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SAMMANFATTNING 
 
Electronic Data Interchange (EDI) utvecklades under 1960-talet eftersom det 
fanns ett behov av att snabba upp överföringen av dokument i samband med 
transporter. Men det dröjde ända till 1980-talet innan EDI började användas inom 
de större industrierna. Att använda sig av EDI innebär att affärssystem kan utbyta 
information direkt, med minimal eller ingen mänsklig inblandning. Genom att 
använda sig av EDI-teknik inom eller mellan organisationer kan man dra nytta av 
ett antal fördelar, däribland sänkta kostnader, höjd datakvalitet och höjd 
konkurrenskraft. Trots dessa fördelar har EDI haft särskilt svårt att få fotfäste hos 
den stora majoriteten av de mindre och medelstora företagen.  
 
Syftet med vårt arbete är undersöka vilka hinder för införande av EDI som finns 
bland små och medelstora företag, samt dra slutsatser om hur dessa kan 
överbryggas. För att möjliggöra detta genomförde vi en enkätundersökning bland 
ett antal små och medelstora företag i Luleå, där respondenterna har fått 
rangordna olika hinder för ett införande av EDI. Därefter intervjuade vi tre av 
dessa företag för att få deras syn på hur dessa hinder kan överbryggas. 
 
En av de slutsatser vi dragit efter denna studie är att bristen på kunskap om EDI 
bland små och medelstora företag är den främsta orsaken till att de inte infört EDI 
i verksamheten. Denna kunskapsbrist påverkar även hur de ser på de andra 
hindren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

ABSTRACT 
 
Electronic Data Interchange (EDI) was developed during the 1960s as a response 
to the growing need to fasten up the transfer of documents in the transportation 
business. But it wasn’t until the 1980s that EDI gained ground among the larger 
industries. To use EDI means that business applications are able to exchange 
information directly, with minimal or no human interference. By using EDI 
technology within or between organisations several benefits can be gain, for 
example lower costs, higher data quality and higher competitiveness. Despite 
these advantages, EDI has had especially difficult to gain ground among small 
and medium sized companies.  
 
The purpose of our study is to find out what barriers that play an important role in 
preventing small and medium sized companies from implementing EDI, and to 
draw conclusions of what that can be done to overcome these barriers. To make 
this possible we did a survey among a number of small and medium sized 
companies in Luleå where the respondents were asked to rank different barriers 
for EDI entry. Afterward we interviewed three of these companies to ask of their 
opinion of how they thought that the barriers could be broken. 
 
One of the conclusions we could draw after this study was that the lack of 
knowledge among the companies was the main reason why so few companies are 
implementing EDI. The lack of knowledge is also influencing the way companies 
sees the other barriers.   
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1. INLEDNING 
 
I det här avsnittet beskriver vi bakgrunden till vårt problemområde. Bakgrunden 
leder fram till vår forskningsfråga. Därefter förklarar vi syftet med vårt arbete 
och redovisar avgränsningar. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
EDI utvecklades under 1960-talet eftersom det fanns ett behov av att snabba upp 
överföringen av dokument i samband med transporter. Men det dröjde ända tills 
1980-talet innan EDI började användas inom de större industrierna. [KALA96] 
 
Att använda sig av EDI innebär att affärssystem, t.ex. order-, lager-, och 
ekonomisystem, kan utbyta information direkt, med minimal eller ingen mänsklig 
inblandning. EDI-meddelandena kan byggas upp i enlighet med den 
internationella EDIFACT-standarden. Tack vare detta kan avsända meddelanden 
tolkas i mottagarens system. För att den mottagande organisationens interna 
affärssystem ska kunna förstå dessa meddelanden används en särskild EDI-
programvara som översätter EDIFACT-standardens format till det interna 
affärssystemets format. EDIFACT-standarden består av cirka 180 standardiserade 
meddelanden som används inom olika branscher och ändamål. Exempel på dessa 
meddelanden är faktura, prislista och order. [FRED99] 
 
En organisation som väljer att införa EDI i verksamheten kan uppleva någon eller 
alla av de fördelar denna kommunikationsmetod kan erbjuda. Några av fördelarna 
med att införa EDI är sänkta kostnader, höjd datakvalitet, räntevinster, höjd 
konkurrenskraft m.m.  
 
EDI har funnits tillgängligt i mer än tjugo år utan att riktigt få fotfäste bland 
organisationer runt om i världen. Det finns många orsaker till detta. Bl.a. nämns 
den höga kostnaden och komplexiteten i att införa EDI, samt den stora mängd 
standarder som existerar på marknaden. 
 
EDI har haft särskilt svårt att få fotfäste hos den stora majoriteten av de mindre 
och medelstora företagen. Detta till stor del på grund av de hinder som nämndes 
ovan. [PÅLS98] 
 
Efter att ha studerat litteratur och artiklar inom ämnesområdet EDI och e-handel 
har vi kunnat konstatera att tillväxten av EDI-användande går långsamt hos de 
små och medelstora företagen (SME). Dessa företag har ofta inget eget intresse av 
att bedriva elektroniska affärer och de som valt att införa EDI har ofta gjort detta 
till följd av påtryckningar från större handelspartners. Speciellt inom bilindustrin 
är det vanligt att de stora företagen utnyttjar sin maktposition till att mer eller 
mindre tvinga in sina mindre leverantörer i elektroniska affärsrelationer. 
[FRED99] 
 
Ett exempel på detta är Volvo, som haft som målsättning att efter årsskiftet 
2001/2002 förbjuda pappersfakturor från sina svenska leverantörer. I och med 
detta ville man spara 400 miljoner kr, framförallt genom att reducera manuellt 
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pappersarbete. Volvos VD Leif Johansson skriver i ett brev: ”Tack vare Internet 
är elektroniska standardlösningar numera gångbara även för jämförelsevis små 
volymer, som t.ex. administration och inköp utanför produktionen”. [WALL01]  
 
Nio månader efter att Volvo gått ut med sin ambition har det visat sig att man inte 
lyckats uppnå målet. 60 % av fakturorna företaget tar emot är elektroniska. 70 % 
av dessa fakturor står direktmaterialleverantörerna för. Här återfinns stora 
leverantörer av bl.a. stål och däck. Det är leverantörerna av indirekt material som 
inneburit det största problemet och det är också bland dem man finner det stora 
antalet små och medelstora företag. [SVID02] 
 
Vi tycker att Volvos misslyckade försök att förbjuda pappersfakturor från sina 
leverantörer tydligt illustrerar det problemområde vi intresserar oss för, vilket 
leder fram till syftet med vårt arbete. 
 
 
1.2 Syfte 
 
Vi vill studera vilka hinder för införande av EDI som finns bland små och 
medelstora företag, samt dra slutsatser om hur dessa hinder kan överbryggas.  
 
 
1.3 Avgränsningar 
 
Vi avgränsar oss till att enbart studera små och medelstora företag, d.v.s. företag 
med mindre än 250 anställda, i Luleå-regionen. Vi kommer inte heller att 
behandla alla de tekniska aspekterna av EDI, utan bara gå igenom dessa 
översiktligt för att ge läsaren den grundläggande förståelse för EDI som krävs för 
att tillgodogöra sig rapporten. 
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2. METOD 
 
I detta avsnitt beskrivs hur undersökningen strukturerats och genomförts. Vi re-
dovisar och utvärderar de metoder vi använt oss av, samtidigt som information-
ens validitet och reliabilitet behandlas. 
 
 
2.1 Tillvägagångssätt 
 
Det tillvägagångssätt vi valt att följa vid genomförandet av examensarbetet be-
skrivs av Patel och Davidson i deras bok Forskningsmetodikens grunder. 
[PATE94] Detta tillvägagångssätt består av stegen som illustreras i figur 1 nedan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Stegen i forskningsprocessen 
Från Forskningsmetodikens grunder, (sid. 31), av Patel, R. & Davidson, B., 1994. 
 
 
Det första vi gjorde var att bestämma oss för vad vi skulle undersöka, att identi-
fiera det problemområde som speciellt intresserade oss. Vi kom fram till att vi 
ville undersöka varför så få små och medelstora företag anammat EDI i sin 
verksamhet. 
 
 
2.1.1 Skaffa sig kunskap 
 
För att skaffa oss kunskap inom det problemområde vi valt att studera sökte vi, 
med hjälp av lämpliga nyckelord, litteratur på biblioteket som vi sedan läste 
igenom. Ur denna litteratur har vi valt ut de teorier som vi ansett vara mest re-
levanta. Ibland har en författare även rekommenderat annan litteratur i samma 
ämne. I dessa fall har vi strävat efter att även ta del av denna information. De 
teorier som återkommit i olika källor, och som beskrivits som relevanta och fre-
kvent använda, har vi valt att redovisa i vårt teoriavsnitt. 

Problem 

1. Skaffa sig kunskap 
2. Bestämma sig för vad 

• Precisering av problemet 
3. Bestämma sig för hur 

• Undersökningsgrupp 
• Undersökningsuppläggning 
• Tekniker för att samla information 

4. Genomförande 
5. Bearbeta/analysera 
6. Redovisa/rapportera 
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2.1.2 Precisering av problemet 
 
Efter att vi införskaffat oss kunskap inom det valda problemområdet var det dags 
att precisera problemet. I vårt sökande efter kunskap fann vi att företag upplever 
olika slags hinder för ett införande av EDI. Därför vill vi undersöka vilka hinder 
som idag upplevs som de största och hur dessa hinder kan överbryggas. 
 
 
2.1.3 Undersökningsgrupp 
 
När det blivit dags att bestämma oss för hur vår undersökning skulle gå till valde 
vi att använda både kvantitativa och kvalitativa metoder. Den kvantitativa 
undersökningen utgjorde en slags förstudie, där vi genomförde en 
enkätundersökning bland de utvalda företagen, för att på så sätt få reda på vad 
företagen i dagsläget upplevde som de främsta hindren vid ett införande av EDI.  
 
Vi bestämde oss för att 40 företag skulle ingå i den kvantitativa undersökningen. 
Vid urvalet av de företag som skulle ingå i undersökningsgruppen använde vi oss 
av databasen Företagsfakta (www.foretagsfakta.se) för att på ett enkelt sätt kunna 
identifiera alla företag i Luleå med färre än 250 anställda. Här hade vi även 
möjligheten att söka på specifika branscher, vilket kom till stor nytta då vi valt att 
använda oss av vad Arlene Fink [FINK95A] kallar Stratified random sampling.  
 
Stratified random sampling innebär att man delar in populationen i subgrupper, 
och utifrån dem väljer ut respondenter slumpmässigt. De företag i Företagsfaktas 
databas som matchade våra kriterier delade vi in i grupper. Varje grupp 
motsvarade en viss bransch, och ur dessa grupper valde vi slumpmässigt ut de 
företag som skulle ingå i enkätundersökningen. 
 
Vi valde denna metod eftersom det var önskvärt att få en så stor spridning bland 
företagen som möjligt. En inriktning på t.ex. IT-branschens företag hade 
förmodligen givit en snedvriden bild på grund av branschens höga IT-mognad.  
 
Efter den inledande enkätundersökningen valde vi ut en avgränsad del av de 
svarande företagen för att genomföra kvalitativa intervjuer med dessa. De företag 
vi valde ut representerar ett antal olika branscher, och var de som bäst motsvarade 
den reviderade listan över hinder. 
 
 
2.1.4 Undersökningsuppläggning 
 
Vår undersökningsuppläggning var att genomföra en fallstudie hos företag med 
färre än 250 anställda, d.v.s. små och medelstora företag. 
  
Att genomföra en fallstudie innebär att man gör en empirisk studie som under-
söker ett aktuellt fenomen inom dess verksamma miljö, speciellt när gränsen 
mellan fenomenet och dess miljö inte är uppenbar. En fallstudie är ett sätt att 
undersöka ett empiriskt område genom att följa ett antal fördefinierade steg 
[YIN94].  
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Fallstudiearbetet innebär att en undersökning av en mindre, avgränsad grupp 
genomförs. T.ex. en individ, en grupp individer eller en organisation. Man an-
vänder sig ofta av fallstudier då man vill studera processer eller förändringar 
[PATE94].  
 
 
2.1.5 Tekniker för att samla information 
 
De tekniker som vi valt att använda oss av för att samla in information, och där-
med också ge oss möjligheten att besvara vår forskningsfråga, har bestått av att 
genomföra en enkätundersökning samt att intervjua nyckelpersoner inom utvalda 
företag och litteraturstudier. 
  
 
2.1.6 Genomförande, bearbetning och rapportering  
 
Efter att genomförandet av arbetet var färdigt var det dags för bearbetning och 
analysering av vårt material. Bearbetningsfasen bestod av att analysera de 
enkätsvar som vi erhållit, samt transkribering av materialet från intervjuerna, för 
att sedan sammanställa det i vår rapport.  
 
I analysen har vi jämfört den information vi inhämtat genom empiriska studier 
med den teori vi redovisar i detta arbete.  
 
Till sist har vi redovisat och rapporterat vårt arbete samt de slutsatser vi dragit. 
 
 
2.2 Kvantitativa metoder 
 
Kvantitativa metoder är till stor hjälp då man vill finna struktur i data. Det handlar 
ofta om att kvantifiera, t.ex. frågeställningar som ”hur stor?” eller ”hur många?” 
etc.  
 
