta vinster31  
 
Fördelar med elektroniska affärer32 
Genom att införa elektroniska affärer inom en organisation kan en hel del vinster realiseras. 
Dessa vinster kan delas in i tre grupper, Direkta och indirekta samt strategiska vinster: 

- De direkta vinsterna gäller lägre pappersanvändande, minskad mänsklig hantering av 
dokument och därigenom lägre behov av administrativ personal. De direkta vinsterna är 
de lättaste att identifiera och värdera eftersom de är direkt relaterade till besparingen av 
resurser. 
 

- De indirekta vinsterna härrör från ett minskat antal fel gjorda av människan, kortare 
produktions- och transaktionstider, undvikande av produktionsstopp och förseningar samt 
lägre lagerkostnader. Dessa fördelar är svårare att värdera i rena pengar eftersom de 
hänger ihop med effektiviseringar i processerna både inom och utanför den egna 
organisationen.  
 

- Till de strategiska vinsterna hör en närmare kontakt med andra företag, en ökad 
kundlojalitet, bättre kvalitet på informationen och en snabbare tillgång till data. De 
strategiska vinsterna är de absolut svåraste att mäta och dessa vinster uppträder inte förrän 
en tid efter införandet.33  
 

                                                 
28 Ståhlnacke & Bolin EDI en lösning för små och medelstora företag, D-uppsats, Luleå Tekniska Universitet, 
    januari 2003 
29 Wigblad, R. (red) (1997). Elektronisk handel - antologi med fem resultatrapporter. Örebro: Högskolan i Örebro 
30 Jiménez-Martinez , J. Polo-Redondo, Y. (2004) The influence of EDI adoption over its perceived benefits.  
    Technovation 24.  
31 Iacovou, C, L. Benbasat, I. Dexter, A. (1995) Electronic Data Interchange and Small Organisations: Adaptions  
    and Impact of Technology.  Mis Quarterly, Dec 1995, Vol 19 Issue 4 
32 Ståhlnacke & Bolin EDI en lösning för små och medelstora företag, D-uppsats, Luleå Tekniska Universitet,  
    januari 2003 
33 Lee, S. Han, I. Park. J, S. (2000) Effects of organizational characteristics on EDI implementations in Korea.  
    Telecommunication Systems: 14 (2000) 
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Nackdelar med elektroniska affärer34 
 
Några nackdelar med elektroniska affärer är: 
 

- Genom att många processer inom verksamheten rationaliseras vid införandet av elektroniska 
affärer kommer viss personal att omplaceras eller bli utan arbete. 
 

- För att elektroniska affärer skall kunna realiseras i en verksamhet kan det krävas en 
integration ända in i de deltagande parternas affärssystem. Med egenutvecklade och 
omoderna affärssystem blir detta ofta en komplex och kostsam affär. 
 

- Elektroniska affärer innebär att verksamheten måste ta vara på den nya tekniken på ett bra 
sätt. Tekniken består av nya programvaror, systemintegration och datakommunikation, vilket 
i sin tur ställer nya kunskapskrav på organisationen.  
 

- Att komma igång med elektronisk kommunikation mellan två affärssystem innebär en relativt 
hög initial kostnad. Kostnaden avser inte bara den nya programvaran, utan även att genomföra 
projektet.  

  
I ett företag är fakturaflödet en viktig funktion som tar tid och kraft att administrera och företagen har 
alltid försökt hitta system för att underlätta detta flöde. Banker och andra aktörer erbjuder olika 
former av tjänster, där företag kan fakturera sina kunder via elektroniskt media.35 
      
De flesta ekonomiska bedömare verkar vara överens om att den nya tekniken skapat 
förutsättningar i ekonomin trots att en mycket stor majoritet av näringslivet bara utnyttjar 
möjligheterna i liten skala. Samma förhållande gäller för den offentliga sektorn. När medborga re 
och företag gör sina ärenden elektroniskt kommer mycket stora resurser att frigöras.36 
 

3.6 EDI potential37 

Företag arbetar idag i en omgivning som kräver effektiva operativa samt taktiska och strategiska 
processer. Tills nyligen har fokus legat på att effektivisera det egna företagets värdekedja, något 
som inte längre ses som tillräckligt.38 Det blir alltmer vanligt att se sig själv som en del i ett 
nätverk av organisationer där virtuella företag arbetar som en enhet och där 
effektiviseringsarbetet måste innefatta hela det organisatoriska nätverket.  
 
För att detta skall fungera krävs det ett intensivt utnyttjande av informationsteknologi. 39  
                                                 
34 Ståhlnacke & Bolin, EDI en lösning för små och medelstora företag, D-uppsats, Luleå Tekniska Universitet, 
    januari 2003 
35 ”Nordea lanserar nordisk e-fakturatjänst”, Hugin - Sverige, 2003-06-13 
36 Fredholm P 2002, Elektroniska affärer, Studentlitteratur, Lund 
37 Krekula & Öhman, Framgångsrikt användande av EDI kritiska faktorer för småföretag, C-uppsats Luleå Tekniska 
    Universitet maj 2004 
38 Whiteley D, (2000) E-commerce, Strategy Technologies and applications. London McGraw-Hill Publishing  
    company   
39 Soliman , K. Janz, B. (2003) An exploratory study to identify the critical factors affecting the decision to establish  
   Internet-based interorganiztional information systems. Information & Management (In Press, Corrected Proof  
   available on line 30 oktober 2003) 
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På samma sätt som en organisation behöver analysera sin interna värdekedja måste också de 
interorganisatoriska värdekedjorna analyseras och effektiviseras. Varje organisation bör mäta och 
värdera sina samarbetspartners för att se vilka som tillför värde till organisationen samt vilka som 
inte gör det tillräckligt bra.40   
 
Undersökningar har gjorts för att ta reda på vilka faktorer hos mindre företag som påverkar deras 
mottaglighet för EDI. Raymond och Blili41 beskriver i sin modell ett stort antal faktorer som de 
menar kan mäta potentialen för att ett mindre företag kan lyckas med sitt EDI införande.  
     Författarna menar att det är av största vikt att ett företag som vill påverka sina mindre 
handelspartners att införa EDI först mäter det mindre företagets potential att lyckas för att 
därefter starta EDI-projekt med de bästa kandidaterna.  

Större företag kan underlätta införandet för mindre företag genom att känna till kritiska faktorer 
och hur de övervinns. De anser att stora företag bör arbeta målmedvetet på att öka småföretagens 
potential att lyckas eftersom detta påverkar även dem själva positivt.42  

Raymond & Blili (1997) poängterar dock att det inte är helt enkelt att utvärdera specifika fall av 
EDI eftersom det inte kan isoleras från sin omgivning och att Lee et al43  påpekar att man inte kan 
se viktiga strategiska vinster förrän en tid efter införandet.     

3.7 Faktorer för EDI potential44 
Tidigare studier påvisar att småföretag får mindre fördelar av EDI än de större företag som det 
har EDI koppling emot. Samtidigt har många EDI forskare upptäckt vikten av en hög integration 
för att nå framgång med EDI. Tyvärr finns det ett utbrett motstånd mot att ansluta sig, inom små 
organisationer. För att undersöka detta fenomen har tre viktiga faktorer identifierats som utgör 
företagets potential för EDI adoption45  
 

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

 
Dessa faktorer anser Iacovou et al. (1995) vara de viktigaste för att förklara EDI adoptionens 
uppförande i småföretag och den förväntade inverkan av teknologin. Relationen mellan dessa 
faktorer, adoptionsprocessen, integrationsprocessen och EDI-inverkan visas i figur 3x. 
 
 
 

                                                 
40 Whiteley D, (2000) E-commerce, Strategy Technologies and applications. London McGraw-Hill Publishing  
    company   
41 Raymond, L. Blili, S. (1997) Adopting EDI in a network enterprice, the case of subcontracting SMEs. European  
    journal of purchasing & supply management (1997 Vol 3, No3.  
42 Iacovou, C, L. Benbasat, I. Dexter, A. (1995) Electronic Data Interchange and Small Organisations: Adaptions  
    and Impact of Technology.  Mis Quarterly, Dec 1995, Vol 19 Issue 4  
43 Lee, S. Han, I. Park. J, S. (2000) Effects of organizational characteristics on EDI implementations in Korea.  
    Telecommunication Systems: 14 (2000)  
44 Krekula & Öhman, Framgångsrikt användande av EDI kritiska faktorer för småföretag, C-uppsats Luleå Tekniska 
    Universitet maj 2004 
45 Iacovou et al.(1995) 
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Figur 3.5 Föreslagen adopteringsmodell i småföretag   Källa: (Iacovou et al. (1995)  

 

3.8 Förväntade fördelar av EDI46 
Iacovou et al. hänvisar till Cragg och King (1993) som säger att förväntade fördelar av EDI den 
enda faktorn som konsekvent blir identifierad som en av de mest kritiska adoptionsfaktorerna. 
Denna anses också vara den viktigaste faktorn för IT-tillväxt i småföretag. Raymond et al. menar 
att små och medelstora företag reflekterar åsikter, attityder och uppföranden av några få 
nyckelpersoner.  
 
Ledningens uppfattning om EDI kommer alltså att avgöra om ett införande kommer att ske eller 
inte. En mer positiv uppfattning skulle uppenbarligen av sig själv medföra en större sannolikhet 
för ett införande.  
 
Det potentiella försprånget som EDI teknologin kan åstadkomma kan, som tidigare nämnts, 
grupperas i tre kategorier. Den första gruppen är direkta fördelar. Dessa är mest operativa 
fördelar relaterat till intern effektivitet i organisationen, dvs. av administrativ art. Den andra 
gruppen är indirekta fördelar vilket redogör för inverkan av EDI på affärsprocesserna, minskade 
transaktionstider, kortare produktionstider. Kan sägas vara av logistisk art. Tredje kategorin är 
strategiska vinster med införande av EDI. Med strategiska fördelar menas närmare kontakt med 
andra företag, ökad kundlojalitet, snabbar tillgång till data.  
     Även om direkta fördelar kan ge stora finansiella besparingar så har mycket uppmärksamhet 
riktats mot inverkan på affärsprocesser. EDI är idealiskt om det integreras med kärnan i 
organisationen, då högre grad av integration leder till fler fördelar. Iacovou et al. refererar också 
till en artikel skriven av Benbasat, Bergeron & Dexter 1993, som menar att förväntade fördelar av 
EDI är den konkurrensfördel som EDI kan ge organisationen.  

                                                 
46 Krekula & Öhman, Framgångsrikt användande av EDI kritiska faktorer för småföretag, C-uppsats Luleå Tekniska 
    Universitet maj 2004 
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En bättre förståelse hos ledningen för direkta och indirekta vinster ökar sannolikheten för stöd 
genom nödvändiga finansiella och teknologiska resurser för en implementering av ett integrerat 
EDI-system.   
    
Därför antas det att småföretag där ledningen ser de fördelar som EDI medför, med större 
sannolikhet kommer att adoptera EDI och få större effekter av detta.47 

3.9 Verksamhetens mognadsgrad48 
Raymond & Blili (1997) hänvisar till en tidigare undersökning de gjort när de säger att 
småföretags organisationer är beroende av dess mognad för införande och användande av EDI. 
Detta gäller särskilt personalens IT kunnande, företagets finansiella och tekniska mognad. 
 
