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Sammanfattning 
Kommunikation mellan företag sker idag i allt större utsträckning med hjälp av 
olika typer av elektroniska medel och för elektronisk handel mellan företag är det 
EDI som har den största potentialen till besparingar och förbättringar. EDI 
tillämpas främst vid order- och leveranshantering men i dagsläget sker en ökad 
användning av EDI i fakturahanteringen. Syftet med denna uppsats är att 
undersöka vilka effekter EDI-användning i fakturahanteringen innebär för en 
verksamhet med fokus på sändandet av fakturor. 
 
Vi har gjort intervjuer på fyra företag som använder EDI i fakturahanteringen och 
frågorna som har ställts utgår ifrån vad teorierna säger om effekter av EDI-
användning och elektronisk fakturering. Några slutsatser vi dragit från den 
empiriska studien är att elektronisk fakturering leder till bättre kundrelationer. 
Elektronisk fakturering leder även till indirekta kostnadsbesparingar och 
besparingspotentialen är större för mottagandet av elektroniska fakturor jämfört 
med att sända dem elektroniskt. Vidare ser vi att enbart ett användande av EDI i 
fakturahanteringen kan få svårt att betala av sig och bli lönsamt utan det krävs en 
integrering med övriga system som till exempel order för att erhålla så många 
positiva effekter som möjligt. 
 



 
 

 

Abstract 
Communication between companies today is more often made with different types 
of elektronic means. In the field of electronic commerce between companies EDI 
has the greatest potential for cost savings and improvements. EDI  is mostley used 
to make improvements in order- and shipmentmanagement but today there is an 
increased usage of sending EDI invoices. The purpose of this essay is to examine 
what effects EDI usage in invoicemanagement brings to a comapany, with focus 
on sending invoices. 
 
Interviews have been made on four companies that use EDI in there 
invoicemanagement and the questions were made from the effects EDI teories 
mentions about EDI and electronic invoicing. Out of  this empirical study, the 
following conclusions are made; electronic invoicing leads to indirect costsavings 
and the potential costsavings are greater in receiving electronic invoices compared 
to the sending of electroic invoices. We have also discovered that implementation 
of an EDI-system only for invoicemangement is not cost efficient, integration 
with other systems such as order is needed to reach as many positive effects as 
possible.  
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1 Inledning 
Detta kapitel börjar med en redogörelse för problembakgrunden. Utifrån 
problembakgrunden kommer syftet med examensarbetet att beskrivas. Sist i detta 
kapitel visar vi hur rapportens disposition ser ut och vilka delar kapitlen 
innehåller. 
 

1.1 Problembakgrund 
En av de starkaste trenderna inom IT-området just nu är elektronisk handel (e-
handel). Med elektronisk handel öppnas dörrarna mot nya marknader för de 
företag som är snabba på att lära sig bemästra tekniken och som förstår att 
elektronisk handel egentligen handlar lika mycket om affärsutveckling och 
organisationsförändring som det handlar om datorer, programvaror, och nätverk. 
(Fredholm, 1998) 
 
Inom elektronisk handel är den största tillämpningen den som sker Business to 
Business (B2B1) och även i framtiden är det B2B som kommer vara den stora 
delen av e-handel. I media skrivs det mycket om ämnet men det som får nästan all 
uppmärksamhet, är den handel som sker mellan företag och konsument. (ibid.) 
Det finns flera typer av elektronisk handel mellan företag och Fredholm (1998) 
menar att dessa passar olika bra vid olika tillfällen. När företag har affärsavtal 
med varandra, och där företagen kontinuerligt skickar en mängd transaktioner, 
kan det finnas behov av att automatisera informationsflödena. Vidare menar 
Fredholm (1998) att det även finns motiv för att lägga ned en viss initial kostnad 
för att skapa effektiva rutiner. I andra fall där det är fråga om enstaka 
transaktioner krävs det en enklare och billigare teknik och behovet av 
automatisering blir inte lika stort.  
 