När man samlat in sitt material bör man först skaffa sig en överblick över det, 
lämpligen med hjälp av grafiska metoder. När materialet analyserats grafiskt är 
det lämpligt att gå vidare med statistisk bearbetning. Nästa steg innebär att 
resultatet tolkas, dvs. förklara för läsaren vad det innebär. Tolkningarna ska hänga 
samman med frågeställningarna. Det är också viktigt att jämföra och diskutera 
resultatet utifrån andra forskares resultat. [EGGE99]  
 
 
2.2.1 Enkäter 
 
En enkätundersökning är ett sätt att samla information för att beskriva, jämföra 
eller förklara kunskap, attityder och beteenden. Svarsalternativen i enkäter delas 
oftast in i tre grupper: nominella, ordnade och numeriska. De nominella svaren 
har inget numeriskt värde, istället består svaren av förbestämda svarsalternativ. I 
den andra gruppen, ordnade, ges den svarande möjligheten att rangordna olika 
alternativ. Den tredje gruppen, numeriska svarsalternativ, innebär att den svarande 
ombeds att skriva in ett numeriskt värde, t.ex. sin ålder eller längd. [FINK95A] 
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2.3 Kvalitativa metoder 
 
I vårt examensarbete har vi valt att använda oss av kvalitativa metoder för in-
samlandet av empirisk information. Kvalitativa metoder erbjuder forskare möjlig-
heten att undersöka objektet i fråga, i sin naturliga omgivning, genom att försöka 
fånga och tyda den innebörd som människor tillför sammanhanget. En kvalitativ 
undersökning innefattar en metod för insamlandet och användandet av empiriskt 
material, som tillåter forskaren att beskriva rutiner och problematiska moment i 
människors liv [CRES98].  
  
 
2.3.1 Intervjuer 
 
Vi har valt att göra semistrukturerade intervjuer eftersom denna metod tillåter 
större frihet att fördjupa svaren genom att försöka förtydliga och utveckla de svar 
som ges. Detta skapar en dialog mellan intervjuaren och den som intervjuas, till 
skillnad från strukturerade intervjuer där intervjuarens roll till största del består av 
att leda den intervjuade genom de frågor som fastställts på förhand [MAY97]. 
 
 
2.4 Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet är ett statistiskt mätverktyg för att se hur stor del av de data som sam-
lats in som kan återskapas vid ett annat tillfälle genom att använda samma 
metoder. 
 
Förutom att mäta en metods reliabilitet, måste man även mäta dess validitet. Vali-
ditet uttrycker i vilken utsträckning en metod mäter det den var tillägnad att mäta. 
Även arbetet med att dokumentera validiteten vid utvärdering av en metod är 
mycket viktig då denna dokumentation utgör ett mått på hur pass säker och rätt-
visande en metod är [LITW95].  
 
 
2.5 Metoddiskussion 
 
För att ta reda på hur inställningen till EDI bland små och medelstora företag ser ut idag 
har vi använt oss av en fallstudie. I fallstudien ingick en inledande enkätundersökning och 
efterföljande intervjuer med ett antal av de svarande företagen. 
 
För att få en så hög reliabilitet som möjligt i uppsatsen har vi valt att inkludera 
enkätmallen som en bilaga. På detta sätt skulle det vara möjligt att vid annat tillfälle 
återskapa den data vi samlat in.  
 
Vi har också redovisat vårt tillvägagångssätt i undersökning på ett så detaljerat sätt som 
möjligt för att ytterligare stärka reliabiliteten. 
 
Eftersom vi valt att använda oss av ”Stratified random sampling” när vi gjorde urvalet 
inför enkätundersökningen, och på så sätt har täckt upp ett stort antal olika branscher, 
anser vi att validiteten och generaliserbarheten av resultatet är hög. Om vi valt att endast 
inrikta oss på en bransch hade resultatet förmodligen blivit missvisande. 
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Valet av personliga intervjuer som metod för inhämtning av information gav oss 
möjligheten att fördjupa och förtydliga frågeställningar samt säkerställa att 
respondenternas svar var så uttömmande som möjligt.  
 
För att ytterligare säkerställa så hög validitet som möjligt såg vi till att 
respondenterna i våra intervjuer var de personer inom företagen som besatt den mesta 
kunskapen inom det aktuella området. Vi har även strävat efter att boka våra 
intervjuer i god tid, och tala om för respondenterna vad intervjuerna kommer att 
behandla. På så sätt har de erbjudits tid att förbereda sig.  
 
Det är viktigt att notera att vi tolkat intervjupersonernas uppfattningar utifrån vår 
uppfattning av verkligheten, vilket således påverkar resultatet då attityder alltid är 
subjektiva. Vi har utgått från en hermeneutisk ansats i vårt arbete och inte nöjt oss 
med att konstatera fakta, utan även strävat efter att förstå varför saker och ting 
förhåller sig på ett visst sätt.  
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3. TEORI 
 
I detta avsnitt går vi igenom relevanta teorier inom problemområdet. Vi ger en 
grundläggande beskrivning av vad EDI är och hur EDI fungerar. Vi redovisar 
också de hinder och överbryggande åtgärder som återfinns i teorin. 
 
 
3.1 Vad är EDI? 
 
Begreppen inom elektronisk handel blandas ofta samman, ibland används t.ex. 
begreppen EDI och EDIFACT synonymt. Figur 2 nedan visar hur dessa begrepp 
hänger samman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Begrepp inom elektronisk handel 
Från Elektroniska affärer, (sid. 63), av Fredholm, P.,1999. 
 
 
EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and 
Transport) är en standard, skapad av FN och ISO, som beskriver innehållet i och 
uppbyggnaden av elektroniska dokument. Standarden anger dock inte hur dessa 
dokument ska transporteras mellan olika system och vilken säkerhet som ska 
tillämpas. 
 
EDI handlar som själva överförandet av dessa meddelanden och är därmed också 
bredare än EDIFACT. Inom EDI återfinns olika tekniker för elektronisk 
kommunikation. Begreppet EDI förknippas vanligtvis med kommunikation 
mellan affärspartners. Det bör dock nämnas att EDI lämpar sig lika bra inom en 
organisation, t.ex. ett sjukhus, för utbyte av dokument mellan avdelningar och 
system. 
 

EDIFACT 

EDI

Elektronisk handel 

Handelsprocedurer 
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På samma sätt som EDIFACT är en delmängd av EDI, är EDI ett av sätten att 
bedriva elektronisk handel på. Elektronisk handel i sin tur är bara ett av de olika 
verktyg ett företag kan använda för att förbättra sina 
handelsprocedurer/affärsprocesser. [FRED99] 
 
EDI utvecklades under 1960-talet eftersom det fanns ett behov av att snabba upp 
överföringen av dokument i samband med transporter. Men det dröjde ända tills 
1980-talet innan EDI började användas inom de större industrierna. [KALA96] 
 
EDI är överförandet av maskinläsbar data mellan två affärspartners datorsystem.  
Att använda sig av EDI innebär att affärssystem, t.ex. order-, lager-, och 
ekonomisystem, kan utbyta information direkt, med minimal eller ingen mänsklig 
inblandning. [FRED99] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. EDI-flödet mellan köpare och säljare 
Från From EDI to Electronic commerce, (sid. 18), av Sokol, K. P., 1995. 
 
 
Det köpande företaget skapar en order i sin inköpsapplikation. Istället för att på 
traditionellt vis skriva ut ordern på papper, genereras en maskinläsbar fil av 
företagets EDI-system. Filen följer en överenskommen standard som kan läsas av 
det säljande företagets EDI-system, dit den sänds elektroniskt. Det säljande 
företagets EDI-system konverterar därefter innehållet i filen till ett format som 
kan läsas av företagets orderhanteringsapplikation. Orderhanteringsapplikationen 
läser in och behandlar ordern precis som vilken annan order som helst. [SOKO95] 
 
 
3.1.1 Minimikrav för EDI 
 
Det finns ingen formell definition av EDI, men för att en överföring av 
meddelanden ska kunna kallas för just EDI krävs att följande kriterier är 
uppfyllda:  
 

- Direkt kommunikation mellan informationssystem via telekommunikation 
eller lokala nätverk. 

 
- Standardiserat format istället för egendefinierat format.  

 

   

   
Inköps- 
applikation 

EDI-
system 

Orderhanterings- 
applikation 

EDI-
system 

Köpare Säljare 

EDI 
standardfil 



    10

- Strukturerad information, d.v.s. information som man t.ex. vanligtvis 
använt blanketter till, och inte personliga meddelanden eller annan 
ostrukturerad information.  

 
- Meddelandena ska vara processbara hos mottagaren. Det ska alltså inte 

behövas manuella insatser för att data ska registreras hos mottagarens 
system.  

 
- Oberoende av hårdvaruplattform, operativsystem, datatyp, typ av 

informationssystem, tid och kommunikationsmetod hos de olika parterna.  
 

- Inbyggda kontroller i systemet och säkerhet i överföringen är viktig för att 
skapa tillförlitlighet. 

 
- Baserat på avtal, d.v.s. mellan parter som redan har ett etablerat 

samarbete. [FRED99] 
 
En EDI-implementation i dess enklaste form kräver tre komponenter 
 

- (Interorganisatorisk) kommunikationskanal 
 

- Dator 
 

- Applikation, applikationslänk och EDI-översättare 
 
För kommunikationen krävs ett modem, eller någon annan form av uppkoppling 
mot den andra parten. [SOKO95] Traditionellt har företag använt sig av hyrda 
privata linor för att koppla upp sig mot sina affärspartners. Detta är dock en dyr 
lösning. [FRED00] Dessutom måste de kommunicerande parterna använda sig av 
samma kommunikationsprotokoll. Kommunikationsprotokollet styr 
datakommunikationen genom att fastställa vem som är sändare respektive 
mottagare, granska mottagen data samt bekräfta dess mottagande innan en 
begäran efter mer data skickas. 
 
EDI-systemet kan implementeras på allt ifrån vanliga mikrodatorer till 
stordatorer, varje variant har sina för- och nackdelar. I mindre företag är det 
ovanligt med stordatorer och därför är det också vanligast att man använder sig av 
mikrodatorer. 
 
Hos sändaren används på mjukvarusidan vanligtvis tre typer av program. 
Affärsapplikationen fungerar som en gateway mot EDI-systemet och står för 
skapandet av data. Applikationen tar emot manuellt inmatad data eller hämtar den 
automatiskt från det interna systemet, datan bearbetas och omvandlas till ett 
utgående affärsdokument. Applikationslänken samlar in information från 
affärsapplikationen, formaterar denna till fil av fördefinierad längd och överför 
denna fil till EDI-översättaren. EDI-översättaren läser in filen, genererar en ny fil 
som följer given EDI-standard och sänder denna via kommunikationskanalen till 
mottagarens EDI-översättare. Här sker processen omvänt tills informationen har 
nått mottagarens affärsapplikation där den hanteras på förbestämt sätt. [SOKO95] 
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3.1.2 Skicka direkt, eller via tredje part 
 
När ett företag får nya EDI-affärspartners ökar ofta också antalet 
kommunikationsprotokoll som företaget måste kunna hantera, det är inte säkert att 
alla partners använder sig av samma protokoll. Istället för att själva stödja alla 
olika protokoll, kan ett företag välja att använda sig av en service från tredje part, 
kallad VAN (Value Added Network). Ett sådant företag har specialiserat sig på att 
agera mellanhand mellan sändare och mottagare av EDI-meddelanden. Ett VAN 
stödjer ett stort antal protokoll och standarder och tillåter sina kunder att använda 
valfri kommunikationsmetod. [SOKO95] En annan viktig fördel med att använda 
ett VAN är att det eliminerar behovet två de kommunicerande parterna att vara 
uppkopplade samtidigt. Detta kan vara en nog så viktig faktor i ett mindre företag 
som inte har så många datorer. Programvaran kan t.ex. ställas in för att efter ett 
visst klockslag på natten koppla upp och hämta och lämna meddelanden. På detta 
sätt förbrukas inte viktiga datorresurser under arbetstid då de behövs till andra 
uppgifter. [FRED99] Kostnaden för att anlita ett VAN varierar. Vanligtvis tar ett 
VAN, utöver anslutningskostnaden, betalt per hanterat dokument. [KALA96] 
 
 
3.2 Varför införa ett 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 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. 
[FRED99] 
 
 
3.2.1 Fördelar med elektroniska affärer 
 
Genom att införa elektroniska affärer inom en organisation kan en hel del vinster 
realiseras. Dessa vinster delas oftast in i två grupper. Den första är direkt 
beroende av tekniken som används, medan den andra är mer av strategisk 
karaktär. Den första gruppen av fördelar består bl.a. av: 
 

- Den minskade hanteringen av pappersdokument innebär betydande 
rationaliseringar inom verksamheten, och därmed också minskade 
kostnader. Information registreras automatiskt i systemet istället för 
manuellt. 

 
- Kvaliteten på information blir högre i och med att felfrekvensen minskar i 

det dagliga arbetet. Många anser att denna fördel är den mest påtagliga. 
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[FRED99] Pappersdokument är benägna att innehålla olika typer av 
inkorrekt eller ofullständig information. 1 av 20 papper innehåller någon 
typ av fel, och fel kostar 5-10 ggr mer att hantera än korrekt information. 
[SOKO95] 

 
- Snabb informationshantering är en förutsättning för effektiv distribution 

och förkortade ledtider. För att ett företag ska kunna uppnå full effekt av 
elektroniska affärer måste företaget integrera EDI-systemet med de interna 
administrativa systemen.  

 
- Administrativa sysslor kan minimeras och i vissa fall helt uteslutas, vilket 

leder till att företagen knyts närmare varandra och ledtiderna förkortas. 
[FRED99] 

 
De strategiska fördelarna består bl.a. av: 
 

- Att införa elektroniska affärer i en verksamhet resulterar ofta i att 
samarbetet mellan köpare och säljare går smidigare än tidigare och ett 
långsiktigt partnerskap kan skapas. 

 
- Eftersom det krävs en viss initial investering när ett företag inför 

elektroniska affärer, går man inte i samarbete med vilket företag som 
helst. Det långsiktiga partnerskapet som skapas mellan två företag leder 
till en starkare bindning mellan dessa. 

 
- På grund av det förenklade samarbetet mellan organisationer som infört 

elektroniska affärer, skapas en slags ökad lojalitet mellan dessa. Ofta 
innebär denna ökade lojalitet att kunden i det aktuella sammanhanget 
begränsar sig till en leverantör av respektive produktsortiment.   

 
- Med ett system som kontinuerligt rapporterar händelser går det att få 

bättre uppföljning av t.ex. lagernivåer hos både kunder och leverantörer. 
[FRED99] 

 
 
3.2.2 Nackdelar med elektroniska affärer 
 
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 ska kunna realiseras i en verksamhet krävs en 

integration ända in i de deltagande parternas affärssystem. Med 
egenutvecklade och omoderna affärssystem blir detta oftast en komplex 
och dyr affär. 