Verksamhetens mognadsgrad är betydelsefull på grund av att småföretag har en tenderar att ha 
bristande resurser som är nödvändiga för EDI och andra IT- investeringar.49 Dessutom gör den 
relativt låga datoriseringsnivån hos småföretag att integrationen av avancerade 
informationssystem blir svår, eftersom detta medför stora omkostnader. På grund av att 
småföretag oftast inte har dessa resurser är deras förmåga att nå strategiska fördelar vanligtvis 
begränsad.  
 
Med finansiell mognad menas de ekonomiska resurser som finns för att finansiera installationen 
av EDI, implementering av andra påföljande förbättringar och löpande utgifter under användning. 
En fullständig integration av EDI kan, som tidigare nämnts, vara väldigt kostsam och eftersom 
detta krävs för att investeringen skall bli framgångsrik är det viktigt att finansiella resurser finns. 
(Iacovou et al. 1995) 
 
Även småföretags nivå av tillväxt kan påverka dess EDI-potential. Företag som har gått igenom 
höga nivåer av tillväxt i form av försäljning och nyanställningar under föregående två eller tre år 
kan vara mer benägna att tilldela nödvändiga resurser och därmed integrera EDI externt och 
internt.50 
 
Teknologisk mognad handlar om graden av IT – användning och IT-styrning i organisationen. 
Iacovou et al. menar företag med många integrerade, datoriserade processer är bättre förberedda 
på att genomföra ett integrerat EDI-projekt, vilket ökar inverkan av teknologin. Genom en mer 
utvecklad IT-användning samt en stor spridning av EDI borde en högre integrationsnivå av EDI 
vara mer fördelaktig och därmed lättare att uppnå. Med spridning menas hur utbredd EDI-
användningen är gentemot leverantörer och kunder till företaget51  
Raymond & Blili säger att även anställda upplever att deltagande i tidigare IT- implementationer 
underlättar deras deltagande i ett EDI-projekt genom mindre motstånd till förändringar. 
 

                                                 
47 Iacovou et al. (1995) 
48 Krekula & Öhman, Framgångsrikt användande av EDI kritiska faktorer för småföretag,C-uppsats Luleå Tekniska 
    Universitet maj 2004 
49 Iacovou et al. (1995) 
50 Raymond & Blili. (1997) 
51 Iacovou et al. (1995) 
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Sammanfattningsvis anses att småföretag med en verksamhet med högre mognadsgrad för EDI 
med större sannolikhet kommer att bli adoptörer och kunna utnyttja fler fördelar än företag med 
lägre nivå av mognad. 52 
   

3.10 Externa påtryckningar 53 
Företag arbetar i nätverk och är föremål för positiva och negativa krafter i sin miljö. Externa 
påtryckningar till att adoptera refererar till de influenser som finns i organisationens miljö. Både 
Raymond & Blili samt Iacovou et al. visar i sina studier att de två största källorna till externa 
påtryckningar är konkurrens påtryckningar och ännu viktigare, påbud av kommersiella partners 
(leverantörer/kunder) 
 
Konkurrenspåtryckningar refererar till graden av EDI-potential i företagets industri och ännu 
viktigare, till dess konkurrenter. Ju fler konkurrenter och handelspartners som har potential för 
EDI, ju mer visar småföretag en tendens till att adoptera EDI för att behålla sin 
konkurrenskraftiga position. Å ena sidan, i en osäker eller orolig miljö kan EDI ge en strategisk 
fördel för företaget som leder till en implementering. Å andra sidan, när dess konkurrenter i 
industrin använder denna teknologi måste företaget följa processens gång för att behålla sin 
konkurrerande ställning. 54  
 
Påbud från handelspartners förväntas vara den mest kritiska faktorn för EDI-adoption hos 
småföretag. I egenskap av den svagare partnern i interorganisatoriska relationer är småföretag 
extremt utsatta för påbud av deras större partners eftersom de ofta har uppstått ett beroende från 
småföretagets sida. Raymond & Blili refererar till Cash & McLeod. (1985) som säger att en 
leverantörs nivå av beroende kan utrönas ur procenttalet av dess försäljning till en större kund 
(ofta mer än 50 procent). Graden av detta beroende är en svaghet hos EDI, vilket dock beror på 
kundens uppträdande mot det mindre företaget.  
 

Kraftfulla partners brukar använda tre olika strategier för att förmå en mindre partner till att 
adoptera EDI. Den första strategin ”rekommendationer” går ut på att större företag använder sig 
information för att förändra sin mindre handelspartners synsätt på hur deras organisation kan bli 
mer effektiva i sina processer via EDI. I kontrast kräver de två andra strategierna ett 
tillmötesgående från det mindre företaget. ”Lovord” inkluderar alla taktiker som föreslår att det 
större företaget ger det mindre partnern en belöning (såsom rabatter på produkter som sker med 
hjälp av EDI transaktioner, subventionerad adoption och användning) om den blir EDI-kapabel. 
”Hot” ,å andra sidan, refererar till handlingar som medför att det större företaget använder sig av 
negativa sanktioner om företaget misslyckas med att bli EDI-kapabel55  

På grund av vikten av externa integrationer i EDI- nätverk, så tror man att små organisationer är 
mer utsatta för konkurrenspåtryckningar och ännu troligare kommer att ge efter för krav som 
deras större handelspartners ställer.  

                                                 
52 Iacovou et al. (1995) 
53 Krekula & Öhman, Framgångsrikt användande av EDI kritiska faktorer för småföretag, C-uppsats Luleå Tekniska 
    Universitet maj 2004 
54 Iacovou et al. (1995) 
55 Iacovou et al. (1995) 
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Därför förmodas att småföretag som blir utsatta för påtryckningar antigen från partners eller 
från konkurrenter kommer att vara mer villiga att adoptera EDI än de som inte känner sådana 
påtryckningar.56  

3.11 EDI adoption och integration57 
EDI-adoption är den process då ett företag blir kapabelt att göra transaktioner med EDI. Vilken 
adoptions- och integrationsnivå företaget kommer att ha påverkas av dess potential för EDI. 
Adoptionen sker oftast utan integration, man har alltså EDI-applikationen på en fristående dator 
och utför alla interna rutiner kopplade till transaktionerna manuellt.  
 
Iacovou et al. nämner också intern samt extern integration. De skriver att Raymond & Bergeron 
(1992) har beskrivit intern integrations som mångfalden av applikationer som integreras genom 
EDI, såsom order, faktura, betalning och extern integration som antalet transaktionspartners, 
såsom leverantörer, kunder och myndigheter som företaget kan göra affärstransaktioner med via 
EDI. Raymond & Blili (1997) har också beskrivit extern integration som närvaron av 
exportaktiviteter, behovet att justera just- in- time, till att kunna få beställningar elektroniskt från 
kunder, och att ha en stark relation med leverantörer.  
 
Förväntade fördelar och verksamhetens mognadsgrad kommer att influera både adoption och 
integration av EDI. Medan externa påtryckningar bara kommer att påverka adoptionen och inte 
integrationen. 58  

3.12 Inverkan av EDI59 
De verkliga fördelar/vinster som småföretagen som adopterar EDI får från EDI-användningen 
beskrivs som inverkan av EDI. En uppskattning av den förväntade inverkan av teknologin utgår 
från integrationsnivån, som visat sig vara positivt relaterad till de fördelar som ett företag kan få 
ut av EDI-användningen. 60 En EDI – användning vid det första integrationssteget resulterar 
endast i direkta fördelar såsom reducerade transaktionskostnader och högre informationskvalitet.  
 
Ett mer integrerat system kan erbjuda både direkta fördelar samt möjligheten att få ett 
konkurrerande övertag genom strategiska/indirekta fördelar, såsom effektivare rutiner, bättre 
kundservice och förbättrade företagsrelationer.  
 
Raymond & Bergeron (1996) menar att småföretag får en mer framgångsrik EDI- 
implementation genom stöd från ledningen, medverkan och utbildning av de anställda, en 
detaljerad planering av aktiviteter, och tillräcklig teknisk kontroll av dataöverföringen som 
skickas och tas emot. Implementationsprocessen är också kritisk, framgångsrika småföretag är de 
som har planerat den inverkan som EDI har på deras arbetsrutiner och ledningsprocesser. Dessa 
organisationer har utvecklats gradvis och välbetänkt genom att använda sig av en prototyp av 
färdiga EDI-standarders samt framhålla kvalitetskontroller genom speciella tester.  

                                                 
56 Iacovou et al. (1995) 
57 Krekula & Öhman, Framgångsrikt användande av EDI kritiska faktorer för småföretag, C-uppsats Luleå Tekniska 
    Universitet maj 2004 
58 Iacovou et al. (1995) 
59 Krekula & Öhman, Framgångsrikt användande av EDI kritiska faktorer för småföretag ,C-uppsats Luleå Tekniska 
    Universitet maj 2004 
60 Iacovou et al. (1995) 
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Iacovou et al. kom fram till att små organisationer som blir utsatta för påtryckningar för att 
adoptera EDI kommer att få ut begränsade fördelar om de inte är villiga och kapabla till att 
investera i nödvändiga resurser för att integrera EDI-systemet. Därför är både en hög nivå av 
verksamhetens mognadsgrad och förväntade fördelar nödvändigt för ett integrerat starkt 
inverkande EDI-system.  

3.13 Kan man öka potentialen för EDI?61 

Enligt iacovou et al. skulle större företag tjäna mycket på att öka EDI-potentialen för sina mindre 
handelspartners eftersom hela den interorganisatoriska värdekedjan blir mer effektiv. Utifrån de 
tre viktiga faktorerna som de menar styr potentia len för att lyckas med EDI anser Iacovou et al. 
att ett stort företag som vill effektivisera sin egen värdekedja kan göra detta genom att erbjuda 
hjälp till det mindre företaget i syfte att höja småföretagets potential.  

De företag som har en låg potential i punkten förväntade fördelar av EDI behöver hjälp med att 
motiveras till att adoptera EDI genom att de får undervisning i de fördelar som EDI kan ge och 
vikten av att implementera EDI med övriga affärssystem. Småföretag där verksamhetens 
mognadsgrad anses vara låg kan behöva erbjudas finansiell och teknologisk hjälp till att öka 
mognadsgraden och därigenom ha ett bättre utgångsläge för ett lyckat införande. För att de 
externa påtryckningarna inte skall fungera som en bromskloss för små och medelstora företag är 
det av största vikt att det större företaget som vill att de skall införa EDI har en noggrann strategi 
för detta. Belöningar i form av till exempel rabatter och bättre förmåner får det mindre företaget 
mycket mer motiverat till ett införande. Användande av hot som påtryckningsmetod bör undvikas 
av två orsaker, dels försämras ofta relationen mellan företagen och dels innebär ett ogenomtänkt 
införande att det mindre företaget väljer att inte integrera EDI med övriga system, vilket inte ger 
den vinst som det skulle kunna ge.62 

Att öka potentialen för att det mindre företaget skall kunna lyckas med sitt EDI införande bidrar 
till en bättre interorganisatorisk värdekedja, något som kan bli en vinst för alla inblandade parter.  