När det gäller elektronisk handel företag emellan är det Electronic Data 
Interchange (EDI) som har den största potentialen till besparingar och 
förbättringar i till exempel kvalitet. EDI innebär att affärssystem som till exempel 
order-, lager-, fakturerings- och ekonomisystem, kan utbyta information direkt 
med varandra, med begränsad mänsklig inblandning (Fredholm, 2000). I själva 
verket är det möjligt att använda EDI teknologin till de flesta, om inte alla typer 
av affärsdokument som utväxlas mellan ett företag och dess olika handelspartners 
(Kasturi, 1999). EDI utvecklades under 1960-talet i syfte att snabba upp 
överföringen av dokument i samband med logistik och transporter. Inte förrän i 
mitten av 1980-talet började tekniken användas inom industrin. Användandet av 
EDI växer och har blivit en standard för hur organisationer kommunicerar med 
varandra. (Kalakota, 1996) 
 
EDI kan användas till ett flertal olika tillämpningar som till exempel order, 
leveransplan, avisering, fraktbokning, betalning, tulldeklaration eller fakturering. 
EDI-användning i fakturahanteringen har i dagsläget inte slagit igenom lika stort 
som till exempel orderhantering. (Fredholm, 1998) Elektronisk fakturering håller 
dock sakta men säkert på att ta över delar från den traditionella 
pappersfaktureringen. Enligt Turban (2004) är några av fördelarna i jämförelse 
                                                
1 B2B, Business to Business,  affärer företag emellan. (Fredholm, 2000) 
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med traditionell fakturering att det medför reducerade kostnader i 
fakturahanteringsprocessen, ger bättre kundservice, förenklar betalningsprocessen 
samt effektiviserar bokföringen. 
 
Det går att peka på många nyttofaktorer med EDI och elektronisk fakturering, 
men naturligtvis finns det även faktorer som kan vara negativa. Fredholm (2000) 
tar upp faktorer som tekniska hinder, kompetenskrävande, minskad flexibilitet, 
höga införande kostnader och låsta affärsrelationer.  
 
EDI lösningar för elektronisk fakturering är ett mycket aktuellt ämne och många 
författare menar att det bara är en tidsfråga innan dagens traditionella 
pappersfakturor är ett minne blott (Turban, 2004; Fredholm, 1998). Ett exempel 
hämtat från branschtidningen Computer Sweden (E-faktura tuffare än väntat, 
2002-09-23) styrker detta. Artikeln handlar om hur Volvo haft som vision att efter 
årsskiftet 2001/2002 bara ta emot fakturor elektroniskt från sina svenska 
leverantörer. I och med detta ville man spara 400 miljoner kr per år, framförallt 
genom att reducera manuellt pappersarbete. En utvärdering av projektet nio 
månader senare visade att endast 60 % av fakturorna togs emot elektroniskt. 
Utifrån ovan nämnda exempel kan vi se att det finns stora nyttoeffekter men även 
problem som rör användandet av elektronisk fakturering.  
 
Det finns i dagsläget en del undersökningar gjorda inom EDI och vilka effekter 
det medför en verksamhet, dock har vi har inte sett någon som fokuserar enbart på 
fakturahanteringen. En undersökning som fokuserar på en hel EDI lösning hos ett 
företag, vilket kan innefatta order, faktura och leveransaviseringar kan påvisa 
effekter som inte enbart gäller för fakturahanteringen. Detta väckte ett intresse att 
närmare undersöka vad elektronisk hantering av fakturor medför en verksamhet. 
När teorierna tar upp effekter av EDI-användning skiljer de inte heller på 
mottagandet och sändandet av meddelanden. Företag kan om de vill enbart sända 
fakturor elektronisk, enbart motta fakturor elektroniskt eller göra båda delarna. Vi 
tror att effekterna kan skilja och vara mer eller mindre tydliga beroende på vilket 
sätt ett företag använder elektronisk fakturering, därför har vi valt att undersöka 
sändandet av fakturor.  

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka effekter EDI-användning i 
fakturahanteringen innebär för en verksamhet med fokus på sändandet av 
fakturor. 