 
- Elektroniska affärer innebär att verksamheten måste ta vara på den nya 

tekniken på ett bra sätt. Tekniken består av nya programvaror, 
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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. [FRED99]   

 
 
3.3 Hinder för införande av EDI 
 
EDI har under en längre tid förutspåtts bli en succé, utan att egentligen få något 
fotfäste hos företag. I efterhand ser man hur naiv och kortsiktig denna vision var, 
eftersom den grundläggande infrastrukturen och mjukvaran utvecklats färdigt 
först i början av 90-talet. Idag, tio år senare, ser utvecklingen inte så annorlunda 
ut; fortfarande har inte EDI lyckats bli den succé som förutspåtts decennier 
tidigare. Den huvudsakliga orsaken anses vara företagskulturen. För det första 
anses EDI hota det mediet som vi blivit så vana vid, d.v.s. pappret. För det andra 
så finns ett motstånd mot förändringar av ansvarsområden, funktioner och 
relationer. [EMME92] 
 
En enkätundersökning utförd av First National Bank of Chicago visade att de 
största upplevda hindren för införande av EDI i de svarande företagen var, i 
ordningsföljd: [SOKO95] 
 

- Kostnad 
  

- Säkerhet  
 
- Avsaknad av standard 

 
- Brist på kunskap 

 
- Företagets attityd 

 
 
3.3.1 Kostnad 
 
Initialkostnaden vid införandet av ett traditionellt EDI-system är ofta hög och de 
potentiella besparingarna är långsiktiga. Eftersom det kan vara svårt att rättfärdiga 
en sådan investering väljer många företag att inte alls införa EDI, eller att endast 
införa de absolut nödvändiga fysiska förutsättningarna som krävs för att använda 
EDI i dess enklaste form. Ett sådant införande leder ofta till att företaget inte 
erhåller några av de fördelar EDI kan erbjuda. [SOKO95] 
 
En stor kostnad och barriär vid införandet av EDI har varit anpassningen av 
företagets olika affärssystem, t.ex. order-, lager- och faktureringssystem. 
Leverantörerna av dessa system har inte förberett dem för elektroniska affärer. 
[FRED99] 
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Andra kostnader förknippade med EDI är inköp av EDI-översättare, anlitande av 
VAN-service och utbildning av personal.  
 
EDI-översättaren kan utvecklas internt, men översättaren är ett komplext program 
som kräver stor kunskap om standarden. Därför är det ofta lämpligare att 
investera i någon av de färdiga produkterna som finns på marknaden.  
 
Att använda sig av ett VAN innebär en kostnad för företaget, bl.a. en 
anslutningskostnad och rörliga kostnader som beror på hur många meddelanden 
som skickas och tas emot.  
 
Utbildningskostnaderna handlar inte enbart om att skapa förståelse för olika EDI-
koncept hos den tekniska personalen. Det viktigaste, och svåraste, är att skapa 
engagemang för EDI-satsningen hos all personal, från den högsta ledningen till 
personal på operativ nivå. [SOKO95] 
 
 
 3.3.2 Säkerhet 
 
När mängden elektroniska meddelanden ökar inom ett företag blir det extra 
viktigt att bygga upp en så säker driftsmiljö som möjligt. Säkerheten är även 
viktig i det avseende att fel snabbt ska vara möjliga att upptäcka och åtgärda, samt 
för att företaget ska ha möjlighet till att gardera sig mot intrång och förvanskning 
av information. [FRED99]  
 
Allteftersom EDI-användningen ökar, växer också kravet på säkerhet. Det saknas 
ofta EDI-avtal mellan handelspartners och säkerhetsfunktionerna håller en låg 
nivå. En av orsakerna till att säkerheten upplevs som låg kan vara att EDIFACT, 
som är den mest accepterade internationella standarden, till en början valde att 
begränsa säkerheten inbyggd i standarden. Istället förde man över 
säkerhetsansvaret på användarna av systemet. [FRED95] Detta har dock 
förbättrats då EDIFACT på senare år utvecklat ett stöd för säkerhet i 
standarden.[FRED99] 
 
Enligt enkätundersökningen som utfördes av First National Bank of Chicago var 
den generella uppfattningen bland de svarande att man upplevde en brist på 
säkerhet i EDI. Att så många har tillgång till systemet skulle eventuellt kunna leda 
till att information kan läsas eller ändras av obehöriga under överföring. 
[SOKO95] 
 
 
3.3.3 Avsaknad av standard 
 
En brist hos EDI har länge varit avsaknaden av en dominerande standard för 
överföring av meddelanden mellan två kommunicerande parter. Man trodde 
tidigare att X.400-standarden, som utvecklats av International Telecommunication 
Union, skulle bli en de facto-standard för EDI-meddelanden. Framgångarna har 
dock uteblivit. [FRED99] 
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Kompatibiliteten är inte försäkrad ens inom en av de olika standarderna. Idag är 
EDIFACT den enda internationellt etablerade EDI-standarden. Den bär dock på 
vissa brister. T.ex. så kan inte två företag som båda implementerat EDIFACT 
koppla samman sina system utan omfattande systemintegration [PÅLS98] 
 
Att koppla samman två handelspartners är inte tillräckligt för att man ska kunna 
använda EDI. All mjukvara, hårdvara, och nätverk måste arbeta tillsammans för 
att information ska kunna färdas från källa till destination. Datorindustrin har 
producerat massvis med standarder. Dessa överlappar ofta varandra på grund av 
att många oberoende grupper utvecklat dem. Resultatet av detta förfarandesätt har 
blivit en långsam spridning och begränsad implementering av EDI. [KALA96] 
 
Företag upplever att standarder kontinuerligt förändras, och att de inte får 
tillräckligt stort stöd från industrier för att en lyckad implementering ska kunna 
försäkras. [SOKO95] 
 
 
3.3.4 Brist på kunskap 
 
Trots att de flesta inom organisationen är medvetna om behovet av utbildning 
rinner det alltför ofta ut i sanden. Ofta är orsaken till detta att företaget inte har de 
resurser och den tid som krävs för att utbilda personalen. 
 
Att bedriva elektroniska affärer innebär att verksamhetsmässiga och tekniska 
nyheter måste tas om hand på bästa sätt. Nya programvaror, systemintegration 
och datakommunikation ställer nya krav på kunskap. Dessa krav kan vara svåra 
att hantera i ett mindre företag som ofta saknar en egen dataavdelning. [FRED99] 
 
Oftast har elektroniska affärer behandlats på fel nivå och plats inom 
organisationen. När den elektroniska handeln i avsaknad på kunskap ibland 
klassas som en ren datateknisk fråga, lyfts inte de strategiska argumenten fram 
och intresset blir inte tillräckligt stort. [FRED99] 
 
När brist på kunskap anges som det huvudsakliga skälet till att EDI inte införs i en 
verksamhet, beror det oftast inte på att personalen med teknisk utbildning har för 
låg kunskap. Istället är det affärsmän som brister i sin kunskapsnivå. Bl.a. så ser 
ofta affärsmän EDI som en teknisk möjlighet, och inte som ett affärsinitiativ. 
[SOKO95] 
 
Att implementera EDI i en verksamhet kräver koordination och samarbete mellan 
personal från en mängd olika områden, både inom och utanför organisationen. 
Därför krävs utbildning av potentiella användare och handelspartners. Båda 
organisationerna som handlar med varandra behöver ingående kunskap och 
förståelse för vad EDI är, och hur det fungerar. [EMME92]  
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3.3.5 Företagets attityd 
 
Företagets attityd och brist på kunskap är två problemområden som överlappar 
varandra. Brister i företagets attityd beror ofta på bristande kunskap. 
 
För att uppnå fördelar i sitt EDI-användande krävs mer än bara ett införande. Att 
vara tekniskt förberedd för EDI är inte samma sak som att organisationen är redo 
för de förändringar som EDI innebär. [SOKO95] 
 
I en del fall är det interna krafter som bromsar införandet av ny teknik. Eftersom 
elektroniska affärer är ett medel för förändringar så finns det också en vilja att 
bevara det gamla och bromsa nytänkande och på det sättet behålla den egna 
maktpositionen, eller kanske till och med att få behålla sitt arbete. [FRED99] 
 
 
3.4 Överbryggande av hinder 
 
3.4.1 Kostnad 
 
Att anpassa sina affärssystem till elektronisk handel upplevs ofta som en av de 
största kostnaderna förknippade med införandet av EDI. Tidigare var det ovanligt 
att leverantörerna av dessa system byggde in någon form av stöd för elektronisk 
handel. Mot slutet av 1990-talet har dock stora förbättringar skett, och idag 
erbjuder många leverantörer affärssystem anpassade för både näthandel och EDI. 
Inom en snar framtid kommer alla system av betydelse att ha ett inbyggt 
gränssnitt mot både webbhandel och EDI. 
 
Ett företag utan befintliga äldre system, som är på väg att investera i ett nytt 
affärssystem och planerar att bedriva elektronisk handel, kan med fördel välja 
något av alla de moderna system som är förberedda för elektronisk handel och 
EDI. Det har i snabb takt börjat dyka upp färdiga paket, anpassade för mindre 
företag i både pris och funktion. 
 
Ett företag med äldre system som står inför beslutet att införa EDI i verksamheten 
kan välja mellan att antingen anpassa sina befintliga system till elektronisk 
handel, eller att investera i nya modernare system med inbyggt stöd. En viktig 
aspekt att ta hänsyn till är den investering i det gamla systemet som existerar i 
form av användarnas kunskap i att hantera systemet. De båda alternativens för- 
och nackdelar bör noggrant vägas mot varandra. [FRED99] 
 
Det mest fördelaktiga alternativet är i normalfallet en kombination av inköp och 
anpassning. För att en existerande applikation ska kunna kommunicera via EDI 
krävs en applikationslänk och en EDI-översättare. Många systemleverantörer 
erbjuder idag applikationslänkar till sina äldre system. Applikationslänkarna gör 
det möjligt för systemen att kommunicera med en viss EDI-översättare. Att 
investera i en sådan standardlösning behöver inte innebära en stor kostnad för 
företaget. I de fall där företaget använder sig av ett system som är speciellt 
utvecklat för eller av företaget räcker det dock inte med en sådan standardlösning. 
Då måste företaget antingen utveckla en egen applikationslänk, eller anhålla om 
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en offert på framtagandet av en applikationslänk från företaget man köpt systemet 
av.  
 
EDI-översättaren bör köpas i form av en standardlösning. EDI-standarden är 
komplex och i ständig förändring/förbättring. Genom att köpa en färdig och 
välbeprövad lösning säkerställer företaget kompatibilitet med en given standard 
även i framtiden och besparar sig arbetet med att sätta sig in i standardens alla 
detaljer. Det finns idag ett flertal utmärkta kostnadseffektiva EDI-översättare på 
marknaden. De kan köras på de flesta olika plattformar, allt från vanliga PC:s till 
stordatorer, och täcker därmed de flesta behov. Ett mindre företag i ett första 
skede av EDI-användande kan med fördel välja att köpa någon av de enklare EDI-
översättarna och köra den på en vanlig PC. Allteftersom transaktionsmängden och 
antalet handelspartners ökar kan företaget uppgradera mjuk- och hårdvaran för att 
passa behoven. [SOKO95] 
 
Det är vanligt att det diskuteras kring huruvida EDI-användare bör utnyttja ett 
VAN eller ej. Att kontraktera en tredje part som mellanled i överföringen av 
meddelanden medför en högre kostnad. Den avlastning ett VAN innebär för 
företaget uppväger dock ofta denna kostnad, dessutom erbjuder de flesta VAN 
robust säkerhet och kontroll av meddelandeöverföringen. För ett mindre företag 
skulle kostnaden för att uppnå samma höga säkerhet och robusthet vida överstiga 
kostnaden för att anlita ett VAN. Den rörliga kostnaden för sändande och 
mottagande av meddelanden behöver inte heller bli så hög i ett inledande skede 
eftersom transaktionsvolymen vanligtvis är relativt liten till en början. [SOKO95] 
 
Tack vare att Internet idag är allmänt tillgängligt har ett billigt alternativ till 
traditionella VAN dykt upp. Internet utgör en väldigt effektiv kanal för företag 
som vill använda EDI, vare sig det är små eller stora företag. Det finns många 
orsaker till att företag implementerar Internetbaserad EDI 
 

- Internet är ett allmänt tillgängligt nätverk med få geografiska restriktioner.  
 
- Det globala nätverk som Internet är, utgör ett utomordentligt bra sätt för 

företag att nå största möjliga mängden affärspartners. 
 

- Genom att använda Internet som kommunikationskanal kan 
kommunikationskostnader sänkas med upp till 50%.  

 
- Internetbaserad EDI kan komplettera eller ersätta många nuvarande EDI 

applikationer. 
 

- Internetverktyg, såsom browsers och sökmotorer är väldigt 
användarvänliga, och många användare vet idag hur man använder dom. 

 
- Internetbaserad EDI har många funktioner som traditionell EDI saknar, 

t.ex. samarbete, arbetsflöden och sökmotorer. [TURB02] 
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Figur 4. Internetbaserad EDI  
Från Electronic commerce, (sid .259), av Turban, E., 2002. 
 
 
Tekniken med intra- och extranät, kan användas i EDI-sammanhang. Den 
vanligaste formen av användning av intranät är informationsutbyte inom en 
organisation. Intranätet kan t.ex. kopplas till ett EDI-system och automatiskt 
hämta information från en leverantör om dennes produkter. När någon ur 
personalen behöver göra ett inköp finns då alla uppgifter lättillgängliga på 
intranätet.  
 
Genom att använda ett extranät kan en leverantör göra sina produkter tillgängliga 
för en utvald grupp av kunder. Kunden loggar in på leverantörens extranät med 
hjälp av ett lösenord och en helt vanlig webbläsare. Väl inloggad kan kunden 
köpa varor ur ett individuellt anpassat sortiment. 
 