 

                                                 
61 Krekula & Öhman, Framgångsrikt användande av EDI kritiska faktorer för småföretag, C-uppsats Luleå Tekniska 
    Universitet maj 2004 
62 Iacovou et al. (1995) 



 - 36 -  

4. Empiri 
I detta avsnitt presenteras sammanställningar av intervjuerna utan värdering eller tolkning. 
Svaren från mina intervjuer har sammanställts i två delar. I den första delen presenterars svar 
efter följande områden, dels i enlighet med modell hämtad från Iacovou et al. (1995) Som ett 
komplement till denna redovisas, för mottagare, de effekter införande av EDI får i termer av 
vinster. Del två redovisar svar i enlighet med teorin för hinder vid införandet av EDI i en 
verksamhet, som teorin behandlar för småföretag. Under rubrikerna brist på kunskap, kostnad, 
avsaknad av standard, Säkerhet, företagets attityd, redovisas respondenternas svar.   
 
En kort beskrivning av respondenterna inleder kapitlet därefter kommer intervjusvaren i 
ovanstående ordning. 

4.1  Kort om respondenterna 
Den empiriska undersökningen bygger på intervjuer som gjorts, med ledningen eller 
projektansvariga i organisationen, enligt uppdelningen: mottagare i näringslivet (stora företag 
med omfattande faktura strömmar) Kommuner, kan liknas vid näringslivets mottagare med 
ungefärligt samma faktura strömmar. Leverantörer/säljare. Oftast ett medel eller småföretag med 
liten fakturavolym som levererar varor och tjänster till kommuner samt stora företag.  Jag har av 
integritetsskäl valt att hålla respondenterna anonyma genom uppsatsen.     

Respondent A är en stor aktör inom dagligvaruhandeln. Företaget använder EDI mot grossister 
samt för omkostnadsflöde, d.v.s. fakturor gällande t.ex. telefoni, el, värme etc. Företaget har 
lyckats EDI ansluta ca 70 procent av sina grossister. För omkostnadsfakturor (El, tele samt sällan 
fakturering) går ca 20 procent av fakturorna via EDI, idag. Man har aktivt sysslat med EDI sedan 
2002. Företaget har tillsammans med 40 av sina största leverantörer/grossister lagt grunden för 
den EDI lösning man nu tillämpar.  
 
Respondent B är en uppländsk kommun. Organisationen har sedan 1998/1999 arbetat aktivt med 
EDI. Man använder EDI uteslutande för alla typer av fakturor. Man gör ingen åtskillnad på 
omkostnadsfakturor eller leverantörsdito. Man hanterar årligen ca 55 000 fakturor från ca 5000 
leverantörer där 15 av dessa står för ca 30 procent av volymen.  

Respondent C är ett litet handelsbolag med ca 15 anställda. Organisationen har till nyligen inte 
alls varit inblandad i någon form av EDI. Företaget använder sig av ett mindre affärssystem där 
möjligheten troligen finns att utveckla EDI inom systemet.  

Respondent D är ett tillverkningsföretag med ca 16 anställda. Organisationen är inte inblandad i 
någon form av EDI. Företaget använder sig inte av något specifikt affärssystem.   

Respondent E är ett säljbolag med ca 25 anställda. Organisationen är inblandad i någon form av 
EDI och då E-fakturering. Företaget använder sig av ett mindre affärssystem där möjligheten 
finns att utveckla EDI inom systemet.  

Respondent F är ett börsnoterat tryckeri. Organisationen har relativt nyligen startat upp ett EDI 
projekt. Företaget använder sig sedan tidigare av ett affärssystem där möjligheten finns att 
utveckla EDI inom systemet. 
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Respondent G är ett utländskt tillverkningsföretag. Organisationen har påbörjat EDI 
implementering och då främst E-fakturering. Företaget använder sig av ett större affärssystem där 
möjligheten finns att utveckla EDI inom systemet. 

Respondent H är en reklambyrå med ca 15 anställda. Organisationen är inte inblandad i någon 
form av EDI. Företaget använder sig inte av något specificerat affärssystem. Datormiljön skiljer 
sig från gängse normer (MAC i stället för PC) 

Respondent I är en mindre advokatfirma. Organisationen är inte inblandad i någon form av EDI 
Företaget använder sig inte av något speciellt affärssystem.  

Respondent J är en grossistfirma med ca 20 anställda. Organisationen är inblandad i 
kringutrustning omkring EDI. Företaget använder sig av ett affärssystem där möjligheten finns att 
utveckla EDI inom systemet. Man utnyttjar inte kapaciteten idag.  

4.2 Svar från Respondenter 

Allmänt om EDI -användning 
 
Respondent A uppmärksammade i början av 2002 en ökad efterfråga för EDI genom att logistik 
avdelningen tryckte på och samlades kring frågan och lade fram tankar och idéer om fördelar 
med EDI. Man såg möjligheten att förstärka säkerheten samt samla och standardisera hanteringen 
av alla dokument. Idag har man anslutit ett 40-tal av sina närmaste leverantörer och mot dessa är 
användningen väl förankrad. Man har skapat underlag för komplett EDI funktionalitet, order, 
lager samt fakturering sker automatiskt. 

Respondent B var tidigt ute i slutet av 90-talet med att påbörja EDI-projekt. Man har sedan några 
år utnyttjat EDI funktioner, E-fakturering, mot 15 av sina största leverantörer. EDI utnyttjandet 
sker på olika nivåer och det är mot de 15 som integrationen sker fullt ut.  
 
Respondent C känner till EDI och då E-fakturering genom olika utskick som inkommit från 
kunder. Man håller på att se över vad man behöver göra och på vilken nivå man skall integrera 
EDI. 

Respondent D känner inte till EDI och ser inte behoven av att skapa möjligheter för detta. 

Respondent E har uppmärksammat frågan om EDI och satsar på att integrera i första hand E-
fakturering och sedan kanske skapa underlag för en övergång till fullt integrerad EDI. 

Respondent F har sedan två år fokuserat på att skapa underlag för implementering av EDI. En 
förstudie, anmodad av ledningen, pekade på möjligheterna med EDI och man har nu gått över till 
ett skarpt läge.   

Respondent G har uppmärksammat möjligheterna med EDI. Ledningen, tillsammans med delar 
av administrationen, skapade ett underlag för att initiera ett skarpt projekt där man valde att i 
första steget implementera E-fakturering med möjlighet att gå alla steg vidare mot full integration 
för EDI i ett senare skede.    
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Respondent H ser inga möjligheter att implementera EDI på grund av den tekniska plattformen 
man använder. Man känner till begreppen inom EDI och driver en önskan att ligga i framkant för 
framtida tjänster.   

Respondent I är relativt främmande för att implementera EDI. Man ser fördelar med E-
fakturering och kan kanske tänka sig att prova på någon enkel lösning. 

Respondent J har idag inga tankar på att implementera EDI men är nyfiken på möjligheterna med 
E-fakturering då man fått påstötning från kunder.  

Adoption och implementation  
Respondent A anser att projektet var onödigt tungrott när ledningen inte såg behoven och tog 
beslut om genomförande. Man anser att det är en nackdel om inte ledningen utnyttjar möjligheten 
till förändring. Nu är ledningen med och en grupp bestående av personal från inköp, logistik, IT 
samt ekonomi styr adoptionen av EDI. Implementationen av EDI har gått väldigt smidigt och 
man räknade snabbt hem betydande vinster efter övergången till EDI.  

Respondent B anger att ekonomifuntionen startade upp tänket om EDI. En projektgrupp bildades 
och man gick till ledningen. Ekonomichefen satt i styrgruppen för projektet och man kom fram 
till att man ville fortsätta att utveckla detta till att bli ett pilotprojekt. Sedan 1998 har man arbetat 
aktivt med att implementera EDI i organisationen och ute hos leverantörerna.     
 
Hos respondent E har ledningen uppmärksammat frågan om EDI och satsar nu på att integrera i 
första hand E-fakturering och sedan kanske skapa underlag för en övergång till fullt integrerad 
EDI. Administrationen har inte haft så stora krav på införandet och man startar upp försiktigt och 
tar ett steg i taget.  

Respondent F driver sedan två år frågan om implementering av EDI. En förstudie, anmodad av 
ledningen, pekade på möjligheterna med EDI och man har nu gått över till ett skarpt läge. I första 
hand startar man up projekt för E-fakturering för att sedan gå över och ansluta sig, tillsammans 
med ett nätverk av kunder, till integrerad EDI.  

Respondent G har tagit fasta på möjligheterna med EDI. Ledningen trycker på för att initiera ett 
skarpt projekt som skall leda till en implementering samt integrering av EDI.     

Respondent C har uppmärksammat frågan om E-faktura. Man är ganska långt gången men det tar 
tid, säger ansvarig på företaget.  
 
Respondenterna D, I, J säger sig ha för låga IT-kunskaper eller allmänt lågt intresse för att kunna 
se nyttan med EDI. Man har svårt att ta till sig information om EDI då man tycker att det är en 
teknisk lösning som inte har någon koppling till kärnverksamheten.  
 
Förväntade fördelar 
De förväntade fördelar man såg var att öka kvalitén på fakturaflödet genom automatisk 
avstämning för order och fakturamatchning.  
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Man ville gärna se en effektivare kommunikation för logistiken med exempelvis spårning av 
leveranser samt i produktionssammanhang att kunna spåra eventuella fel, säger Respondent A.  

Man drivs av en filosofi att inköpare driver EDI frågan framför sig och vid kontakter med 
grossister styr man med beslutsamhet affärsprocessfrågor mot EDI.  

Att alla dokument skall kommuniceras och behandlas elektroniskt för att därmed passa in i 
företag A: s policy gällande hantering av order, leveranser fakturering etc. Företag A har inte 
utsatts för påtryckningar utifrån. 
 
Man har egentligen inte upplevt några större nackdelar med övergången till EDI. EDI 
konverteraren har stått still någon gång och viss oro över förlorade dokument uppstod. 
Emotionellt har det bland personalen konstaterats att man inte längre går till en pärm och rotar 
fram ett underlag. Det ligger numer som ett elektroniskt dokument i datorn. Där det inte exakt ser 
ut som det kanske gjorde förr. Matchningsprocenten kan variera med dåliga indata. Dvs. 
matchning mellan ny leverantör och systemet klaffar inte till 100 procent. Detta ses inte som 
någon nackdel då man enkelt kan programmera om en snutt så att datorerna förstår varandra bra.   

Respondent A märker av effektivare flöden och effektivare kommunikation. Högre kva lité på 
order- faktura matchning samt högre säkerhet vad gäller dokumenthantering. Genom att 
standardisera flödena får man exakt den information man vill ha på rätt plats vid rätt tidpunkt.       

Det stod klart ganska tidigt att man kunde nå fördelar med att införa EDI i bredare skala, än 
tidigare. Ledningen har inte uttalat något krav på obligatoriskt införande. Den projektgrupp som 
sammansattes kom snabbt på att vägen till hög anslutningsgrad låg i att införa ett obligatorium 
för EDI mot sina grossister. 
 
Respondent B upplevde i mitten på 90-talet att det fanns utrymme för transaktionsvinster i form 
av minskade kostnader för avtalshantering. Man har uttalat en frivillig väg för anslutning av 
leverantörer då man i princip är förhindrad att kräva ett obligatorium. Förväntningarna lades på 
att synkronisera varugrupper och inköp av material till olika funktioner i verksamheten. Man 
märker av en förbättring sedan införandet. Fakturamängden har minskat samt att ledtiden för 
fakturorna har gått ner. Införandet har även bidragit till en ökad IT-mognad i den egna 
organisationen. Dock har man svårt att uppnå målen om totalt antal anslutna leverantörer.  