För ett mindre företag kan en form av Internetbaserad EDI, kallad Webb-EDI, 
innebära att man i princip utan kostnad kan ta del av några av fördelarna med 
EDI. Lösningen är därför särskilt lämplig i de fall då företaget måste 
implementera EDI till följd av krav från en affärspartner. Webb-EDI är en slags 
kombination av EDI och webbhandel där man kan skapa lösningar där handlande 
företag kan välja den metod man finner mest lämplig. T.ex. kan en mindre kund 
placera en order via leverantörens webbsida, ordern tas därefter automatiskt 
omhand av leverantörens ordersystem som är kopplat till webbsidan. Detta 
innebär att kunden inte behöver mer avancerad utrustning än en PC med en 
webbläsare. Hos leverantören uppnås full integration med affärssystemet. En 
orderbekräftelse kan exempelvis lämnas till kunden i form av ett e-
postmeddelande eller ett formulär på webbsidan. 
 
Det går att arbeta på samma sätt mot leverantörer med Webb-EDI. Leverantören 
kan hämta sin order från en webbsida via en webbläsare. På samma webbsida kan 
även finnas färdiga formulär för t.ex. orderbekräftelse och faktura. De flesta av 
uppgifterna på ordern kan vara ifyllda redan från början av köparen. Leverantören 
behöver bara komplettera vissa uppgifter, därefter sänds informationen direkt till 
köparens affärssystem som ett EDI-meddelande. [FRED00] 
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Enligt undersökningar har företag som anammat Internetbaserad EDI haft positiva 
reaktioner till denna typ av kommunikationsmetod. Genom att använda 
Internetbaserad EDI undviker företag många av de kostnader som uppstår i 
samband traditionell EDI, såsom kostnader för nätverkstransport, översättning och 
routing av EDI-meddelanden. Det har börjat bli vanligt att företag kombinerar 
traditionell och Internetbaserad EDI, genom att man transporterar 
Internetbaserade beställningar till sina VAN för att där översätta dessa och skicka 
vidare meddelandet till företagets värddator. Företag använder alltså Internet som 
en alternativ kommunikationskanal och slipper därmed de höga kostnader som en 
hyrd lina medför. [TURB02] 
 
Att använda SMTP/MIME för att överföra EDI-meddelanden har blivit mycket 
populärt. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) och MIME (Multiple Internet 
Mail Exchange) är de två protokoll som främst används för att skicka e-post via 
Internet. Med tanke på Internets spridning, och att möjligheten till att sända e-post 
finns inbyggd i alla moderna operativsystem, kommer troligen användningen av 
SMTP/MIME inom EDI att öka även i fortsättning. SMTP/MIME har dock en 
stor nackdel i den bristande säkerheten. Därför är det många som förutspår att det 
nyare protokollet S/MIME kommer att bli den dominerande tekniken för EDI-
kommunikation via Internet. S/MIME (Secure MIME) använder sig av kryptering 
och erbjuder kvittens, äkthetsbevis, icke-förnekbarhet och förvanskningsskydd. 
[FRED00] 
 
 
3.4.2 Säkerhet 
 
Säkerhet är inte bara en fråga om teknik utan även en fråga om personligt ansvar, 
därför är det viktigt att placera ansvaret på individnivå. Det mest praktiska sättet 
att göra detta på är att bygga upp och underhålla gemensamt accepterade 
säkerhetsfunktioner och standardiserade rutiner. Dessa funktioner och rutiner 
måste säkerställa: 
 

- Att endast de som är behöriga ska ha tillgång till information.  
(Konfidentialitet)  

 
- Att information ej blivit obehörigen ändrad. (Integritet) 

 
- Att tjänsten är tillgänglig när så önskas. (Tillgänglighet) 

 
- Att det alltid går att verifiera innehållet i ett elektroniskt dokument. 

(Spårbarhet) 
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För att EDI-lösningen ska vara kostnadseffektiv och säker bör följande steg 
genomföras: 
 

- Företagsledningen ska involveras i ett tidigt skede. Säkerhetspolicyn 
måste anpassas och uppdateras för EDI, och ligga som grund för vidare 
arbete. Viktigt är också att policyn distribueras inom företaget. 

 
- I en förstudie ska beslutas om vilka funktioner som ska inkluderas i EDI-

lösningen, vilka juridiska krav som ska tillgodoses och vilken 
reviderbarhet och spårbarhet som krävs.  

 
- EDI-projektet ska budgeteras och kompetent personal väljs ut för att 

genomföra projektet.  
 

- Under utvecklingen av projektet ska företaget: 
 

o Bestämma vilka standarder som ska användas. 
 
o Dokumentera regler för hantering av EDI-systemet. 

 
o Ta fram underlag för utbildning av samtlig personal inom 

företaget. 
 

- Genomföra ett acceptanstest innan systemet tas i bruk. Testet ska innefatta 
verifiering av säkerhetsåtgärder. [EKEB91] 

 
I och med att Internet blivit en kommunikationskanal för EDI har nya krav på 
säkerhet uppstått. Traditionellt har all affärskommunikation skett över säkra nät 
med inbyggda funktioner för kontroll och verifiering, Internet däremot är ett 
osäkrat nät. Det finns ingen som ansvarar för Internet eller som man kan vända 
sig till för garantier. För affärskommunikation över Internet finns två alternativ. 
Antingen kan man bygga in säkerhet i de egna systemen, eller så kan man skapa 
säkra krypterade förbindelser mellan de kommunicerande parterna.  
 
De säkra förbindelserna skapas m.h.a. kryptering och kallas VPN (Virtual Private 
Network). Vanligtvis tillhandahålls VPN som en tjänst av en tredje part, allt från 
kända teleoperatörer till små specialiserade företag. Det finns även VAN som 
tillhandahåller VPN. Företaget som vill skydda sin kommunikation via VPN får 
en programvara installerad i sitt system som automatiskt ser till att all information 
som lämnar systemet är oläslig för alla andra än den adresserade mottagaren. 
VPN är en enkel och bekväm lösning på säkerhetsproblemet vid kommunikation 
över Internet. Lösningen kan dessutom användas till att kryptera annan 
Internettrafik än EDI-meddelanden, t.ex. e-post. [FRED00] 
 
Vanligtvis ställs feldetektering som minimikrav på kommunikationsprotokollet. 
Detta innebär att det mottagande systemet kan avgöra huruvida den mottagna 
datan exakt motsvarar den som skickades av det sändande systemet. De företag 
som använder EDI har kommit överens om att använda kommunikationsprotokoll 
som har denna feldetektering. Om inga felmeddelanden dykt upp under eller efter 
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överföringen kan de därför vara säkra på att den mottagna informationen exakt 
motsvarar den skickade. 
 
Även EDI-översättaren har en feldetekteringsfunktion. När översättaren via 
matematiska beräkningar konstaterat att all sänd data har mottagits utförs en 
kontroll av att det mottagna meddelandet följer den överenskomna EDI-
standarden. D.v.s. att meddelandet innehåller alla obligatoriska fält och segment, 
samt att dessa innehåller rätt typ av data, siffror eller bokstäver. Resultatet sänds 
via en bekräftelse, innehållandes eventuella upptäckta fel eller godkännande av 
meddelandet, tillbaka till den sändande EDI-översättaren. [SOKO95] 
 
Systemets tillgänglighet måste vara hög. Den uppbyggda systemmiljön måste 
kunna fungera till en viss bestämd nivå, t.ex. ”99% av tiden ska vara fri från 
störningar”. Det bästa sättet att uppnå detta mål på är att utse en systemintegratör 
som bär ansvaret för systemets helhet. Ansvarig för drift och kontinuerligt 
underhåll av systemet måste också utses. 
 
Genom att använda digitala signaturer kan man uppnå spårbarhet och icke-
förnekbarhet. En digital signatur skapas m.h.a. kryptering. I fallet sändning av ett 
meddelande görs först en beräkning på meddelandet med en matematisk algoritm. 
Därefter krypteras resultatet med en privat krypteringsnyckel som bara 
avsändaren har tillgång till, resultatet blir en digital signatur. Tack vare dessa 
digitala signaturer kan inte avsändaren av t.ex. en order vid ett senare tillfälle 
ångra sig och påstå att det inte är han eller hon som lagt ordern. Man vet alltid 
vem som är avsändare av ett visst meddelande. På samma sätt kan digitala 
signaturer användas för att någon vid ett senare tillfälle inte ska kunna hävda att 
han eller hon inte mottagit ett visst meddelande, t.ex. en order. [FRED00] 
 
 
3.4.3 Avsaknad av standard 
 
Avsaknad av en standard är inte längre ett giltigt argument för att inte använda 
EDI. Idag finns ett antal väl etablerade standarder att välja mellan, däribland 
EDIFACT.  
 
I FN:s (Förenta Nationerna) regi har sedan 1950-talet bedrivits arbete i syfte att 
förenkla handelsprocedurer. Under 1980-talet skedde en övergång från 
standardisering av handelsdokument i pappersform till standardisering av 
elektroniska dokument. Vid den tidpunkten fanns ett antal olika standarder för 
olika branscher. 1987 enades man om att skapa en gemensam standard och 
EDIFACT kom till. De viktigaste delarna av EDIFACT är syntaxreglerna och 
dataelementkatalogerna. Syntaxreglerna definierar bl.a. standardens grammatik 
och innehåller strukturer för hur meddelanden ska byggas upp. Katalogerna är det 
som användaren kommer i kontakt med, här återfinns bl.a. standardens olika 
meddelanden. [FRED00] 
 
Idag är EDIFACT den dominerande internationella standarden. Den används bl.a. 
i Nordamerika, Öst- och Västeuropa samt Stillahavsområdet. Standardens 
framgång beror till stor del på att statliga myndigheter i flera av länderna valt att 
följa standarden. [SOKO95] 



    22

Andra etablerade standarder är ANSI X.12, Odette, XML och OBI. 
 
ANSI X.12-standarden är framtagen av American National Standards Institute 
och är den dominerande nationella standarden i USA. Standarden liknar till stor 
del EDIFACT. [KALA96] 
 
Odette är den europeiska fordonsindustrins koncept. Förutom EDI omfattar det 
även en lösning för godsmärkning, ett filöverföringsprotokoll och en nätlösning. 
Odette har utvecklat egna meddelanden vid sidan om EDIFACT. Anledningen till 
detta är att fordonsindustrin legat steget före EDIFACT och därmed tvingats ta 
fram egna meddelanden i brist på en internationell standard. I den nuvarande 
versionen av Odette är dock meddelandena baserade på EDIFACT och därmed 
också kompatibla med de meddelanden som används i andra branscher. 
[FRED00] 
 
XML (eXstensible Markup Language) är en standard framtagen av World Wide 
Web Consortium. Syftet med framtagandet av standarden är att skapa ett 
kraftfullare verktyg för skapandet av webbtillämpningar än vad HTML 
(Hypertext Markup Language), det idag dominerande språket på Internet, kan 
erbjuda. XML kan också användas till att skicka strukturerade affärsmeddelanden 
och kallas då XML/EDI. XML/EDI har en rad fördelar: 
 

- Standarden är plattformsoberoende, d.v.s. oberoende av både datortyp, 
systemtyp och leverantör. 

 
- Stöd för XML byggs in i applikationer, databaser och elektroniska 

formulär. Det blir då onödigt att gå omvägen via EDIFACT. 
 

- Standarden är Internetbaserad och accepterad av de större 
marknadsaktörerna. 

 
- XML/EDI hanterar både överföring och presentation av information. 

 
- Standarden är inte lika dokumentorienterad som EDIFACT. XML/EDI 

kan utifrån en process stödja det informationsbehov som definierats. 
[FRED00] 

 
OBI-standarden (Open Buying on the Internet) kombinerar EDI och 
webbtekniken. Standardens användningsområde är främst inköp av indirekt 
material där avtal finns mellan köpare och säljare. De leverantörer som ingår har 
upprättat en databas med priser och villkor för de varor som ingår i kundens avtal. 
Kunden loggar in m.h.a. en webbläsare och ett lösenord. När kunden valt ut de 
önskade varorna läggs en order via EDI. [FRED00] 
 
Det finns som synes ett antal etablerade standarder att välja mellan. Vissa stödjer 
kommunikation inom en viss bransch, andra stödjer kommunikation mellan olika 
branscher och så finns EDIFACT som stödjer internationell handel och 
kommunikation. Vid valet av standard bör företaget se över både sina egna behov 
samt behoven inom den bransch där man bedriver större delen av sin handel. 
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Företagets val faller oftast på den standard som redan används av företagets 
affärspartners. [SOKO96] 
 
 
3.4.4 Brist på kunskap 
 
För elektroniska affärer är utbildning en viktig men svår punkt. Det finns ett krav 
på att täcka ett generellt kunskapsbehov om elektroniska affärer hos en bred grupp 
inom företaget. Elektroniska affärer medför en omställning till nya arbetsmetoder, 
därför är utbildning en viktig aktivitet och en förutsättning för framgång. Det är 
framförallt på verksamhetssidan som det krävs utbildning. Av denna anledning 
bör en särskild plan upprättas som beskriver hur utbildningen ska läggas upp och 
vilka som berörs. [FRED99] 
 
Genom att bedriva utbildningsprojekt inom organisationen undviker man att begå 
samma misstag som andra gjort. Man förkortar planerings- och 
implementeringstiden, samt ökar förutsättningarna för ett lyckat EDI-införande. 
Förutom att skapa förståelse för EDI, bidrar utbildning även till att man på ett 
enkelt sätt kan kommunicera företagets attityd till EDI, samt demonstrera 
ledningens stöd för projektet. [GIFK88] 
 
Den kunskap som krävs av organisationen vid ett EDI-införande kan inhämtas på 
två olika sätt; antingen genom att genomföra utbildning av personal själv eller 
genom att köpa en utbildning från en extern konsult. Fördelen att genomföra 
utbildning av personal internt inom organisationen är att utbildningen på så sätt 
kan skräddarsys för verksamhetens specifika krav. Nackdelen med en intern 
utbildning är att personerna som får agera lärare ofta inte är experter inom EDI-
området. Kunskap kan hämtas utanför den egna verksamheten på en mängd olika 
sätt, bl.a. genom att:  
 

- Närvara vid tillgängliga kurser inom EDI. 
 