Förväntningarna är inte så höga att man kastar sig huvudlöst in i EDI projekt, säger respondent E. 
Efter noggranna överväganden har man kommit fram till att det finns incitament för ett finansiellt 
lyckosamt deltagande. I första hand tänker man bygga underlag för att kunna E-fakturera för att 
senare efter en utvärdering gå djupare mot full integration av EDI.  

Respondent F har under ca två år kikat på utvecklingen av EDI. En förstudie, anmodad av 
ledningen, pekade på möjligheterna med EDI och man har nu gått över till ett skarpt läge. 
Respondent F ser sig ha möjlighet att räkna hem betydande vinster i och med övergång till 
elektronisk dokumenthantering.   Respondent J driver liknande tankar som respondent F och har 
under en tid observerat de möjligheter som erbjuds med EDI, E-fakturering.   

Respondent G har stöd, internt i sin internationella organisation, för EDI. Nyligen 
uppmärksammades ledningen av möjligheterna med EDI.  
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I första hand är det E-fakturering som gäller och man såg stora möjligheter till räkna hem 
rationaliseringsvinter. 
 
Respondenterna C, D, H, I, ser inga klara och tydliga fördelar med att kliva på EDI tåget.  
Det händer att det dyker upp brev från större kunder som informerar om förträffligheten med EDI 
och elektronisk fakturering. Än så länge avvaktar man.    

Verksamhetens mognadsgrad 
Respondent A hade sedan tidigare en hög mognadsgrad för IT- drift och man har jobbat med 
logistik system sedan länge. Ett visst motstånd kunde dock skönjas internt då lejonparten av all 
dokumentation inte längre sker i pappersform, utan elektroniskt. Man uppmärksammade även 
skillnader i mognadsgrad för den administrativa personalen då man i vissa fall var van vid att 
jobba på ett visst sätt sedan länge och nu kom något nytt in som administrativ personal skulle 
utbildas på.  

Respondent B bedriver en verksamhet med varierad kunskapsnivå inom IT-hantering. På samma 
sätt som hos respondent A såg man skillnader i mognadsgrad hos den administrativa personalen. 
Tidigare har man varit involverade i scanningprojekt och nu kommer det in ytterligare 
förändringar i organisations sätt att arbeta på och det kunde uppfattas som ett störningsmoment. 
Eftersom man deltagit aktivt i EDI projekt sedan mitten av 90-talet var man väl förberedd på de 
aktioner som ligger till grund för EDI utbredningen nu. Med hjälp av internutbildning har man 
skapat underlag för personalen att bli bättre på att förstå samt hantera elektronisk information. 
Detta har slagit väl ut, enligt respondent B.   
 
Respondent E säger sig känna en relativt stor IT-mognad och man har de förutsättningar som man 
känner krävs för att adoptera EDI.  

Respondenterna C, D, I, J säger sig inte ha så speciellt hög IT-mognad. Man sköter dock de flesta 
administrativa sysslorna via dator men steget till att projektera och installera programvaror för 
EDI anses svåröverkomligt.     

Respondent H har en överlag bred och djup IT-mognad. På grund av tekniska förutsättningar 
bromsas möjligheterna med att integrera eventuella affärssystem mot EDI. I dagsläget söker man 
inte aktivt efter lösningar utan man väljer att avvakta enkla lösningar för MAC.    

Respondenterna F och G har intern IT kompetens som kan vara behjälplig vid projektering av 
EDI. Den administrativa personalen har i dag normal datorvana. Man tänker sig att se över 
utbildningsbehovet för att få ut det mesta av de möjligheter som erbjuds en övergång till EDI.  

Direkta vinster 
Respondent A upplevde en hög vinst per faktura i början av projektets genomförande. Kvalitén 
åkte snabbt upp till nya nivåer. Antalet administratörer som aktivt jobbar med fakturor och 
dokument har minskat. 

Respondent B upplever att hela fakturaflödet har blivit bättre. Man får till bättre avtal och gör 
bättre affärer. Man har mindre faktura administration. Det går åt mindre papper vid stora utskick. 
Man utnyttjar mindre personaltid för fakturering etc.  
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Respondent F ser en vinst i att kvalitén på fakturorna har höjt sig. Det förekommer inte lika 
mycket fel på fakturor där man tidigare fått tillbaka direkt felaktiga fakturor och där det gått åt tid 
till arbete för att utreda vem som bär ansvar för eventuella fel.  
 
Respondent G upplever en smärre förbättring i kvalitén men desto bättre skillnader i tidsåtgången 
för utskick etc.  

Delar av respondenterna har inte varit i gång så länge eller inte alls och med anledning av detta 
kan man i dagsläget inte redovisa vilka vinster man ser sig räkna hem.  

Indirekta vinster 
Respondent A upplevde en säkrare hantering av dokumentflödet. Man såg en ändring i form av 
snabbare hantering av plockordrar. Man kan med hjälp av EDI upprätta en ny distributionsenhet 
som automatiskt kan utföra ett idag hanteringsintensivt arbete. 

Respondent B upplever större säkerhet i EDI flödet. Man har bättre koll på vem som beställer och 
vad man beställer. Fakturorna landar på rätt plats på en gång. Man har kapat onödiga kostnader 
för detektivarbete där man letar efter försvunna fakturor eller fakturor som kommer till fel ställe.    
 
Respondent F upplever efter kort tid att faktureringen är mer stringent. Det uppstår inte lika 
mycket fel nu när fokus ligger på att göra det mesta rätt från början.  
 
Respondent G upplever en smärre förbättring i kvalitén men desto bättre skillnader i tidsåtgången 
för fakturautskick etc.   

Delar av respondenterna har inte varit i gång så länge eller inte alls och med anledning av detta 
kan man i dagsläget inte redovisa vilka vinster man ser sig räkna hem.  

Strategiska vinster 
Införandet av EDI gav Respondent A en anledning att revidera artikelregistret, en stor bonus med 
införandet. Med hjälp av EDI når man funktioner som spårbarhet av dokument och t.ex. ordrar. 
Det är nu lättare att spåra varor som är på drift och situationer där varor måste plockas bort av 
olika anledningar. Svaga inköpsled kan lättare analyseras och skiftas genom införandet av EDI. 
Olönsamma leverantörer kan därmed uppmärksammas och detta medför en rationalisering av 
befintliga som når en högre lojalitetsgrad samt en renodling av kundflödet. Man renodlar 
leverantören.  

Respondent B säger att man märkt av en ökad köptrohet. Dataanvändningen snabbar upp 
affärstransaktioner och det leder till ett bättre utnyttjande av avtalsbundna leverantörer. Som ett 
exempel nämns att man vid en artikelsökning, med hjälp av EDI, hittade en alternativ produkt 
som kostade en fjärdedel av den ursprungliga då man via EDI kom åt leverantörens 
artikelregister.  

En bra effekt efter införandet, säger Respondent F, är att man tagit sig möjligheten att rensa upp i 
registerdatabaser och därmed tagit bort många felkällor där man tidigare haft problem med 
felaktiga ordrar som resulterat i tolkiga fakturor med efterföljande arbete att rätta till felaktigheter 
med betalningsstrul som följd.   
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Respondent G upplever att intensiteten i affärerna har ökat. Relationer har stärkts med berörda 
partners. Man har kommit tillrätta med problem i projektrapportering. På ganska kort tid finns det 
anmärkningar om marginalförstärkning där man nu avrapporterar med en större säkerhet.  

Delar av respondenterna har inte varit i gång så länge eller inte alls och med anledning av detta 
kan man i dagsläget inte redovisa vilka vinster man ser sig räkna hem.  

Inverkan av EDI 
Frågor om inverkan av EDI, för Respondent A, ger svar om att övergången haft stor påverkan på 
företaget och att det är att betrakta som en framgång. Fakturor kommer in på rätt plats på en 
gång. Man har uppmärksammat kortare ledtider för betalningar. Genom att dokument når rätt 
kostnadsställe på en gång sker en hög validering av dokumentet och det borgar för högre säkerhet 
i hanteringen. I pappersform händer det alltför ofta att dokumentet är på vift någonstans och 
därmed försenar eller i västa fall förhindrar inköp och leveranser, med ökad kostnad som fö ljd.  
     Nackdelar som kommer upp är återigen av administrativ art. Med användandet av EDI sker 
hanteringen av dokument inte längre genom pärmsystem utan strikt genom datasystemet. Det kan 
upplevas som ett hinder för vissa.    

Frågor som avhandlar situationen för leverantörer/säljare  

Möjligheter: 
Småföretag borde inte kunna säga nej till EDI. Alla tekniska lösningar finns, enligt Respondent A 
Det är oerhört viktigt att förhandla fram en bra lösning som båda parter trivs och känner sig 
konfidenta med. 
 
Mindre företag saknar ofta systemstöd, enligt respondent B. Man har löst detta problem genom 
att leverantören installerat ett program som skapar ”EDI” fakturor. På så vis kommer man runt 
systemkravet.  

De respondenter som är positiva till EDI ser möjligheter för positionering emot kunder och 
leverantörer. Man menar att om man tar steget så är man med i matchen. Man ser tydligt 
affärsnyttan med att kunna kommunicera elektroniskt och därmed vara en del av ett integrerat 
system med sina största kunder och leverantörer. 

Respondent F ser tydliga möjligheter genom den mängd fakturor man skickar. Man känner att det 
på kort tid går att räkna hem vinster .  

Respondenter som förhåller sig negativt till EDI, D, H, I, J, ser inga uppenbara fördelar eller 
möjligheter i och med införandet av EDI, E-fakturering. Antingen har man för låg omsättning på 
antalet fakturor eller så uttalar man sig att verksamheten inte står och faller med införandet av 
EDI.  

Attityd: 
Respondent A har upplevt att några mindre leverantörer ringer upp och att dom då inte uttrycker 
sig positivt till att ansluta sig enligt företag A: s policy. Dock leder ofta ett samgående till bra 
samarbete. Det är viktigt med en öppen dialog så att inte leverantörerna känner sig överkörda. 
 
Respondent B upplever en 60/40 situation där attityden mot att införa e faktura är större än att gå 
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med. Man har låtit en systemleverantör ringa igenom utvalda leverantörer för att förhöra sig om 
möjligheterna att ansluta sig. Vid personlig kontakt säger sig mer än 50 procent vara positiva till 
att ansluta sig. Genomgående märker respondent B av att den yngre generationen har lättare att ta 
åt sig tekniken.  

Respondent D avvaktar tills vidare. Man har varken tid eller möjligheter att ta tag i några IT-
projekt.  
 
Respondent I anger en inställning som är avvaktande till IT tyngda processer. Man säger att det är 
en stor förändring i ens värld och stannar gärna kvar i gamla beprövade processer.  

Respondenterna C, E, F, G säger att man har en positiv attityd till EDI och E-fakturering. Man 
ser väl inga jättehinder för att inte gå med. Frågan handlar mer om vad för fördelar det innebär 
för ett mindre företag att investera i EDI och då i första hand E-faktura. Det framkommer inga 
tydliga svar från påtryckarna eller från annat håll. Tillsvidare väljer man då att avvakta.  