- Delta i EDI-konferenser och mässor. 
 
- Träffa handelspartners som redan använder EDI. 
 
- Diskutera med mjukvaru- och nätverksförsäljare. 

 
- Hyra in EDI-konsulter. 

 
Den största fördelen med att genomföra utbildningen med hjälp av extern part är 
att man då kan anlita en expert inom EDI-området. Nackdelen med en extern källa 
för utbildning är att informationen ofta är ganska allmän och inte behandlar de 
specifika behov som företaget har i sin EDI-lösning. Det finns dock företag som 
skapar skräddarsydda utbildningar för kunder med specifika behov. [EMME92] 
 
Många företag väljer att köpa en anpassad kurs där utbildningen sker inom de 
egna lokalerna. Ett vanligt sätt att genomföra detta på är att t.ex. bedriva 
föreläsningar under förmiddagen inför den större majoriteten av anställda inom 
företaget, där grunderna inom elektronisk handel behandlas. På eftermiddagen 
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fortsätter föreläsningarna inför en mindre grupp, där inriktningen ligger bl.a. på 
aktuella standarder, datakommunikation och säkerhet. Utöver dessa 
utbildningstillfällen bedriver leverantören av det aktuella systemet utbildningar 
regelbundet. Eftersom kunskap efter några år ofta blir omodern bör utbildningen 
fokusera på att skapa en miljö som främjar kontinuerligt lärande. [KALA96]  
 
För medarbetare som ska ingå i förändringsarbetet är utbildning extra viktigt för 
att de ska kunna göra ett bra arbete. Om det inte finns någon intern medarbetare 
som arbetat med förändring så bör företaget anlita en konsult som vägleder 
projektdeltagarna genom förändringsarbetet. [FRED99]  
 
En annan möjlighet för företag som saknar kunskap om EDI, och inte har tid eller 
resurser att lära sig hur det fungerar, är att använda sig av webbaserad EDI. 
Webbaserad EDI kan komplettera eller ersätta många nuvarande EDI 
applikationer. Internetverktyg, såsom browsers och sökmotorer är väldigt intuitiva 
och användarvänliga, och många användare vet idag hur man använder dem. 
[TURB02] 
 
 
3.4.5 Företagets attityd 
 
Ledningens stöd för det förändringsarbete som ett EDI-införande innebär är av 
avgörande vikt. Ju tidigare ledningens stöd erhålls, desto bättre. [EMME92] Men det 
räcker inte med företagsledningens stöd. Lika viktigt är att både ansvariga för 
funktioner som ekonomi, logistik, marknad samt övrig personal i verksamheten är 
övertygade. Har man inte detta synsätt på förändringsarbetet kommer troligtvis 
ingenting att hända, trots lednings stöd. [FRED99] 
 
Om EDI-systemet måste ”säljas” till ledningen, finns det ett antal sätt att välja mellan. 
Man kan presentera ett EDI-införande som: 
 

- Ett program för produktivitetsförbättring 
 
- Ett strategiskt drag för att öka konkurrenskraften 
  
- En nödvändighet för överlevnad.  

 
Att beskriva för ledningen att deras största konkurrenter eller största kunder redan har 
infört EDI brukar också fungera när ledningen måste övertalas.  
 
Det finns tre olika åtgärder att vidta för att minimera företagets motstånd till 
förändring: ett starkt stöd från ledningen, tidigt involvera användarna av systemet och 
utbildning av samtliga medlemmar ur personalen.  
 
Vilken organisationsförändring som helst har en större chans att accepteras om det 
finns ett starkt uttalat stöd från ledningen. Genom detta stöd visas att förändringen är 
viktig för organisationen, och resultatet blir att motståndet minskas. Ett EDI-införande 
kan innebära att utvärderingsmetoder och belöningssystem måste revideras så att de 
anställda inte känner att de förlorar på att börja arbeta på det nya sätt som ett EDI-
införande innebär.  
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Anställda som på något sätt kommer att påverkas av ett EDI-införande måste 
involveras i planeringen. Att engagera de anställda i införandet, istället för att lämna 
planering och implementering till en extern konsult, resulterar i att de anställda känner 
att det är deras projekt. På detta sätt är det mindre sannolikt att de anställda känner 
motvilja inför projektet, och till och med försvarar projektet. 
 
Genom att utbilda anställda och förklara EDI:s fördelar samt hur EDI ska integreras i 
existerande system, minskas rädslan för det okända. Ledningen bör även klart uttrycka 
sina mål med EDI-införandet för att minimera felaktig information som ofta 
förekommer vid en organisationsförändring. På detta sätt undviks attityder som ”EDI 
kommer att göra oss arbetslösa”. [EMME92] 
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4. EMPIRI 
 
I detta avsnitt börjar vi med att redovisa det resultat vi kom fram till i vår 
enkätundersökning, d.v.s. en reviderad lista över hinder för införandet av EDI. 
Därefter redovisar vi det material som vi sammanställt från intervjuerna.  
 
 
4.1 Förstudie 
 
Vår förstudie bestod i att genomföra en enkätundersökning bland 40 små och 
medelstora företag i Luleå (se storleksfördelning i Bilaga 5). Företagen som ingår 
i undersökningen delades in i fem olika branscher: IT, transport, tillverkning, 
media och detaljhandel. Ur varje bransch valde vi därefter ut åtta företag att delta 
i undersökningen. Enkätundersökningen resulterade i en reviderad lista över de 
hinder som företagen ansåg vara störst vid ett införande av EDI. Syftet med 
framtagandet av denna reviderade lista var att se hur olika faktorer som IT-
mognad och tekniska framsteg påverkat företagens inställning till EDI, samt att 
utgöra en grund för valet av företag till vår kvalitativa undersökning. 
 
Den reviderade listan över rangordnade hinder kom att se ut som följer: 
 

- Brist på kunskap 
 

- Kostnad 
 

- Avsaknad av standard 
 

- Säkerhet  
 

- Attityd 
 
Hindret ”annat” i vår enkätundersökning lade vi till för att de svarande företagen 
skulle kunna ange hinder som vi inte förutsett. Det visade sig dock att få företag 
använt sig av den möjligheten, och de som kryssat i rutan hade angett orsaker som 
går att hänföra till de andra hindren. T.ex. ”Låg volym medger onödigt stor 
kostnad.” Därför har vi valt att inte redovisa dessa svar. 
 
Hela 57 % av de svarande företagen angav ”brist på kunskap” som det största 
hindret. I figur 5 redovisar vi fördelningen av svaren i enkätundersökningen i 
medelvärden. För att göra diagrammet så överskådligt som möjligt har vi vänt på 
skalan från enkäten, d.v.s. hinder nummer 1 (det främsta hindret) har istället fått 
värdet 5 för att representeras av den högsta stapeln. Exakt källdata finns redovisad 
i bilaga 4. 
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Figur 5. Enkätsvar i medelvärde  
 
 
4.1.2 Förstudiens tillförlitlighet 
 
Vanligtvis brukar man säga att en svarsfrekvens på 70 % är tillräcklig för att 
resultatet av en enkätundersökning ska kunna anses vara tillförlitligt. [FINK95A] 
 
I vår förstudie sände vi ut 40 enkäter varav 28 besvarades. Detta ger en 
svarsfrekvens på exakt 70 %. Att bortfallet inte blev större än 30 % anser vi stärka 
tillförlitligheten i vår förstudie. Större delen av enkäterna delade vi ut genom 
besök hos företagen. Att vi personligen presenterat både oss själva och 
undersökningen för respondenterna tror vi har bidragit till den höga 
svarsfrekvensen. 
 
Konsekvenserna av det bortfall som uppkom måste dock analyseras. Väsentligt är 
att fastställa om bortfallet är av slumpmässig eller systematisk karaktär.  
 
Ett systematiskt bortfall påverkar resultatet i en undersökning i en bestämd 
riktning. Detta beror på att vissa grupper faller bort i större utsträckning än andra.  
 
Ett slumpmässigt bortfall är gynnsammare än ett systematiskt bortfall. Eftersom 
bortfallet är slumpmässigt minskas risken för att någon speciell grupp är sämre 
representerad än de andra. [EGGE99] 
 
Vi har bedömt bortfallet i vår enkätundersökning som slumpmässigt. Bland de 
besvarade enkäter där respondenterna valt att uppge företagets namn har vi kunnat 
konstatera ett jämnt fördelat bortfall mellan branscherna.  
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4.2 Kvalitativa intervjuer 
 
Företag A 
 
Det första företag vi intervjuat är ett mindre företag i tryckeribranschen. Personen 
vi talat med är ekonomiansvarig på företaget och arbetar även med olika 
administrativa uppgifter. Företaget startades 1989 och har idag 10 anställda. 
Företaget ligger långt fram vad gäller användande av avancerad elektronisk 
brodyr- och tryckeriutrustning. Kunderna representeras av företag och föreningar i 
hela Sverige. 
 
Företaget använder idag inte någon form av EDI, men önskemål finns om att 
effektivisera bl.a. order- och faktureringssystemet. Under vårt besök berättade 
man att man nyligen beslutat att hålla ett möte i början av nästa år för att diskutera 
ett nytt faktureringssystem. Förväntningarna på ett eventuellt nytt system var dock 
lågt hållna hos de anställda. Företagets största ägare upplevdes ha en 
gammalmodig syn, och förändringar är svåra att driva igenom.  
 
Fakturering och bokföring sker idag via ett föråldrat system. Alla fakturor skrivs 
ut på papper och sänds via post. Ordermottagning sker dock elektroniskt. 
Potentiella kunder tar ofta kontakt med företaget via e-post och ber om offerter på 
olika produkter och tjänster. Originalen till tryckeriet och broderiet tas uteslutande 
emot elektroniskt genom att kunderna bifogar originalen i ett e-postmeddelande.   
 
Företaget har upplevt påtryckningar från vissa affärspartners om att införa ett 
system för elektronisk handel. I ett sådant system skulle man vilja ha säljstöd, 
aktivitetshantering, orderhantering samt fakturering. Man har dock ingen 
uppfattning om vilka typer av system och standarder som existerar på marknaden, 
och om det finns system som passar företagets behov. Att sätta sig in i de olika 
systemen och standarderna upplevs som alltför resurskrävande.  
 
Det finns ett stort behov av utbildning bland de anställda inom företaget för att 
förbättra kunskapen om elektronisk handel. Den ideala lösningen skulle enligt de 
anställda vara att anlita en extern IT-konsult. Denna konsult skulle kunna hjälpa 
till med att fastställa vilka processer som kan förbättras genom ett system för 
elektronisk handel, identifiera ett system som passar företagets behov samt bistå 
personalen med utbildning i det nya systemet. Chanserna att få igenom ett sådant 
förslag hos ledningen ansågs dock vara närmast obefintliga.  
 
Man angav kostnad som det största hindret för att införa EDI i verksamheten. Den 
personal som besitter den största IT-mognaden är de som arbetar i tryckeriet. 
Företagets resurser är inte tillräckliga för att låta denna personal även sköta 
administrativa sysslor.  
 
Säkerhet ansågs inte vara något hinder för införandet av EDI i företaget. Den 
information man hanterar är inte av känslig karaktär, och risken att data förvrängs 
eller går förlorad under överföring ansåg man vara mycket liten.  
 
Hur man bör gå tillväga för att förbättra attityden till elektronisk handel inom 
företaget hade man ingen uppfattning om. Man ansåg det dock vara viktigt att 
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samtliga i personalen engageras i en eventuell satsning. Risken att ett införande 
misslyckas ansågs öka om motsträviga delar ur personalen t.ex. fortsätter att 
skicka pappersfakturor.  
 
 
Företag B 
 
Det andra företaget vi intervjuat är Luleås ledande taxibolag och fungerar som 
central för ett 40-tal småföretagare som innehar en flotta av sammanlagt 49 
fordon. Personen vi talat med är VD på företaget och arbetar bl.a. med 
ekonomiska frågor och upphandling. 
 
Företagets två största kunder, Luleå kommun och Flygtaxi, står för 50 % av den 
totala omsättningen.   
 
Taxametrarna i taxibilarna är kopplade till handdatorer som lagrar information om 
bl.a. körningar och kontokortsnummer. Efter avslutat pass kopplas handdatorn till 
en dator på centralen och informationen överförs till företagets affärssystem som 
faktureringsunderlag. När det gäller Flygtaxi-körningarna använder man sig av ett 
EDI-system. I systemet lagras körningar på uppdrag av Flygtaxi och överförs 
automatiskt till Flygtaxi för avstämning, fakturering och betalning. 
 
Fakturor till kommunen skickas dock ut på traditionellt vis i pappersform. Under 
varje upphandling har kommunen framfört önskemål om att faktureringen ska 
skötas elektroniskt. Så länge det dock inte är ett krav för en fortsatt affärsrelation 
har taxibolaget valt att inte införa något sådant system. Man inser att man förr 
eller senare kommer att bli tvungna att införa ett sådant system, men skjuter på 
det tills påtryckningarna blivit tillräckligt stora. 
 
Under vårt besök berättade VD:n att man anser det vara ekonomiskt oförsvarbart 
och i princip omöjligt att driva igenom införandet av ett EDI-system med längre 
återbetalningstid än tre år hos de övriga ägarna. Ett bra sätt att överbrygga ett 
sådant hinder ansåg man vara att gå ihop med t.ex. kommunen i en gemensam 
satsning. På detta sätt kan man upprätta en kalkyl över respektive företags 
kostnader och vinster förknippade med systemet, och med kalkylen som grund 
proportionerligt dela på investeringskostnaderna.  
 
I enkätundersökningen angav företaget brist på kunskap som det största hindret 
för införande av ett EDI-system. Man anser att kunskaper om elektronisk handel 
saknas. P.g.a. detta vet man inte vilka system och standarder som existerar. Det 
finns inte heller något intresse av att sätta sig in i dessa utan påtryckningar från 
kunder. Det bästa sättet att utbilda personalen på anser man vara att låta 
leverantören av ett system stå för utbildningen. Genom att utnyttja leverantörens 
kunskap om det egna systemet får man kunskap anpassad för det system man valt. 
 