Andra bilder som förmedlas är rädslan för det okända som tar sig uttryck i att man vill kunna ta 
på fakturan. Respondent J uppger att dom vill nå full integration på en gång om dom skall satsa 
på elektronisk dokumenthantering.  

Kravbild: 
Respondent A har som krav att man skall kommunicera elektroniskt mot företaget, när det gäller 
affärsprocesser. 

Respondent B är förhindrad att uttala ett obligatorium och man anser att detta kan ligga till grund 
för en svagare anslutningsgrad bland leverantörerna. Ett obligatorium skulle underlätta och 
därmed öka på hastigheten i antalet företag som ansluter sig. 

De respondenter som förhåller sig negativt till EDI säger sig inte se några direkta krav i den 
korrenspondans som kommer från de stora organisationer som propagerar för EDI.  

De krav som presenteras är mer av instruktioner hur man vill att den elektroniska informationen 
skall presenteras i termer av inom vilka fält som vilken information skall stå. De respondenter 
som förhåller sig positiva till eventuella kravbilder och införande säger att mognaden sker i flera 
steg där insikten om vad kravbilden förmedlar når fram först efter upprepad kontakt.  

De mest negativa uttalar att dom känner en press från mottagaren att dom skall gå med, annars 
vet dom inte om dom är leverantör längre till sin större kund.   

Säkerhet: 
Det blir säkrare med EDI. Dokument hamnar på rätt kostnadsställe på en gång och pengarna 
betalas ut snabbare till leverantörerna. EDI innebär ingen säkerhetsrisk utan snarare en möjlighet 
för leverantörer att få betalt snabbare, menar Respondent A.  

Respondent B anger att det blir säkrare med EDI. Det går att spåra beställning och faktura på ett 
helt annat sätt än tidigare. Man har dessvärre upplevt att projekt stupat på grund av obefogat 
säkerhetstänk. Det finns i dag större risker med den manuella hanteringen, anger respondent B. 
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Flertalet av övriga respondenter har ingen eller väldigt lite synpunkter om säkerhet i samband 
med EDI kommunikation. Kvittenser är väldigt bra säger respondent E med posten vet man 
numer inte när eller hur fakturan kommer fram. 

Standarder: 
Respondent A driver en EDI portal för att fånga upp den enstaka leverantören. Man har skapat 
alla förutsättningar för att kunna ta emot meddelanden elektroniskt från de flesta förekommande 
standarder. Man har även en skanning tjänst som sista utväg. Standarder kan upplevas som ett 
administrativt problem för leverantören men utgör inget hinder.  

Respondent B är för att leverantörerna går hela vägen och utnyttjar den fulla potentialen hos EDI. 
Att endast införa tjänster för E-fakturering medför att man väljer bort möjligheter till ytterligare 
rationaliseringsvinster. Dock är det en väldigt bra början att komma med tåget.  
     Upprättandet av en standard skulle i allra högsta grad underlätta införandet, säger respondent 
B. Man upplever idag en rädsla mot att investera i EDI då det ”bara” fungerar mot en mottagare. 
Små leverantörer är ofta beroende av flera mottagare och det skulle vara kritiskt för 
verksamheten om man avskärmade sig till en av dessa. En fördel med standardisering är att 
leverantörerna ser en större nytta. Respondent B har, som i fallet hos respondent A, både 
hängslen och livrem för att fånga upp all fakturering som kommer in.   
 
Respondenterna är rörande överens om att det helst förekommer en gemensam standard som alla 
kan förhålla sig till på olika nivåer. Det får inte bli för mycket plock med affärssystemet så att det 
måste utvecklas i absurdum, säger respondent F. Flertalet av respondenterna säger sig vilja se ett 
uttalande från t.ex. branschorgan som anger riktlinjerna samt ramar för hur EDI lösningar skall 
standardiseras och därmed lägga grunden för en enkel hantering av den nivå man som liten 
spelare kan välja att gå in på. Respondent E tycker sig inte se de problem med olika standarder 
som nämns. Man har investerat i en programvara som på ett enkelt sätt skapar e- fakturor från 
befintligt system.    

Kostnader: 
Ja det innebär kostnader att gå över till EDI för leverantörerna. En del tycker att det kostar mer än 
det smakar. Respondent A för en diskussion om hur man upprätta lösningar för att dela på 
kostnader i samband med införandet av EDI.  Samtidigt förstår man inte varför det skall vara så 
krångligt med att se nyttan med ett införande. 

Respondent B tycker inte att det är särskilt kostsamt att starta upp ett EDI samarbete. För ca 
3000:- får man en programvara som kan kommunicera mot vilket EDI system som helst. Man 
behöver inte ha någon speciell dator som sköter transaktionerna. Det går oftast alldeles utmärkt 
med det system som leverantören har idag. Man förstår inte vari problematiken ligger. Kanske är 
det mest av allt en utbildningsfråga. Att lagstifta skulle hjälpa upp situationen genom att man då 
belyser de parametrar som ligger till grund för ett införande. Vilken nivå man vill ha och vad det 
kostar den enskilde företagaren.   

Respondenterna D, H, I, J ser inte direkt lönsamheten i en övergång till EDI. Det kostar för 
mycket pengar att införa EDI i verksamheten att man hellre låter bli. Man anser sig i vissa fall 
fakturera för lite för att kunna räkna hem investeringen. Respondent J ställer sig frågande vad en 
övergång egentligen innebär i termer av utbildning etc. Det känns som en för stor apparat att 
bemästra. Några respondenter ställer sig skeptiska till alla lovord om EDI.  
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Det låter för enkelt tycker man. Respondent D tycker det verkar tufft att först investera i en massa 
nya system för att sedan inte veta om man fortfarande är leverantör till kravställaren.  

Framtiden 
Majoriteten av respondenterna uppger att många av besluten som omgärdar EDI omfattas av stor 
beslutsångest. Satsar vi på rätt grejor? Kommer våra leverantörer/kunder att hoppa på tåget, etc? 
Man lägger ner väldigt mycket tid på att analysera om utifall att i stället för att utgå från de 
möjligheter som föreligger och göra det bästa av dessa förutsättningar, säger respondent G. 
Lejonparten av respondenterna med negativ inställning, D, H, I, J, uppger att om det införs någon 
form av lagkrav så går man motvilligt med. Men då skall det komma tillsammans med en 
utfästelse om fastställande av en enhetlig standard så att man inte är bunden till en enda 
leverantör/kund och dess systemkrav. Respondent J menar att om kravställaren sträcker ut en 
hand och uttalar att man kan dela på kostnaden för EDI projekt, så ser man en stor anledning till 
att gå med. Detta menar man skulle utgöra ett närmande och därmed knyta företagen närmare 
varandra. 
 
Respondent B tycker inte att det är särskilt dyrt med programvara för EDI och E-fakturering. Det 
finns fullgoda lösningar från 3 000 kr, säger respondent B. Vidare menar respondent B att det är 
oerhört viktigt med en enhetlig standard. I och med detta ser leverantörerna större nytta med en 
övergång till EDI. Lagstiftning kan vara en bra väg fram till obligatorium såväl som 
standardisering, menar respondent B 
     Respondent A ställer höga krav på anslutningbarhet för sina leverantörer. Man gör 
kontinuerliga uppföljningar av leverantörerna och ser över hur dom sköter sina EDI åtaganden. 
Behöver man stöd får man den hjälp man behöver för att skapa en så djup integrering som 
möjligt, då man anser att detta lägger grunden för att kunna realisera de vinster som föreligger ett 
iförande av EDI. Man för diskussioner om hur man kan stötta leverantörerna ekonomiskt för att 
öka deras integrering. Man ser en standardisering som ett stort hjälpmedel till att fånga upp 
osäkra leverantörer.      
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5. Analys 

Nedan presenteras analysen av de resultat som intervjuerna gav. Här jämförs de svar som 
inkommit från respondenterna med den teori som presenterats tidigare i undersökningen. Jag 
ämnar analysera svaren från leverantörer/säljare efter den analysmodell av Iacovou et al. som 
presenterats tidigare. Slutligen görs en återkoppling till teoridelen för att se om svaren bekräftar 
teorierna eller om det föreligger motsägelser mellan resultat och teori.  

 
5.1 Reflexiv analys 
I den reflexiva analysen görs en vågrät analys, där de olika intervjuerna ställs mot varandra, fråga 
för fråga. I likhet med intervjuguiden, se bilaga 1, grupperades frågorna efter den faktor de var 
ämnade att värdera.  

5.2 Adoption och implementering 

Respondenterna säger sig uppleva en tröghet internt mot att starta upp EDI projekt. Man ser inte 
de fördelar som läggs fram, i första skedet. Ledningen får i dessa fall upp ögonen för fenomenet i 
samband med att administrationen kommer med förbättringsförslag. Man är efter det sällan sen 
att anamma tekniken. Implementationen av EDI i den egna organisationen går sedan smidigt och 
man räknar hem betydande vinster efter övergången till EDI. I de flesta fall har det tagit lång tid, 
5-10 år, att skapa pilotprojekt.  Detta mönster framträder tydligt hos alla respondenter som valt att 
starta projekt för EDI. Vad som framkommer är att samtliga respondenter som infört någon form 
av EDI har haft de rätta förutsättningar som krävs, i form av datorkraft och IT kunskaper.  
 
De respondenter som håller sig avvaktande nämner att det saknas kunskaper eller att man inte kan 
se hur EDI skulle påverka den egna verksamheten på grund av att EDI anses vara en enbart 
teknisk lösning som ligger lång från kärnverksamheten. 
 
Till skillnad från teorin som nämner att man ofta lägger EDI applikationer i ett separat system, 
sker implementationen bland respondenterna direkt in i befintligt affärssystem eller som ett 
komplement till detta.   

Förväntade fördelar 
De förväntade fördelar man såg hos respondent A samt B var att öka kvalitén på fakturaflödet 
genom automatisk avstämning för order och fakturamatchning. Alla förväntade fördelar har mötts 
och nya har kommit till som bättrar på fördelarna med införandet. Order- faktura matchningen ses 
som ett lysande exempel för vad en EDI lösning kan bidra med för att skapa värde. 
Dokumentflöden fungerar bättre sedan införandet och kvalitén har höjts med minskade fel som 
följd.    

Respondenterna F och G säger sig ha haft en avvaktande inställning till vilka omedelbara fördelar 
man eventuellt skulle kunna tillgodoräkna sig.  
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Efter noggrant övervägande och framtagandet av förstudier såg man att det skulle gå att realisera 
rationaliseringsvinster efter ett införande av EDI, E-fakturering.  

Respondenterna C, D, H, I har inga förväntningar över huvud taget. Man ser inga fördelar med att 
införa EDI. Antingen så anser man sig ha för liten fakturavolym för att kunna se 
rationaliseringsvinster eller så säger man att det kostar för mycket. Information som kommer från 
kravställare/mottagare lämnas åt sidan så länge inga skall krav kommuniceras.    
 
Förväntade fördelar är enligt Cragg och King (1993) den enda faktorn som konsekvent blir 
identifierad som en av de mest kritiska adoptionsfaktorerna. Denna anses också vara den 
viktigaste faktorn för IT-tillväxt i småföretag.  
 
Analysen visar att mottagarna ser klara förbättringar för i första hand sig själva och samtidigt för 
sina leverantörer. Införandet skapar utrymme för den egna organisationen att tillämpa IT-
baserade funktioner inom företaget i högre grad. Genom integrationen får man tillfälle att utbilda 
personalen som i sin tur lyfter systemet. På så vis skapar man ett högre IT medvetande och detta 
lyfter i sin tur IT-tillväxten i såväl den lilla som den stora organisationen.    

Verksamhetens mognadsgrad 
Respondent A hade sedan tidigare en hög mognadsgrad för IT drift varför man kunde avancera 
skyndsamt mot en övergång till EDI. Enligt respondent A kunde man skönja ett visst motstånd, 
internt, mot en övergång till EDI. Mognadsgraden hos den administrativa personalen varierade.    

Hos respondent B hade man en mer varierad mognad för IT-hanteringen. Med hjälp av utbildning 
och stöd har man lyft organisationen och därmed utnyttjat övergången till EDI för andra ändamål 
än rent transaktionsekonomiska.   
 
Respondenterna E, H, F, G har en relativt stor eller stor IT-mognad samt kunskap om hur man 
implementerar IT projekt i verksamheten.  
 
Övriga respondenter tror sig inte ha någon större IT-mognad. Någon person på företaget sköter de 
administrativa sysslorna. Steget till att hantera IT-projekt och nya programvaror anses vara långt 
och kostsamt.    

Teknologisk mognad handlar enligt Iacovou et al. om graden av IT-användning och IT-styrning i 
organisationen. Iacovou et al. menar att företag med många integrerade, datoriserade processer är 
bättre förberedda på att genomföra ett integrerat EDI-projekt, vilket ökar inverkan av teknologin. 
Detta bidrar i sin tur till en ökad integrationsnivå.  
 
Analysen visar på skillnader i IT mognaden mellan respondenterna. Respondent A har haft en 
kortare startsträcka och har genom en djupare mognad kunnat bearbeta sin egen organisation och 
leverantörer starkare. Genom en mer utvecklad IT strategi kommer man fortare fram mot sina 
delmål. Respondenter som inte har en naturlig koppling till IT drift eller på annat sätt kommer i 
kontakt med IT-system hämmas, enligt respondenterna, av detta. Vi kan av teorin utläsa att 
datorvana samt teknisk mognad är en bra grundförutsättning för att öka integrationsnivån.    
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5.3 Inverkan av EDI 

Direkta vinster 
Respondenterna som infört EDI upplever en hög vinst per faktura i inledningen av EDI projektet. 
Genom lägre pappersanvändande och högre kvalité på de dokument som tas emot spar man 
mycket tid för administrativ personal.  Den mänskliga hanteringen har gått ner som en effekt av 
införandet av EDI. Man märker relativt omgående en uppstramning av fakturaflödet där tidigare 
fel som genererat extra arbete i form av uppsökande verksamhet sjunker. Någon respondent ser 
framförallt förbättringar i tidsåtgången vid större faktura utskick.  
 
Teorin bekräftar att de direkta vinsterna gäller lägre pappersanvändande, minskad mänsklig 
hantering av dokument och därigenom lägre behov av administrativ personal. De direkta 
vinsterna är de lättaste att identifiera och värdera eftersom de är direkt relaterade till besparingen 
av resurser.  
 
Empirin stödjer teorin vilket framgår tydligt för de respondenter som valt att införa EDI/E-
faktura.  

Indirekta vinster 
Antalet fel har minskat då systemet inte tillåter okända dokument samt felaktigt skrivna ordrar 
etc. Dessa studsar tillbaks redan hos avsändaren och det krävs exakta inslagningar för att en 
ordersedel skall accepteras och matchas. Detta bidrar till en hög grad av säkerhet och minskat 
antal fel på kommunikationen, säger. Transaktionstiderna har gått ner som en följd av införandet 
av EDI och dessa vinster är betydande. Respondenterna som infört EDI märker av att antalet fel 
minskar i och med införandet av EDI.  

Enligt teorin härrör de indirekta vinsterna från minskat antal fel gjorda av människan, kortare 
produktions- och transaktionstider, undvikande av produktionsstopp och förseningar samt lägre 
lagerkostnader. Dessa fördelar är svårare att värdera i rena pengar eftersom de hänger ihop med 
effektiviseringar i processerna både inom och utanför den egna organisationen.  
 
Vi ser även här att teorin får stöd i empirin då indirekta vinster är påtagliga och man kan redan på 
en lägre nivå räkna hem investeringen. 

Strategiska vinster 
Då respondent A väljer att införa ett skall krav för elektronisk kommunikation mot företaget gav 
detta upphov till omstruktureringar som inte annars hade genomförts. Man kunde revidera 
artikelregistret och därmed lägga ut i systemet att man som leverantör plockar sina ordrar själv. 
Kundlojaliteten växte och man fick med sig hela 70 procent av grossistledet till att ansluta sig.  
Lojaliteten har ökat som ett led i detta och man är mycket noga med att underhålla de 
leverantörer som svarar upp mot de krav man ställer, i sammanhanget en betydande vinst.  
Respondent B har inte samma förutsättningar på det obligatoriska planet och därav kan man inte 
räkna hem strategiska vinster på samma sätt. Dessa är mer av spontan karaktär. Det vill säga att 
man inte iskallt skall räkna med att det sker i en större omfattning men att det händer. 

Respondent F mäter av strategiska vinster i form av en uppstramning av databasinformation. Man 
har i och med införandet av EDI ”tvättat” rent artikelregister och annat och därigenom fått bättre 
kontroll på kvalitén gällande ordrar, utskick etc. Genom detta upplever man även att intensiteten 
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mot sina kunder ökat. Det samma gäller i stor grad för respondent G som upplever förstärkta 
relationer med sina partners. En annan positiv effekt som framträder är att projektrapporteringen 
förbättrats i flera fall.   

Till de strategiska vinsterna hör en närmare kontakt med andra företag, en ökad kundlojalitet, 
bättre kvalitet på informationen och en snabbare tillgång till data. De strategiska vinsterna är de 
absolut svåraste att mäta och dessa vinster uppträder inte förrän en tid efter införandet 

Återigen ser vi att empirin bekräftar teorin för de respondenter som valt att genomföra EDI 
projekt.   

 
5.4 Externa påtryckningar i samband med införande av EDI 

 
Möjligheter 
Respondent A utmärker sig som en pådrivare då man utverkat en policy för hur inköpare skall 
hantera kontakter med leverantörer och grossister. Att alla dokument skall kommuniceras och 
behandlas elektroniskt. Detta kommuniceras som ett skall krav. Man når en exceptionellt hög 
anslutningsgrad genom detta. Man anser inte att det finns några hinder för att en leverantör skall 
ansluta sig 
 
Respondent B verkar å andra sidan genom en frivillig väg där leverantören kan välja om han vill 
gå med eller ej. Respondenten är samtidigt förhindrad att utverka ett obligatorium. Detta verkar 
hämmande för tillväxten anser respondent B. 
 
De respondenter som uttalar en positiv känsla för EDI har en djupare insikt om förhållandet till 
sin egen verksamhet och de möjligheter till ökat samarbete som EDI medför. För någon 
respondent är det numer självklart att satsa på EDI då man kommit underfund med fördelarna 
kopplat till sin omfattande fakturaskörd. Man ser även affärsnyttan hos sina kunder.  
     Däremot framträder en dystrare bild från de respondenter som uttalar sig negativt mot EDI. 
Man har svårt att förflytta sig utanför ramen för sin egen verksamhet och där belysa faktorer som, 
enligt teorin, kan lyfta affärsverksamheten. De externa påtryckningar som kommer i form av brev 
och önskemål, där man inte uttalar ett skall krav, har liten eller ingen effekt. Man väljer att 
ignorera dessa tills man har mer kunskap om vad det innebär att fakturera elektroniskt etc.   

Externa påtryckningar till att adoptera refererar till de influenser som finns i organisationens 
miljö. På grund av vikten av externa integrationer i EDI-nätverk tror man att små organisationer 
är mer utsatta för konkurrenspåtryckningar och då troligare kommer att ge efter för krav som 
deras större handelspartners ställer. I analysen ser vi att respondenterna valt olika vägar i sin 
strävan efter integration. Den obligatoriska vägen går fortare fram och uppvisar en mer 
framgångsrik integration. Den frivilliga vägen tar längre tid och har svårare att minska den  
ekonomiska friktionen i samband med avtal.     
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Attityd 
Den negativa attityden som florerar bekräftas av respondenterna. Man har svårt att driva igenom 
beslut på grundval av en skepsis som är rotad hos leverantörerna. Yngre medlemmar i mindre 
organisationer tenderar att ha en positivare inställning till integration, enligt respondent B.   
Respondent D säger att man avvaktar för att man varken har tid eller möjligheter att dra igång 
projekt. Andra respondenter med positiv inställning till EDI, E-fakturering säger att dom visst 
kan gå med, med efterföljande motfråga, ”what´s in it for Me”?  

Iacovou et al. refererar också till en artikel skriven av Benbasat, Bergeron & Dexter 1993, som 
menar att förväntade fördelar av EDI är den konkurrensfördel som EDI kan ge organisationen. En 
bättre förståelse hos ledningen för direkta och indirekta vinster ökar sannolikheten för stöd 
genom nödvändiga finansiella och teknologiska resurser för en implementering av ett integrerat 
EDI-system.   

Empirin påvisar att den negativa attityden delvis grundar sig i okunskap och villfarelser. Att som 
i teorin hävda att IT-mognaden står bakom en framgångsrik adoption stämmer delvis. Dessa 
företagare som uttalar en skeptisk attityd verkar också driva sina verksamheter med samma 
inställning. Förståelsen för den egna verksamheten och betydelsen av kunskaper om 
företagsekonomiska teorier likväl som en mer öppen IT uppfattning verkar skapa den uppfattning 
som råder.   

Kravbild 
Teorin visar att påbud från handelspartners förväntas vara den mest kritiska faktorn för EDI-
adoption hos småföretag. 

Respondenter som uttalar krav för anslutning har en större grad av anslutna leverantörer än de 
som går en frivillig väg. Empirin visar att de respondenter som står som mottagare av dessa krav 
oftare får stöd från mottagaren och att detta skapar underlag för en framgångsrik integration, 
genom upplysning och i vissa fall utbildning. Det uttals även att småföretagaren känner en stor 
press från de leverantörer som kommunicerar sig ”kantigt” man vet inte om man är leverantör så 
länge till om man inte går med. Teorin bekräftar att skallkraven har en högre effekt samtidigt som 
osäker information varken gör till eller ifrån utan bara skapar osäkerhet.  

Säkerhet 
Osäkra respondenter framhäver gärna säkerhetsaspekten som ett argument för att ”slippa undan”  
Man hävdar att systemen inte är pålitliga och att material kommer att försvinna.  
 
Teorin talar för att säkerheten snarare ökar i och med att man automatiskt bygger in 
kontrollfunktioner som säger till när inmatning eller registrering blir fel. Övergången till EDI/E-
faktura för småföretag/leverantörer innebär ingen säkerhetsrisk, detta får vi bevisat i empirin. 
Både mottagare och leverantörer säger sig se stora skillnader på kvalitén för de dokument som 
tidigare hade en förmåga att komma fel eller försvinna. Det blir säkrare än tidigare papperssystem 
genom att informationen i högre grad hamnar på rätt plats på en gång.  
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Standarder 
Respondent A driver en EDI portal för att fånga upp den enstaka leverantören. Man har skapat 
alla förutsättningar för att kunna ta emot meddelanden elektroniskt från de flesta förekommande 
standarder. Man har även en skanning tjänst som sista utväg. Standarder kan upplevas som ett 
administrativt problem för leverantören men utgör inget hinder. Respondent B ställer sig på 
samma nivå och menar samtidigt att man gärna ser att leverantörerna väljer att införa tjänster som 
skapar en högre integration, än att bara utnyttja systemet för E-fakturering.  