Företaget anser att det är viktigt att skapa rätt attityd till ett nytt system bland 
samtliga anställda för att på så sätt minska osäkerheten och rädslan för att bli 
bortrationaliserad. Företaget upplever att ledningen har en positivare attityd till 
förändringar förknippade med nya system än den övriga personalen. För att 
undvika problem med attityden hos de anställda bör man därför lägga stor vikt vid 
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att redan vid anställning poängtera företagets syn på förändring, och anställa 
personer som har en positiv inställning till förnyelse. 
Säkerheten är en viktig aspekt att ta hänsyn till vid ett eventuellt införande av ett 
system för elektronisk handel. Informationen i företagets system upplevs som 
skyddsvärd och om den skulle hamna i fel händer kan konsekvenserna för 
företaget bli allvarliga. Om en konkurrent skulle komma över information om 
företagets anbudspriser till upphandlingar med t.ex. kommunen, priser för 
speciella kunder och information om körningar skulle denna kunna användas för 
att erbjuda ett lägre pris vid nästa upphandling, eller t.o.m. vara före på 
körningarna. Företaget tar förgivet att tillräckligt goda säkerhetslösningar finns att 
tillgå. 
 
 
Företag C 
 
Det tredje intervjuade företaget är en av de största dagstidningarna i norrbotten. 
Personen vi talat med är företagets VD och i dennes arbetsuppgifter ingår bl.a. 
kundkontakter och strategisk planering. Företaget grundades 1918 och har idag 
125 anställda. Enligt en undersökning gjord 2001 var tidningens upplaga 40 200 
exemplar.  
 
Sett till antal utgör privatpersoner den största kundgruppen. Annonsintäkter från 
företagskunder utgör dock den största delen av omsättningen. 1/3 av 
privatkunderna har anslutit sig till autogiro och får därmed inga fakturor av 
företaget, betalningsflödena sköts helt automatiskt varje månad. 
 
Företaget har idag ett eget tryckeri. Man planerar dock att låta tryckeriet bli ett 
eget företag som ska samägas med andra tidningar. Förutom den egna tidningen 
ansvarar tryckeriet även för legotryck av andra tidningar. Bl.a. trycks 
Aftonbladets och Dagens Industris upplaga för Norr- och Västerbotten.  
 
Man använder ett EDI-system mot de affärspartners vilkas tidningar man trycker 
på uppdrag. Systemet hanterar mottagandet av materialet till tryckplåtarna och all 
hantering sker digitalt ända fram till den färdiga tryckplåten. Inom detta område 
har stora effektiviseringar skett de senaste åren p.g.a. den digitala teknikens 
framgångar. För bara åtta år sedan togs allt material till tryckplåtarna emot i 
pappersform och fotograferades av. Då hade man 200 anställda. Idag producerar 
man 2,5 ggr mer med bara 120 anställda.  För närvarande finns inga digitala 
rullpressar, vilket är den typ av press som används till dagstidningar, tillgängliga 
på marknaden. Det pågår dock experiment med att ta fram sådana.  
 
Inom företaget har man en hög IT-mognad. Allt arbete med att framställa 
tidningen utförs och koordineras med elektroniska hjälpmedel. Kamerorna är 
digitala, layouten görs i dator och man har system som samordnar verksamheten. 
Hanteringen av de inkommande fakturorna sköts via ett elektroniskt system där de 
först scannas in och sedan konteras och attesteras.  
 
Trots företagets höga IT-mognad sköts all fakturering på traditionellt vis med 
pappersfakturor. Detta beror på att ingen av företagets affärspartners har något 
system för elektronisk fakturering. Detta tycker man är förvånande med tanke på 
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att många av dessa är stora företag som t.ex. SCA, AGFA och Bonnier. På fem 
års sikt tror man dock att EDI-samarbetet kommer att vara väl utbyggt mellan 
företagen.  
 
Om man skulle få till stånd ett utbyte av elektroniska fakturor med sina 
affärspartners skulle företagets kostnader kunna minskas väsenligt genom 
rationalisering. Även om inkommande fakturor idag hanteras i ett elektroniskt 
system utförs ett betydande arbete med att scanna in dem. När det gäller utgående 
fakturor skulle ca. 100 000 kr kunna sparas årligen bara i portokostnader.  
 
De främsta kostnaderna i införandet av ett EDI-system anser man vara 
förknippade med utbildning och inköp av mjukvara. Företaget har redan en väl 
utbyggd elektronisk infrastruktur och känner sig redo för en fullskalig EDI-
satsning. Problemet är att involvera företagets affärspartners i en satsning. 
Eftersom många partners är avsevärt mycket större än det egna företaget har man 
inte makt att utöva påtryckningar på dem, utan får helt enkelt vänta på att de ska 
ta initiativet.  
 
Företaget angav brist på kunskap som största det hindret för ett införande av EDI. 
Man har egen IT-avdelning, men saknar kunskaper om vilka standarder och 
system som finns att tillgå. Utbildning bör bedrivas i form av förstudier och 
marknadsföras hos ledningen. VD:n på företaget tror att hans generation, 40-
talisterna, ofta sitter som ”proppar” i företaget och bromsar utvecklingen. Dessa 
måste övertygas genom att påvisa tydliga förbättringar till följd av införandet av 
ett nytt system, t.ex. rationalisering och kostnadsminskning. 
 
Osäkerhet ser man som en svår faktor att motverka. Alla företag har anställda som 
till viss del är rädda för förändring. Förändringar i ett företag har ofta med 
effektivisering att göra, och effektivisering kan i värsta fall innebära att man blir 
utan arbete. Företaget anser inte att åtgärder för att påverka personalens attityd till 
förändringar har något egentligt syfte. I grund och botten handlar det om att ”göra 
mer med mindre”. I mogna branscher som tidningsbranschen och industrin måste 
man ”jaga kronor” via kostandseffektivisering och rationalisering och då kan det 
bli nödvändigt att avsätta personal.  
 
Företaget anser att säkerhetsaspekten alltid är viktig att ta hänsyn till vid beslut 
om införande av nya system. Dock ser man vinsterna med ett EDI-system som så 
stora att säkerhetsfrågor inte får stå i vägen för ett införande. Företaget har 
dessutom relativt stor erfarenhet av säkerhetslösningar i samband med IT-system, 
vilket bidrar till att man inte upplever säkerheten som ett hinder. 
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5. ANALYS 
 
Detta avsnitt är uppdelat i två delar. I den första delen gör vi en jämförelse mellan 
den lista över hinder vid införandet av EDI i en verksamhet som teorin behandlar, 
och den reviderade lista över hinder som vår förstudie resulterade i. I den andra 
delen jämför vi den tidigare behandlade teorin, vad gäller hinder och dess 
överbryggande, med empirin i föregående avsnitt. Vi följer strukturen i teoriavsnittet, 
d.v.s. vi inleder med att behandla överbryggandet av kostnadshindret. Därefter går vi 
via säkerhet, avsaknad av standard, brist på kunskap till att avsluta med företagets 
attityd.  
 
 
5.1 Förstudie 
 
I vår förstudie bland små och medelstora företag i Luleå, kom vi fram till följande 
förändringar i listan över rangordnade hinder vid införandet av EDI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den största och mest överraskande skillnaden mellan dessa listor är att brist på 
kunskap, från att ha varit det näst minsta hindret, idag utgör det största hindret för 
att införa ett EDI-system i verksamheten.  
 
Trots att kostnad, enligt den teori vi presenterat, inte längre bör hålla tillbaka 
införandet av EDI i verksamheten, är den fortfarande ett av det största upplevda 
hindren.  
 
Majoriteten av de svarande företagen har, precis som i den äldre undersökningen, 
rangordnat alternativet ”avsaknad av standard” i mitten av listan.  
 
Synen på säkerhet har dock förändrats. Hos större delen av de svarande företagen 
ansågs inte säkerhet utgöra något större hinder idag. Den generella uppfattningen 
tycks vara att det finns tillräcklig säkerhet inbyggd i systemen för att tillgodogöra 
företagets säkerhetsbehov.  
 
Företagets attityd ses fortfarande som det minsta hindret vid införandet av ett 
EDI-system.  
 

Tidigare lista över hinder 
 

- Kostnad 
  

- Säkerhet  
 
- Avsaknad av standard 

 
- Brist på kunskap 

 
- Företagets attityd 

Reviderad lista över hinder 
 

- Brist på kunskap 
 

- Kostnad 
 

- Avsaknad av standard 
 

- Säkerhet  
 

- Företagets attityd 
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5.2 Fallstudie 
 
5.2.1 Kostnad 
 
Den mest framträdande kostnaden vi fann att företagen upplevde var, något 
förvånande, utbildningskostnaderna som ett EDI-införande skulle komma att 
kräva. 
 
Utbildningskostnaderna handlar inte enbart om att skapa förståelse för olika EDI-
koncept hos den tekniska personalen. Det viktigaste, och svåraste, är att skapa 
engagemang för EDI-satsningen hos all personal, från den högsta ledningen till 
personal på operativ nivå. [SOKO95]  
 
Företagen hade svårt att föreslå överbryggande åtgärder för kostnadshindret, 
nästan uteslutande på grund av bristande kunskap inom EDI-området. Exempelvis 
kände inget av företagen till några tekniska lösningar som kan bidra till att minska 
investeringskostnaden.  
 
Ett företag, som upplevt påtryckningar från en större affärspartner om att införa 
EDI, ansåg dock att ett bra sätt att minska den initiala investeringskostnaden på är 
att dela kostnaden med affärspartnern. Detta efter att ha upprättat en kalkyl över 
respektive företags kostnader och vinster förknippade med systemet. 
Investeringskostnaden fördelas därefter proportionellt mellan företagen.  
 
De potentiella besparingarna med ett EDI-införande är oftast långsiktiga. 
Eftersom det är svårt att rättfärdiga en investering med lång återbetalningstid 
innebär det ofta att företaget väljer att inte införa EDI i verksamheten. [FRED99] 
En majoritet av företagen ansåg att det var viktigt att investeringen i ett EDI-
system skulle betala tillbaka sig på en period av tre år.  
 
 
5.2.2 Säkerhet 
 
Den tekniska aspekten av säkerhet omfattar en mängd olika funktioner för att 
säkerställa att information inte hamnar i orätta händer, förvrängs eller går 
förlorad. [EKEB91] 
 
Inget av företagen hade tillräckliga kunskaper för att kunna diskutera säkerheten 
kring en EDI-satsning ur ett tekniskt perspektiv. Den dominerande uppfattningen 
var dock att säkerheten är en mycket viktig faktor att ta hänsyn till. Ett av 
företagen uppgav att informationen i företagets system ses som mycket 
skyddsvärd. Om t.ex. en konkurrent kunde skaffa sig tillgång till informationen 
skulle det kunna få allvarliga konsekvenser för företaget. Ett annat företag ansåg 
att säkerheten visserligen är viktig, men att de potentiella vinsterna med ett EDI-
system är så stora att säkerhetsfrågor inte får leda till att man avstår från ett 
införande.  
 
Gemensamt för samtliga företag var att man trots sin bristande kunskap inom 
området hade full tilltro till att leverantörerna av olika affärssystem bygger in ett 
fullgott skydd i systemen. 
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5.2.3 Avsaknad av standard 
 
Tidigare har det saknats en dominerande internationell standard för utbyte av 
EDI-meddelanden. [FRED99] Företag har upplevt att de existerande standarderna 
är i kontinuerlig förändring, och att de inte får tillräckligt stort stöd från industrier 
för att en lyckad implementering ska kunna försäkras. [SOKO95] 
 
Idag finns ett antal väl etablerade standarder att välja mellan, däribland 
EDIFACT. [FRED00] Trots det ligger ”avsaknad av standard” kvar som tredje 
största hinder i den reviderade listan, d.v.s. på samma plats som i den tidigare 
listan.  
 
Kännedomen om existerande standarder hos de intervjuade företagen var i det 
närmaste obefintlig. Däremot hade företagen till viss del klart för sig vad de ville 
att en standard ska innefatta för att vara användbar i deras verksamhet. 
 
5.2.4 Brist på kunskap 
 
Brist på kunskap är idag det påtagligt största hindret vid införande av ett EDI-
system. 
 
Den nya tekniken ställer nya krav på verksamheten som kan vara svåra att hantera 
i mindre företag. Ofta är orsaken till detta att företaget inte har de resurser och den 
tid som krävs för att utbilda personalen. [FRED99] Ett stort problem är att 
affärsmän inte ser potentialen i EDI, utan avfärdar konceptet som en teknisk 
modenyck. [SOKO95] Teorin understryker gång på gång vikten av att erhålla 
ledningens stöd vid införandet av EDI.  
 
Utbildningen kan antingen skötas internt inom företaget, eller via anlitandet av en 
utomstående expert. Båda lösningarna har sina för- och nackdelar. Idag finns 
dessutom tekniska lösningar som tillåter mindre företag att använda enklare EDI-
tillämpningar med enbart grundläggande kunskaper. [TURB02] 
 
Den dominerande åsikten bland de intervjuade företagen var att den ideala 
lösningen på problemet med bristande kunskap är att anlita en extern expert som 
sköter om utbildningen. Kostnaden som detta alternativ medför uppvägs av att 
man själva slipper sätta sig in i vilka standarder och system som finns på 
marknaden, samt identifiera hur dessa kan förbättra det egna företagets processer. 
 
Ett av företagen, inte helt förvånande det företag som besatt den största IT-
mognaden, ansåg dock att utbildningen bör skötas internt.  
 
5.2.5 Företagets attityd 
 
Brister i företagets attityd beror ofta på bristande kunskap. [SOKO95] Det finns 
vanligtvis även en vilja att bevara det gamla och bromsa nytänkande och på det 
sättet behålla den egna maktpositionen, eller kanske till och med att få behålla sitt 
arbete. [FRED99] 
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För att råda bot på felaktig attityd krävs utbildning som betonar fördelarna med 
EDI, samt minskar rädslan för det okända. Det är också mycket viktigt att 
ledningen tydligt uttrycker sitt stöd för införandet av EDI, samt att de berörda 
användarna involveras i ett tidigt skede. [EMME92] 
 
Den vanligaste åsikten bland de intervjuade företagen var att det är viktigt att 
skapa rätt attityd till förändringar inom organisationen. Hur detta bör gå till gick 
dock åsikterna isär om.  
 