Empirin talar i klartext om betydelsen av en enhetlig standard för att minska skepsisen för EDI.  
Teorin påvisar samtidigt samma sak, att osäkerheten kring vilken lösning som skall gälla drar ner 
adoptions samt integrationsnivån. Förutsättningarna för att standardisera lösningar finns redan 
idag. Det som framkommer i teorin om att någon pådrivare måste agera i saken förtydligas 
genom de empiriska svar undersökningen ger.  
 
Kostnader 
Man kan köra applikationer på befintliga datasystem som inte kräver någon större omsvängning 
av rutiner, snarare blir dom mer raffinerade och därmed kostnadsbesparande, enligt respondent A 
samt B. Teoretiskt har man i dag undanröjt kostnadsintensiva hinder då det finns tekniker som 
kan hantera olika delar av EDI. Detta bekräftas genom empirin.  
 
Dock ser vi fler antydningar till låg förväntansgrad då villfarelsen ligger på den nivån att man 
tros sig veta att allt som har med IT att göra är kostsamt, det talas men del om utbildning och 
andra sidoaktiviteter kring ett införande. Vidare bekräftas samtidigt att småföretagaren med en 
förhållandevis låg fakturavolym har svårt att räkna hem direkta vinster. Vilket bekräftas av teorin.   

Framtid 

Övergången till EDI har haft stor inverkan på respondent A samt B. Man betraktar övergången 
som en framgång.  Genom införandet av EDI kommer fakturor till rätt plats på en gång. Man 
behöver inte som tidigare efterbearbeta dessa i samma utsträckning som förr. Kortare ledtider för 
betalningar ses som andra förändringar efter införandet av EDI.  Helt i enlighet med teorin. Dock 
har den administrativa förändringen lett till en osäkerhet bland personalen. Denna har reducerats 
med hjälp av utbildning och därmed når man ytterligare rationaliseringseffekter av införandet.   

Raymond & Bergeron (1996) menar att småföretag får en mer framgångsrik EDI- 
implementation genom stöd från ledningen, medverkan och utbildning av de anställda, en 
detaljerad planering av aktiviteter, och tillräcklig teknisk kontroll av dataöverföringen som 
skickas och tas emot. Implementationsprocessen är också kritisk, framgångsrika småföretag är de 
som har planerat den inverkan som EDI har på deras arbetsrutiner och ledningsprocesser. Dessa 
organisationer har utvecklats gradvis och välbetänkt genom att använda sig av en prototyp av 
färdiga EDI-standarders samt framhålla kvalitetskontroller genom speciella tester.  
 
Majoriteten av respondenterna beskriver att besluten oftast föregåtts av stora umbäranden och 
därtill tillhörande beslutsångest. Man frågar sig om det är rätt att satsa på EDI. Skall man avvakta 
och se om det kommer andra lösningar etc. Dessa frågor stör i många fall processen som leder 
fram till att man trycker på knappen och genomför skarpa projekt.  
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Teorin talar om vikten av krav, att man tydligt kommunicerar vilka förutsättningar som gäller. 
Det uppfattas av respondenterna som en förenkling om man måste gå med och att det inte finns 
några andra möjligheter. Man blir hjälpt över tröskeln och drivs mot ett beslut snarare än att det 
kan ligga där i sin ensamhet och gro till en misslyckad planta. Empirin bekräftar delvis teorin och 
analysen påvisar behovet av stöd såväl internt som externt.   
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6. Slutsatser och diskussion 

Syftet med denna undersökning har varit att forska om faktorer som gör att fler småföretag väljer 
att satsa på EDI. 

I de artiklar samt forskningsrapporter som lästs finns ett antal teorier som beskriver vikten av att 
fler företag går över till EDI dels i vinst syfte men också för att det renodlar verksamheten och 
skapar nytta i termer direkta vinster, indirekta vinster samt strategisk nytta  
 
I den här rapporten koncentrerar jag mig på att påvisa mönster hos stora respektive småföretags 
inställningar till EDI. Och hur man kan utläsa framgångsfaktorer som överbryggar de hinder och 
hot som framkommit. 
 

6.1 Adoption förväntade fördelar av EDI 

Elektroniska affärer hanteras på fel nivå och plats i företaget. När den elektroniska handeln i brist 
på kunskap ibland klassas som en ren datateknisk fråga lyfts inte de strategiska argumenten fram 
tillräckligt. Detta betyder att företagets ledning, som också bestämmer över resurserna, inte får 
nog stor förståelse för möjligheterna. Förändringen vindar blåser allt starkare. Både inom den 
privata och offentliga sektorn har de här frågorna nu börjat uppmärksammas på en högre nivå. 
Whiteley63 menar att EDI är till 90 procent affärer och till 10 procent teknik.  
 
Flertalet av de mindre respondenterna uttalar en brist på kunskap som en anledning till all låta bli 
att integrera sig. Man kan inte se hur EDI skulle kunna påverka den egna verksamheten positivt.  
Man har för låg fakturavolym anser man för att det skulle innebära några direkta vinster.  
Detta kan verka förståligt då förväntade fördelar är den enda faktorn som konsekvent blir 
identifierad som den mest kritiska adoptionsfaktorn.  
 
Slutsats: 
Om man vill intensifiera ökningstakten av företag som väljer att integrera sig bör man se över 
stöd för extern upplysning och då kanske främst utbildning. Både vad gäller IT-mognad men 
främst hur man ser på den egna verksamheten. Med ökad insikt om vilka transaktionskostnader, 
både direkta men framförallt indirekta, man i dagsläget har i företaget kommer en ökad insikt 
bidra till en ökad positiv inställning till att göra någon förändring.     

Ledningens uppfattning om EDI kommer alltså att avgöra om ett införande kommer att ske eller 
inte. En mer positiv uppfattning skulle uppenbarligen av sig själv medföra en större sannolikhet 
för ett ökat införande. 

  

                                                 
63 Whiteley, D. (2000) E-commerce, Strategy Technologies and Applications. London, McGraw-Hill Publishing 
Company.  
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6.2 Integration, verksamhetens mognadsgrad  

Teknologisk mognad handlar enligt Iacovou et al. om graden av IT-användning och IT-styrning i 
organisationen. Iacovou et al. menar att företag med många integrerade, datoriserade processer är 
bättre förberedda på att genomföra ett integrerat EDI-projekt, vilket ökar inverkan av teknologin. 
Detta bidrar i sin tur till en ökad integrationsnivå. Säkert är det så men vad som glöms bort i detta 
är att man i dags läget nästan uteslutande använder sig av datoriserade processer för att kunna 
utföra administrativt arbete. Det finns nog idag inte många företag som inte sköter sin bokföring, 
hur enkel den än må vara, genom att använda ett specificerat program för detta. Som respondent 
A. Samt B beskriver så har dom idag stöd för allehanda tekniker som gör det möjligt att 
kommunicera, på olika nivåer, med EDI systemet. Respondent B beskriver hur man för en 
engångskostnad om ca 3000 kr kan köpa en enkel programvara som konverterar ens befintliga 
fakturor till elektroniska sådana. Frågan handlar då mer om man är i stånd till att installera denna 
programvara på den dator som administratören använder. Eller för den delen i nätverket som 
företaget använder.     
 
Slutsats:  
En slutsats man drar är att det definitivt finns skillnader hos småföretagen beroende på deras IT 
mognad och hur villiga dom är att satsa på fullt integrerade lösningar. Att bara köra på via webb 
EDI kan skapa lösningar i sig men kan också verka kontraproduktivt då man hos leverantören i 
vissa extrema fall måste utföra inslagningen av fakturor etc. i två eller fler olika system, med 
uteblivna vinster som följd. Detta beror mer på inbyggda systemfel hos företaget än att EDI 
skulle vara en komplicerad systemlösning. Tvärtom förenklar det förfaranden så att företagen kan 
tillgodogöra sig direkta samt indirekta vinster. Integrationen i sig hand lar mer om att man som 
mottagare stödjer sin partner och lyfter in dom på en nivå i EDI processen där dom känner sig 
ekonomiskt bekväma samt framförallt upplever någon form av nytta med integrationen. Det 
mindre företaget har av princip samma fördelar som det stora, i förlängningen, av att integrera sig 
djupt inom EDI.  
 
Genom att informera ens partners om de olika nivåer av EDI man ser som viktiga avgränsningar 
kan man skapa förståelse för den process man själv genomgått och därmed lägga grunden för 
ökad förståelse och på så sätt påvisa nytta.    

6.4 Inverkan av EDI 

Direkta vinster 
Respondent A upplever en vinst per faktura i inledningen av EDI projektet. Genom lägre 
pappersanvändande och högre kvalité på de dokument som tas emot spar man mycket tid för 
administrativ personal.  Den mänskliga hanteringen har gått ner som en effekt av införandet av 
EDI hos respondent A. Detta ser vi även hos övriga respondenter med betydande fakturavolym. 
 
Slutsats:  
Man ser ganska omgående en effekt av direkta vinster som en koppling till övergången till EDI. 
Det skall nämnas att det hos respondenter med mindre fakturavolymer också går att räkna hem 
direkta vinster.  
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Indirekta vinster 
Antalet fel går ner, då systemet inte tillåter okända dokument samt felaktigt skrivna ordrar etc. 
Dessa studsar tillbaks redan hos avsändaren och det krävs exakta inslagningar för att en 
ordersedel skall accepteras och matchas. Detta bidrar till en hög grad av säkerhet och minskat 
antal fel på kommunikationen. Transaktionstiderna har gått ner som en följd av införandet av EDI 
och dessa vinster är betydande.  

Slutsats: 
De indirekta vinsterna kan räknas hem enligt teorin. Empirin visar även att det på en lägre nivå av 
användande går att skapa utrymme för indirekta vinster. Då indirekta vinster ofta härstammar 
från logistik har även det mindre företaget uppenbara fördelar av en integration.      

Strategiska vinster 
EDI skapar nya möjligheter till rationalisering och förbättringar. När respondenter väljer 
elektronisk kommunikation mot partners och leverantörer ger detta upphov till omstruktureringar 
som inte annars hade genomförts. Man kunde t.ex. revidera artikelregister och därmed lägga ut i 
systemet att leverantörer plockar sina ordrar själv. Intensiteten i affärskommunikationen ökar 
dramatiskt efter genomförandet av EDI. Relationer stärks och med et kommer klara 
konkurrensfördelar.   
 
Slutsats:  
Med stöd av EDI har man upprättat nya distributionsmetoder. Affärsrelationer stärks, precis som 
vi kan utläsa i tidigare forskning. Med stärkta affärsrelationer kommer en konkurrensfördel som 
inte går att blunda för, ens för det lilla kritiska företaget. Når man en ökad insikt om sin sårbara 
ställning som litet företag så skaffar man sig snabbt information om EDI.  

6.3 Externa påtryckningar i samband med införande av EDI 
Ett mer integrerat system kan erbjuda både direkta fördelar samt möjligheten att få ett 
konkurrerande övertag genom strategiska/indirekta fördelar, såsom effektivare rutiner, bättre 
kundservice och förbättrade företagsrelationer. Detta visar sig i exemplet från respondent A där 
man nått en hyggligt framgångsrik integration med några av sina leverantörer. På ett sätt har man 
blivit framgångsrik genom sin djupa integrering genom EDI. Men även via de leverantörer som 
skickar E-faktura når man fördelar. Respondent A har bedrivit en saklig kravframställan 
samtidigt som man varit tydlig med stöd och hjälp. Denna metod bekräftas genom teorin och bör 
ligga till grund för andra mottagare som arbetar med liknande EDI projekt.  
 
Småföretag som möts av skallkrav får något oroligt i blicken och ställer sig frågan om man inte 
kommer att få fortsätta att vara leverantör om man vägrar att införa EDI och då E-faktura. 
 
En fråga man ställer sig är hur det ser ut med standarder och att man blir låst till sin kravställande 
partner. Villfarelsen är oriktig och saknar grund. Uppfattningen säger mer om innehållet i de brev 
som kommuniceras ut än om mottagarens egentliga inställning. Det måste någon form av 
upphöjning av informationen som går ut till leverantörer och partners. Som det ser ut nu har dom 
närmast en avskräckande effekt i stället för att bjuda in till en djupare dialog.    
 
Slutsats: 
Jag instämmer med Iacovou et al som menar att företag som utsätts för externa påtryckningar 
måste ha en hög nivå av förväntade fördelar för att vara villiga att integrera EDI.  
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Mottagaren har en otrolig uppförsbacke framför sig om man inte inser hur man skall hantera sin 
”lilla” leverantör. Som tidigare diskuterats så handlar det till 90 procent om affärsnytta och till 10 
procent IT. Man kan inte som tidigare diskutera olika tekniker av införande när diskussionen helt 
och hållet måste handla om hur man ser sig själv och sin verksamhet, i termer av 
företagsekonomiskt tänkande. Som Ronald Coase beskriver i inledningen så koncentrerar sig 
företag för mycket på kostnader för produktion och distribution när i själva verket en lika stor del 
går åt till att genomföra avtal. Där behöver mottagarna bli bättre och hjälpa de leverantörer som 
ligger längst ifrån en integration till EDI, om man vill ha med dom ombord det vill säga. 
 
Det bör även nämnas att det finns motsättningar från de mindre företagen i samband med att det 
ej uttalats en gemensam standard på området. Detta fungerar som en stoppkloss och det skulle, 
enligt vad som framkommer i empirin hjälpa upp situationen om man kunde enas om en enhetlig 
standard så att småföretagen inte känner sig låsta till den enskilda mottagaren. På så vis skulle 
investeringen kännas mer motiverad.    
 

Avslutande diskussion 
Idag sänds oftast pappersfakturor som skrivits ut från ett ekonomisystem och sänds till köparen 
med post. Hos köparen behandlas fakturan i det pappersformat den kom i eller så skannar man 
det till elektroniskt format, för att sedan skicka det vidare för godkännande och attest. När man 
egentligen lika gärna skulle ha kunnat sända fakturan elektroniskt hela vägen!  

Numer finns det enkla sätt att sända fakturor elektroniskt till mycket låg kostnad. Det ger fördelar 
för både köpare och säljare i flera avseenden. Standard för en enkel e- faktura, Svefakturan, finns, 
liksom andra standarder för effektiva e- inköp. Det finns gott om lösningar på marknaden, både 
hos affärssystemsleverantörer och hos andra IT-företag och banker, informerar Svenskt 
Näringsliv. 
     Den som kommer på ett smart sätt att marknadsföra standardiserade lösningar där affärsnyttan 
är påtaglig, för att skapa ökade förväntningar, kommer att få mycket att göra. Det finns i dag ett 
uppdämt behov av information, nej, det råder snarare informationsbrist. Nu talar jag inte om 
teknisk information utan om emotionell information sådan som får vanliga människor i ledande 
ställning att ta beslut om förändringar. I min kontakt med respondenterna har jag fått höra en den 
ena eller den andra förklaringen till varför man väljer att hålla sig avvaktande till EDI. 
Förklaringarna bottnar allesammans i en brist på kunskap och information. 
 
Som avslutning vill jag delge en lite historia om ett tekniskt paradigmskifte vi inom modern tid 
redan gått igenom. Läs och begrunda. 
 
De senaste åren har jag frågat mig själv varför jag hållit mig med en faxmaskin (lös 
pappersfaktura) och ett speciellt nummer att faxa till. I somras flyttade jag kontoret och sedan 
dess har både faxmaskin och faxpapper förblivit nedpackat. Varje gång någon ber mig faxa eller 
vill faxa till mig så hänvisar jag till e-post med dokumentet som bilaga. Det har inte varit några 
större problem. De mest ihärdiga faxarna har varit myndigheter. 

Jag känner nu att tiden är inne för alla att ställa in faxen i garderoben. Ju fler som gör det, desto 
fler kommer att lära sig att enkelt hantera e-post och bilagor (läs EDI, E-faktura). Busenkla 
program som idag följer med skanners och multifunktionsmaskiner gör det möjligt.  
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Telefaxtekniken, som ju är äldre än telefonen, bör få samma fridfulla insomnande som 
telextekniken fick i början av 1990-talet. Låt oss titta tillbaka på eran, som nu tagit slut. Det var 
skotten Alexander Bain som 1843, drygt 30 år innan Bell uppfann telefonen, fick ett patent på 
tekniken att överföra bilder. I samma ögonblick skapade han det som har kommit att kallas 
"faxproblemet". Problemet drabbar all teknik som bygger på att många måste ha samma maskiner 
- under en kritisk startperiod vågar få satsa. Den startperioden varade över 100 år för faxen.  
 
Nu är det dags att reversera den processen. Faxtekniken blomstrade i 15 år. I mitten av 1980-talet 
for försäljningen av faxmaskiner i höjden. 1995 fanns det 400 000 faxar i Sverige. Idag är det 
visserligen fler, men de används mera sällan, tack vare att e-posten fått sådant uppsving från år 
1994 och framåt. Försäljningen av faxmaskiner har halverats på bara några år.  
 
De enda som egentligen behöver fax idag är företag som har tät kommunikation med länder där 
internetspridningen inte är så stor. Och så Telia (läs posten) som säkert har några hundra tusen 
abonnentlinjer uthyrda enbart för att betjäna en fax.  
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7. Egen kritik samt fortsatt forskning 
 
För att ytterligare öka validiteten i min rapport kunde jag ha använt bandspelare vid samtliga 
intervjuer. Man kan även fråga sig om resultatet av undersökningen hade blivit annorlunda om 
jag inte hade begränsat mig till utvalda företag och organisationer. Det anses dock att resultatet 
visst kan skilja sig men att det med samma blandning av företag och organisationer ger 
någorlunda likvärdigt resultat beaktat gemensamma gemenskaper hos de småföretag som kan 
påverka utfallet.    
 
Fortsatt forskning skulle i detta fall innebära en fallstudie av en utvald leverantör som bestämmer 
sig för att integrera sig mot EDI. Vad exakt ser man för utfall för de vinster som förekommer i 
teorikapitlet. Hur förändrar man sin syn på IT-mognad när man väljer att gå med. Blir det så att 
man byter ut hela maskinparken eller står man kvar med samma burkar som tidigare. Och kan de 
då bevisas att den tekniska mognadsgraden inte spelar den stora roll som den gjorde 1995, vilket 
delar av teorin hävdar?  
 
Vidare skulle man kunna följa en systemleverantör som kämpar för en ökad integration. Vilka 
hinder och möjligheter till förändring ser man på den ”andra” sidan? Möter dessa de som uttalats 
av kunderna?  
 
Ytterligare aspekter i samband med framtida forskning vore att följa en kommun från ax till 
limpa. Detta skulle ta längre tid i anspråk och kanske inte rymmas inom ramen för en D-uppsats 
men väl så intressant då Stat och kommun anser sig vilja bli en drivare för ökad integration av 
EDI.      
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9. Bilagor 
Bilaga 1. 

 
Manual vid intervju med leverantörer samt mottagare  

Frågestunden inleds med en presentation av studien samt en beskrivning av den nytta som jag 
anser att intervjun kommer att ha för studien. Jag förklarar sedan att svaren avges anonymt och 
ställer sedan följande frågor: 
 

?? Namn 
?? Befattning 
?? Organisationens verksamhet 
 

 

Allmänt om EDI-användningen 

1. Hur kom det sig att ni började använda EDI? 
2. Hur länge har företaget använt sig av EDI? 
 

Adoption och implementering 

3.   Vem eller vilka på företaget tog initiativet till att börja med EDI? 
3.1 Vilka kriterier satte man upp för införandet? Frivilligt, obligatoriskt deltagande? 
 

Förväntade fördelar 

4. Hur har EDI införandet gått 
4.1 Vilka positiva samt negativa förväntningar hade ni på EDI? 
4.2 Vilka fördelar/nackdelar trodde ni att ni skulle få före införandet? 
4.3 Efter införandet fick ni de fördelar/nackdelar som ni trodde? 
 

Verksamhetens mognadsgrad 

4.4 Största fördelen med EDI för mottagare samt för leverantör/säljare? 
4.5 Största nackdelen med EDI för mottagare samt för leverantör/säljare? 
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 Inverkan av EDI 

 
5. De direkta vinsterna gällande lägre pappersanvändande, minskad mänsklig hantering  
  av dokument och därigenom lägre behov av administrativ personal. Hur har det 
  utvecklats sedan införandet av EDI? 
 
6. De indirekta vinsterna härrör från ett minskat antal fel gjorda av människan, kortare   
  produktions- och transaktionstider, undvikande av produktionsstopp och förseningar  
  samt lägre lagerkostnader. Hur har det utvecklats sedan införandet av EDI? 
 
7. Till de strategiska vinsterna hör en närmare kontakt med andra företag, en ökad 
  kundlojalitet, bättre kvalitet på informationen och en snabbare tillgång till data. 
  Hur har det utvecklats sedan införandet av EDI? 
 

 
Externa påtryckningar i samband med införande av EDI 

 
8. Möjligheter: Vilka möjligheter anser ni att en småföretagare har att nyttja 
    EDI? Hur kan de gå till väga? 
 
 
9. Attityd: Hur upplever ni småföretagarnas kunskaper och deras attityd 
    till EDI? 
 
 
10. Kravbild: Hur ser kravbilden från större företag ut på småföretagare? 
      Kräver EDI-användande större företag att även de mindre företagen ska kunna 
      kommunicera elektroniskt? 
 
 
11. Säkerhet: Kan säkerhetsaspekten medföra en tveksamhet hos småföretagare? 
 
 
12. Standarder: Anser ni att olika standarder är ett problem? Hur skulle utvecklingen 
      främjas av en gemensam standard? 
 
 
13. Kostnader: Är kostnaden en hämmande faktor? Hur kan man göra för att locka med 
      leverantörer/småföretag att investera i en EDI lösning alternativt hur skulle en lösning 
      se ut om man som mottagare hjälpte leverantören med kostnaden?  
 
 
14. Framtiden: Vad ser du för lösningar som gör att fler leverantörer ansluter sig? 
 