Ett av företagen ansåg att utbildning är det bästa sättet att skapa rätt attityd till 
förändringar på. Ett annat företag ansåg att felaktig attityd ska motverkas redan 
vid anställning genom att tydligt poängtera företagets inställning till förändring 
och anställa personal som har en positiv syn på förnyelse. Ett tredje företag ansåg 
att osäkerhet i samband med förändringar är svår att motverka. Förändringar 
handlar till stor del om kostnadseffektivisering och verkligheten är att människor 
kan bli utan arbete till följd av en rationalisering. Därför ser man åtgärder för att 
påverka personalens attityd som mindre viktiga.  
 
I två av företagen ansågs ledningen utgöra en motverkande kraft vid förändringar 
tack vare ett gammalmodigt synsätt. I ett annat företag upplevdes ledningen ha en 
avsevärt positivare inställning till förnyelse än den övriga personalen.  
 
Ett av företagen ansåg att orsaken till att ledningen ofta utgör en begränsande 
faktor vid förnyelse är att företagsledningarna idag till stor del består av en 
generation som saknar den IT-mognad som krävs för att ta till sig fördelarna med 
den nya tekniken. Därför bör man i ett tidigt skede koncentrera sig på att övertyga 
dessa personer genom att påvisa tydliga förbättringar till följd av EDI, som t.ex. 
rationalisering och kostnadsminskning.  
 
 
 
 
 
 
 



    36

6. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 
I detta avsnitt för vi en diskussion kring vår analys av teori och empiri. Till sist 
redovisar vi de slutsatser vi dragit och presenterar idéer för framtida forskning. 
 
 
6.1 Diskussion 
 
Kostnad 
 
Något förvånande fann vi att kostnaden för ett EDI-införande fortfarande ses som 
ett av de största hindren bland företagen. Teorin vi studerat behandlar främst 
kostnader förknippade med den teknik som måste implementeras vid ett EDI-
införande. Trots detta var det främst de utbildningsrelaterade kostnaderna som 
nämndes under intervjuerna. Under arbetets gång har vi upptäckt att så gott som 
samtliga av de hinder vi behandlat går att hänföra till bristen på kunskap om EDI 
inom organisationerna. På grund av detta hade företagen också svårt att komma 
med förslag på hur kostnadshindret kan överbryggas.  
 
Ett av företagen hade dock ett förslag på hur den initiala investeringskostnaden 
kunde sänkas för det egna företaget. Deras förslag gick ut på att företaget 
tillsammans med sina affärspartners, efter att ha upprättat en kostnads- och 
vinstkalkyl, fördelar investeringskostnaden proportionellt mellan företagen. Detta 
anser vi vara ett bra tillvägagångssätt för att reducera den initialkostnad som ett 
EDI-införande medför. Vi upplever att många av företagen felaktigt, på grund av 
bristande kunskap, tror att en EDI-satsning nödvändigtvis innebär en hög 
initialkostnad. I teorin har vi funnit många billiga lösningar som tillåter ett företag 
att implementera enklare former av EDI. T.ex. så kan företag med hjälp av en 
vanlig dator med Internetanslutning utbyta EDI-meddelanden med sina 
affärspartners. Detta är bl.a. möjligt genom att använda en webbaserad lösning där 
många av de kostnader traditionell EDI innebär försvinner på grund av Internets 
låga kostnad och stora geografiska spridning. 
 
Majoriteten av de intervjuade företagen ansåg att det är viktigt att en eventuell 
investering i ett EDI-system återbetalar sig inom tre år. Enligt den litteratur vi 
behandlat i teoriavsnittet är de potentiella besparingarna med ett EDI-införande 
oftast långsiktiga. Detta tror vi är en bidragande orsak till att så få små och 
medelstora företag lyckats rättfärdiga en sådan investering och därmed inte 
anammat EDI. 
 
 
Säkerhet 
 
Beträffande säkerheten inom EDI saknade företagen även här kunskap inom 
området. Dock var den generella uppfattningen att säkerhet är en viktig aspekt att 
ta hänsyn till vid ett EDI-införande. Flera företag ansåg sig ha skyddsvärd 
information i verksamheten. På grund av bristen på kunskap även inom 
säkerhetsområdet hade företagen svårt att uttrycka några förslag till åtgärder för 
att överbrygga detta hinder. Ett av företagen ansåg att säkerhetsfrågorna inte får 
leda till att man avstår från att införa EDI, eftersom vinsterna med ett EDI-system 
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är större än de säkerhetsrisker ett EDI-införande innebär. Vi anser att säkerheten i 
ett EDI-system är av stor vikt eftersom en betydande del av den information som 
utbyts mellan affärspartners ofta kan klassas som skyddsvärd. Förlust av, eller 
obehörig åtkomst till denna information kan i vissa fall skada företaget. Vi håller 
dock med om att säkerhetsfrågor inte bör hindra företag från att införa EDI 
eftersom säkerheten i dagens EDI-system är god. Men vi anser trots det att man 
inte helt och hållet bör förlita sig på den inbyggda säkerheten i EDI-systemen. 
Företagen bör även upprätta eller uppdatera säkerhetspolicyn för EDI, och sedan 
distribuera denna inom företaget. På så sätt finns det inga tveksamheter hos 
personalen rörande hur arbetet ska skötas för att upprätthålla en så hög säkerhet 
som möjligt.  
 
 
Avsaknad av standard 
 
Trots att det i dagsläget finns väletablerade standarder för EDI-handel, tycks 
företagen fortfarande uppleva en avsaknad av standard. Företagen vi intervjuade 
hade en närmast obefintlig kunskap vad gäller existerande standarder. Detta tror 
vi är orsaken till att alternativet ”avsaknad av standard” fortfarande placerar sig så 
högt på listan över hinder. Vår åsikt är att avsaknaden av standard inte är ett reellt  
hinder för företag som vill implementera en EDI-lösning i verksamheten. Vi tror 
att alternativet hade placerats längre ned på listan om företagen haft större 
kunskap inom området. Vi anser att en internationell standard såsom EDIFACT 
bör användas inom samtliga branscher, och de mer branschspecifika standarderna 
försvinna. Standarden har redan anpassats för att kunna användas inom de flesta 
branscher, och kan ytterligare anpassas allt eftersom behoven dyker upp. Med en 
dominerande, internationellt accepterad, standard kan osäkerheten kring vilken 
standard det egna företaget bör använda sig av undanröjas. 
  
 
Brist på kunskap 
 
Vi anser att bristen på kunskap hos de små och medelstora företagen främst beror 
på en avsaknad av de ekonomiska resurser som krävs för att avsätta personal till 
ett EDI-projekt. En annan orsak som vi tror bidrar till den låga IT-mognaden, och 
därmed bristande kunskapen, hos många företag är att de saknar en dataavdelning. 
Detta märktes inte minst i de intervjuer vi genomförde. De två företagen som 
saknade en dataavdelning hade minst kunskap om EDI-tekniken, samtidigt som 
det tredje företaget, som sedan en tid tillbaka haft en egen dataavdelning, i alla 
fall besatt grundläggande kunskap inom EDI-området.  
 
Den dominerande åsikten bland de intervjuade företagen var att det bästa sättet att 
överbrygga detta hinder på är att anlita en extern expert inom EDI-området som 
sköter om utbildningen av företagets personal. Vi anser att detta är ett bra sätt att 
utbilda personalen på, särskilt med tanke på att företagen oftast inte besitter den 
nödvändiga kompetensen inom företaget för att själva kunna sköta utbildningen. 
Ett annat sätt att lösa kunskapsbristen på skulle enligt vår mening vara att de stora 
företagen, t.ex. Volvo, drar sitt strå till stacken. Dessa företag driver ofta på sina 
mindre affärspartners att införa EDI. De stora företagen har ofta både den 
kunskap och erfarenhet, samt de ekonomiska resurser som krävs för att utbilda de 
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mindre företagen. Man skulle t.ex. kunna orda seminarier där de mindre företagen 
bjuds in. Under seminarierna kan man förklara vinsterna med EDI och berätta om 
hur det fungerar samt vilka kostnader ett införande innebär. 
 
 
Företagets attityd 
 
Även här blir relationen mellan bristen på kunskap och de övriga hindren tydlig. 
Enligt den teori vi behandlat finns ofta ett motstånd hos de anställda till 
förändring på grund av en rädsla att förlora sin maktposition eller till och med sitt 
arbete. Bästa sättet att komma till rätta med detta problem är att utbilda 
personalen. Med hjälp av utbildning försöker man förmedla EDI:s fördelar samt 
minska personalens osäkerhet. Det är även viktigt att ledningen uttrycker sitt stöd 
för den förändring ett EDI-införande kommer att innebära.  
 
Merparten av de intervjuade företagen ansåg att det är viktigt att skapa rätt attityd 
till förändring inom organisationen. Dock gick åsikterna isär beträffande 
överbryggande åtgärder. De föreslagna åtgärderna sträckte sig från utbildning av 
personalen till att inte alls försöka ändra personalens attityd, då detta ansågs som 
mycket svårt. Vi anser att samtliga företag har rätt till viss del. Trots att 
personalens attityd och osäkerhet i samband med förändring är svår att påverka, 
tycker vi ändå att det är viktigt att utbilda personalen. Utbildning tror vi till en 
viss mån minskar motståndet till förändring hos personalen, i alla fall hos de 
individer som i slutändan inte har något att oroa sig för.  
 
Åsikterna gick även isär beträffande var i företaget de största attitydbristerna 
förekommer, d.v.s. hos ledningen eller de anställda. Detta anser vi visar på att det 
är viktigt att skapa en sund attityd till förändring som genomsyrar hela 
organisationen.  
 
 
6.2 Egen kritik 
 
För att ytterligare öka validiteten i vår rapport kunde vi ha använt bandspelare vid 
samtliga intervjuer. Dock valde vi att inte göra detta eftersom vi ville ha mer 
avslappnade intervjuer. Vi hade även kunnat låta respondenterna i 
enkätundersökningen svara på enkäterna direkt när vi lämnade över dem, för att på så 
sätt få en högre svarsfrekvens och möjligheten att hjälpa dem att svara på enkäten.  
 
Man kan även fråga sig om resultatet av vår undersökning hade blivit ett annat om vi 
inte begränsat oss till små och medelstora företag i just Luleåregionen. Vi tror dock 
att det främst är gemensamma egenskaper hos de små och medelstora företagen som 
påverkat utfallet, och inte företagens geografiska belägenhet.  
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6.3 Slutsatser 
 
Vårt arbete har syftat till att undersöka vilka hinder för införande av EDI som 
finns bland små och medelstora företag, samt ta reda på hur dessa kan 
överbryggas.  
 
Efter en inledande enkätundersökning bland 40 företag i Luleå, fann vi följande 
rangordnade lista över hinder: 
 
 

- Brist på kunskap 
 

- Kostnad 
 

- Avsaknad av standard 
 

- Säkerhet  
 

- Attityd 
 
Den slutsats vi kunnat dra efter denna enkätundersökning och de intervjuer vi 
genomfört är att bristen på kunskap till stor del bidrar till att övriga punkter på 
listan upplevs som hinder. Det har hänt mycket inom EDI-området sedan First 
National Bank of Chicago gjorde sin undersökning. Dock tycks de små och 
medelstora företagen vara mer eller mindre ovetande om detta. Bristen på 
kunskap har främst berott på bristande ekonomiska resurser och tid. Vi anser att 
flera av hindren i listan inte längre bör hindra företag från att införa EDI i 
verksamheten. 
 
Följande slutsatser har vi dragit beträffande överbryggande av hindren: 
 

- För att komma till rätta med den bristande kunskapen inom organisationen 
bör företag anlita en extern expert inom EDI-området för att sköta 
utbildningen av personal. Ett mindre antal anställda ur företaget kan också 
genomgå denna utbildning för att sedan ansvara för utbildning av 
resterande personal. Alternativt kan företagens större affärspartners sörja 
för utbildningen av de små och medelstora företagen. 

 
- För att minska den initiala investeringskostnaden i ett EDI-system kan 

affärspartners dela på kostnaden. Detta kan man göra genom att upprätta 
en inledande kostnads- och vinstkalkyl, och utifrån denna fördela 
investeringskostnaden proportionellt mellan företagen. Det finns även 
webbaserade EDI-lösningar som inte innebär en stor investeringskostnad, 
enda kravet är att företagen har en dator med Internetanslutning och en 
webbläsare. Genom att utnyttja en sådan lösning minskas även 
utbildningskostnaden tack vare att de flesta idag vet hur man använder 
sådan programvara. För att ytterligare minska betydelsen av detta hinder 
bör företag inte ha en snäv tidsram beträffande systemets återbetalningstid. 
De potentiella besparingarna med ett EDI-införande är oftast långsiktiga. 
Att avstå från att införa EDI p.g.a. lång återbetalningstid är ofta oklokt. 
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Genom utbildning kan man skapa förståelse inom organisationen för de 
långsiktiga vinsterna förknippade med EDI-användande. 

  
- På grund av den bristande kunskapen inom EDI bland de små och 

medelstora företagen, anses avsaknaden av standard fortfarande utgöra ett 
hinder för införande av EDI. Avsaknad av en standard är dock inte längre 
ett giltigt argument för att inte använda EDI. Idag finns ett antal väl 
etablerade standarder att välja mellan, däribland EDIFACT. Genom 
utbildning, bedriven av t.ex. större affärspartners, kan man råda bot på 
denna missuppfattning bland de små och medelstora företagen. 

 
- Eftersom information som flödar inom och mellan företag ofta anses som 

känslig och därmed skyddsvärd, är säkerheten en viktig faktor att ta 
hänsyn till. Ytterligare krav ställs på EDI i dag eftersom stora delar av 
EDI-trafiken sker över publika nät som Internet. Idag har så gott som alla 
EDI-system inbyggd säkerhet som hanterar allt från konfidentialitet och 
integritet till tillgänglighet och spårbarhet. Det räcker dock inte med att 
endast förlita sig på den inbyggda säkerheten. Företag som inför EDI i 
verksamheten bör även anpassa och uppdatera säkerhetspolicyn för EDI 
och sedan sprida denna inom företaget. Genom att använda en 
säkerhetspolicy inom företaget visar ledningen att en del av 
säkerhetsansvaret ligger på de anställda, och inte enbart på systemet.   

 
- Brister i företagets attityd beror ofta på bristande kunskap. Vanligtvis 

finns det en vilja att bevara det gamla för att inte riskera att förlora den 
egna maktpositionen eller kanske till och med förlora sitt arbete. För att 
undvika detta bör företag redan vid anställning av personal försöka hitta 
individer med positiv syn på förändring. Man måste även utbilda 
personalen och berätta om EDI:s fördelar och hur EDI kommer att påverka 
deras arbete. På detta sätt har man möjligheten att vinna över de som 
fortfarande är skeptiska till ett EDI-införande. 

 
 
6.4 Framtida forskning 
  
Vi tycker att det skulle vara intressant att göra en uppföljningsstudie bland de 
företag som i vår undersökning angav att de planerat att införa EDI i framtiden, 
för att ta reda på hur de hanterat de olika hindren som förknippas med ett EDI-
införande. Det skulle även vara intressant att studera ett företag som använt sig av 
någon av de överbyggande åtgärder som vi föreslagit, t.ex. webbaserad EDI, för 
att se vilka för- och nackdelar de upplevt. 
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BILAGA 1 
 
Detta är en utskrift från webbplatsen IDG.se (www.idg.se) 
 
Volvo förbjuder pappersfakturor 
 
(2001-12-14 01:00) Efter årsskiftet ska Volvo förbjuda pappersfakturorna. 
Företag som säljer till de svenska Volvobolagen måste då använda sig av 
elektronisk fakturering. Den nya strategin ska spara 400 miljoner kronor per år. 
 
Av Martin Wallström 
 
Redan från och med årsskiftet ska Volvos leverantörer i Sverige fakturera 
elektroniskt. Alla pappersfakturor försvinner. De som vill sälja till Volvo måste 
därefter vara uppkopplade direkt mot Volvos interna inköpssystem, registrera 
fakturorna företagets plattform e-connection eller vara anslutna till e-
handelsmarknadsplatsen Ibx. 
 
– Förändringen gäller alla våra leverantörer från pizzabagare och uppåt, säger Ola 
Hansson, ansvarig för förändringsprocesser på Volvo. 
 
Han framhåller att Volvo därmed är en pionjär när det gäller att införa krav på 
papperslösa fakturor i en hel koncern. Projektet gäller alla varor och tjänster som 
inte ingår i Volvos egna slutprodukter. 
 
Sparar 400 miljoner 
Enligt interna uppgifter ska det nya projektet Move On spara 400 miljoner kronor. 
Ola Hansson vill inte direkt kommentera siffran, men framhåller att e-inköp och 
e-fakturor har stora finansiella och administrativa fördelar. 
 
– Vi räknar med mycket stora besparingar, inte minst genom att en hel del 
manuellt pappersarbete försvinner, säger Ola Hansson 
 
Vissa underleverantörer anser dock att Volvo krånglar till det för dem och att de 
får dubbelarbete. 
 
– Den här typen av förändringar kan upplevas som arbetsamma. Samtidigt är det 
ett bra tillfälle för underleverantörerna att se över sin interna administration, säger 
Ola Hansson och fortsätter: 
 
– För att vi ska bli effektivare måste även våra underleverantörer bli det. Som en 
stor köpare måste vi driva på utvecklingen. 
 
Nysatsningen har därför stöd från den högsta ledningen. Vd Leif Johansson 
skriver i ett brev att ”tack vare Internet är elektroniska standardlösningar numera 
gångbara även för jämförelsevis små volymer, som t.ex. inom administration och 
inköp utanför produktionen” och att det därför nu är dags för Volvo att hoppa på 
detta tåg. 
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Global introduktion planerad 
Till en början kommer strategin att införas fullt ut inom Volvo Lastvagnar, Penta, 
Buss och Powertrain och sedan inom övriga svenska bolag. På sikt väntar dock ett 
införande av systemet i hela världen. 
 
– Vi börjar i Sverige, men i dagarna räknar vi med att fatta beslut om att införa de 
nya rutinerna även i ett antal dotterbolag. Systemet är framtaget för att kunna 
användas globalt, men exakt när och hur har vi ännu inte bestämt, säger Ola 
Hansson. 
 
Underleverantörerna positiva 
På Svenska Fordonskomponentgruppen, en förening som organiserar Volvos 
svenska underleverantörer av material som används i bilproduktionen, är man 
positiv till iniativet, men tveksam till tidsplanen: 
 
– Det känns som en bra riktning, men det jag tvivlar på att de kan genomföra detta 
direkt från årsskiftet, säger Sven-Åke Berglie, vd på Svenska 
Fordonskomponentföreningen. 
 
I dagsläget påverkas inte systemen för direkt materialförsörjning. Det tidigare edi-
systemet för hantering av direkt material, Odette, lever kvar som tidigare. 
 
– Delar av de nya systemen, exempelvis standarden för webb-edi bygger på våra 
rekommendationer, säger Sten Lindgren, vd på Odette Sweden, som anser att 
nysatsningen även kan ge nya användningsområden för Odette. 
 
Från webb till wap 
Från årsskiftet tar Volvo i Sverige enbart emot elektroniska fakturor, när det 
gäller indirekt material. Bara inom direkt material skickar 20 000 leverantörer 
varje år en miljon fakturor för 9 miljarder kronor. Faktureringen sker efter 
årsskiftet till Volvos plattform E-connection, som består av EDI-kommunikation, 
uppladdning av fakturafiler via webben eller registrering på webben. 
Webbställning går via e-handelsmarknadsplatsen IBX ut till leverantörerna som 
vänder tillbaka beställningen som en faktura. Även wap-kopplingar ska finnas. 
Samitidgt pågår ett projekt för att ge interna och externa aktörer råd om hur de ska 
gå tillväga, Econnection Team. 
 
Copyright © 1996-2000 IDG, International Data Group 
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BILAGA 2 
 
Detta är en utskrift från webbplatsen IDG.se (www.idg.se)  
 
E-faktura tuffare än väntat 
 
Av Henrik Svidén 
 
(2002-09-23 08:55:00) Med Sveriges tuffaste målsättning dundrade Volvo ut sitt 
budskap - alla pappersfakturor skulle bort före årsskiftet. Det gick inte. Men trots 
allt är 60 procent av alla fakturor elektroniska. 
 
Kanske inte lika omöjlig som nollvisionen på våra vägar, men inte desto mindre 
en hög ambition - alla företag som sålde till de svenska Volvobolagen skulle i 
januari 2002 använda sig av elektronisk fakturering. Vd:n Leif Johansson 
framhöll i ett brev att: "tack vare Internet är elektroniska standardlösningar 
numera gångbara även för jämförelsevis små volymer, som t.ex. inom 
administration och inköp utanför produktionen". 
 
Lika mycket arbete 
Det här blev resultatet: 60 procent av alla fakturor är elektroniska. 70 procent av 
direktmaterialleverantörerna, som säljer varor och tjänster som ingår i Volvos 
egna slutprodukter, utnyttjar det. Här finns det stora flödet. När det gäller indirekt 
material som korvbröd och en tårta till chefen är dock siffran lägre. 
 
Problemet är att det blir lika mycket arbete med den leverantör som skickar 30 
fakturor som med den som skickar 10 000. 
 
- Det är mycket kvar att göra, säger Ola Hansson, ansvarig för 
förändringsprocesser på Volvo. 
 
Volvo plockade ut 1 800 leverantörer som stod för 90 procent av faktureringen. 
Alla de är uppkopplade men det betyder inte att alla handlar elektroniskt, bara att 
de har möjligheten. 
 
Svårigheterna har varit många, bl.a. byter Volvo ofta leverantörer. 
 
- Det är en jakt på rörligt mål, säger Ola Hansson. 
 
Dessutom händer det att leverantörer vägrar. Om t.ex. Vattenverket gör det är det 
ju inte mycket Volvo kan göra åt det. Vatten behövs ju alltid. Ytterligare några 
leverantörer anser bara att det är skönt att bli av med Volvo. 
 
- Sedan har det uppstått en del tekniska problem. Någon kanske håller på att byta 
ekonomisystem och kan inte integrera just vid det tillfället. 
 
Ordinarie verksamhet 
E-fakturasatsningen har lämnat projektstadiet på Volvo. Nu är det en del av den 
ordinarie verksamheten. En stor del av arbetet handlar om att koppla upp rätt 
leverantör och arbeta med integrering. 
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- Vi kommer alltid att behöva koppla upp leverantörer. I dag anses e-handel vara 
något speciellt, men om ett antal år är det ingen som höjer ögonbrynen när det 
gäller e-fakturor. 
 
I vintras nämndes att projektet skulle leda till besparingar på 400 miljoner. Men 
Ola Hansson kan inte sätta en siffra på det på grund av att Volvo är ett börsnoterat 
företag, men så mycket som 400 miljoner kronor är det inte. 
 
Besparingarna beror främst på att Volvo slipper de manuella rutinerna men också 
att risken för fel minskar. Om Volvo gör rätt som beställare får det följdeffekter i 
hela kedjan, från beställning till order till faktura. 
 
- IT-systemen är superlydiga. Om en siffra ska finnas i en ruta ska den också 
finnas där, säger Ola Hansson. 
 
Copyright © 1996-2002 IDG, International Data Group 
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BILAGA 3 
 

 
Enkätundersökning 

 
EDI-användande hos små och medelstora företag 

 
 
 
Vi är två studenter vid Data- och systemvetenskapliga programmet på Luleå 
tekniska universitet som för tillfället skriver en magisteruppsats i ämnet e-
handel/EDI. 
 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilka faktorer som bidrar till den 
långsamma tillväxten av EDI-användande hos små och medelstora företag. 
 
Att använda sig av EDI innebär att affärssystem, t.ex. order-, lager- och 
ekonomisystem, kan utbyta information direkt, med minimal eller ingen mänsklig 
inblandning (t.ex. överföring av elektronisk faktura eller order mellan två 
organisationer). EDI kan definieras som ”överföring av strukturerade data genom 
överenskommen meddelandestandard på elektronisk väg, från en applikation till 
en annan.” 
 
Vi skulle vara mycket tacksamma om ni vill hjälpa oss i vårt arbete genom att 
svara på denna korta enkät och returnera den till oss i bifogat svarskuvert innan 
den 3/12. 
 
Undersökningen är helt anonym, och inga namn på företag eller personer kommer 
att redovisas tillsammans med insamlade data. 
 
Har ni några frågor angående enkäten kan ni kontakta oss på: 
 
 
Tommy Stålnacke  Henric Bolin 
E-post: tomsta-9@student.luth.se E-post: henbol-9@student.luth.se 
Telefon: 070-3733331  Telefon: 070-3659042 
 
 
 
Tack på förhand! 
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1. Hur många anställda har ert företag? 
Svar: _______ 

 
2. Använder ni någon form av EDI (enligt beskrivning på föregående sida) i er 

verksamhet? 
Svar:    JA NEJ 

 
3. Om svaret på fråga 2 är nej, har ni för avsikt att införa EDI i verksamheten? 
 Svar:    JA NEJ     

 
4. Rangordna följande alternativ enligt vad ni anser utgöra/ha utgjort det största 

respektive minsta hindret till att införa EDI i er verksamhet. 1 utgör det största 
hindret och 6 det minsta. 

 
Säkerhet Kostnad  
 
Attityd    Avsaknad av standard 
 
Brist på kunskap Annat: ________ 
 
 

 
 
 
 
 
Om det går bra att vi kontaktar er ifall vi skulle behöva ytterligare information får 
ni gärna ange kontaktperson nedan. 
 
Företag: _____________________________________ 
Kontaktperson: _______________________________ 
E-post: ______________________________________ 
Telefon: _____________________________________ 
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BILAGA 4 
 
 
Redovisning av enkätsvar 
 
Här redovisar vi hur de 28 svarande företagen rangordnat de olika hindren i 
enkäten.  
 
 

  Kostnad Säkerhet Attityd Kunskap Standard 
Företag 1 2 3 4 1 5 

Företag 2 2 4 5 1 3 

Företag 3 2 4 1 3 5 

Företag 4 3 5 2 1 4 

Företag 5 3 2 5 1 4 

Företag 6 4 3 2 5 1 

Företag 7 1 5 4 3 2 

Företag 8 5 2 4 3 1 

Företag 9 2 4 5 1 3 

Företag 10 5 2 4 3 1 

Företag 11 2 5 3 1 4 

Företag 12 2 3 4 1 5 

Företag 13 2 5 3 1 4 

Företag 14 2 4 5 1 3 

Företag 15 2 5 3 1 4 

Företag 16 4 3 2 1 5 

Företag 17 2 5 4 1 3 

Företag 18 1 3 5 2 4 

Företag 19 2 3 4 5 1 

Företag 20 4 1 3 2 5 

Företag 21 1 5 4 2 3 

Företag 22 1 3 5 2 4 

Företag 23 1 4 5 2 3 

Företag 24 2 3 4 1 5 

Företag 25 2 3 5 1 4 

Företag 26 3 2 1 5 4 

Företag 27 2 3 5 1 4 

Företag 28 1 3 4 2 5 
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BILAGA 5 
 
 
Storleksfördelning bland de i undersökningen ingående företagen 
 
Vi har delat in de 40 företag som deltog i undersökningen i tre storlekskategorier 
baserat på antalet anställda - < 25, 25-50 och > 50. Fördelningen blev enligt 
följande: 
 
< 25: 27 st. 
25-50: 7 st. 
> 50: 6 st. 
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