1.3 Disposition 
Kapitel två handlar om vår metod och vårt tillvägagångssätt. Kapitel tre utgör 
studiens teoretiska referensram och innehåller delar som elektronisk handel, EDI 
och elektronisk fakturering. Följande avsnitt, kapitel fyra, tar upp den empiriska 
studien och innehåller även en presentation över företagen vi gjort intervjuer på. I 
kapitel fem analyserar och diskuterar vi den empiriska studien. I kapitel sex drar 
vi slutsatser utifrån analysen samt ger tips om framtida studier inom ämnet. 
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2 Metod 
I detta kapitel beskriver vi vilken undersökningsansats vi har genom att förklara 
begreppet hermeneutik och vad kvalitativ metod i en undersökning innebär samt 
hur vi arbetat utifrån de båda begreppen. Vi förtydligar vårt tillvägagångssätt 
genom att presentera en figur som visar arbetsgången. Slutligen diskuterar vi hur 
vi gått tillväga för att erhålla så hög tillförlitlighet som möjligt i undersökningen. 

2.1 Undersökningsansats 
De två vanligaste vetenskapliga huvudinriktningarna är idag hermeneutiken och 
positivismen. Vi kommer i denna uppsats att anta det hermeneutiska synsättet. 
Ordet hermeneutik kan översättas som tolkningskonst eller tolkningslära och en 
hermeneutisk undersökningsansats innebär att en person, till exempel forskaren, 
förstår en annan persons handlingar. Det viktigaste sättet att förstå är genom 
språket. Forskaren undersöker och tar intryck av den information han eller hon får 
och det behöver inte alltid vara frågan om en dialog med en fysisk person utan 
undersökningen kan även ske utifrån litteraturstudier, bildanalyser, anteckningar 
och observationer etc. På grundval av dialogen får forskaren en ökad förståelse. 
(Wiedersheim-Paul och Eriksson, 2001) Den hermeneutiske forskaren närmar sig 
forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen förförståelse. Förförståelsen består 
främst av den kunskap forskaren har innan undersökningen men innefattar även 
tankar, intryck och känslor. Vidare är detta är en tillgång och inte ett hinder för att 
tolka och förstå forskningsobjektet. Hermeneutikern försöker att se helheten i 
forskningsproblemet, denna uppfattning kallas för holism och kan illustreras med 
att helheten är mer än summan av delarna. (Patel, R & Davidson, B, 2003; 
Wiedersheim-Paul och Eriksson, 2001) Det hermeneutiska tänkandet anser vi 
passar in på vår undersökning eftersom att vi är medvetna om att en vi har viss 
kunskap inom ämnet innan undersökningen startar, kunskap som vi fått genom 
media och olika artiklar. Denna kunskap kan ses som att vi har en viss 
förförståelse i ämnet. Vi är väl medvetna om att en sådan förförståelse kan ha viss 
inverkan på en studie likt denna. Men vi ser inte vår förförståelse som något 
hinder för vår fortsatta undersökning. Vi anser att det var mer av en fördel för 
studien att vi besitter en del kunskap innan undersökningen började, för att det ger 
oss en inblick och en uppfattning av problemet redan i ett tidigt stadium. 

 
Vi har förståelse för att olika personer har olika syn på samma sak och därför 
söker vi flera källor till ny förståelse. Vidare har vi valt det hermeneutiska 
angreppssättet därför att vi vill gå in på djupet och studera/observera hur personer 
upplever och beskriver sin verklighet. Vi anser att det hermeneutiska synsättet 
genomsyrar alla delar i vår undersökning, allt från problembeskrivning till 
slutsatser. Detta genom att vi är medvetna om vår förförståelse, vi söker en 
helhetsförståelse samt att vi studerar ett mindre problemområde ingående och på 
djupet.  
 
Då man skall göra en studie ställs man även inför frågan om man ska göra en 
kvalitativ eller kvantitativ undersökning. En undersökning kan i vissa fall utföras 
både kvalitativt och kvantitativt men det är syftet med ens undersökning som ska 
vara avgörande för vilken slags metod man använder sig av. (Trost, 1997) Något 
förenklat säger författaren att om frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller 
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hur vanligt så skall en kvantitativ studie göras. Om frågeställningen däremot 
gäller att förstå eller att hitta mönster så skall en kvalitativ studie tillämpas. Syftet 
med denna undersökning är att vi ska undersöka vilka effekter EDI-användning i 
fakturahanteringen medför en verksamhet. För att få ut vad dessa effekter innebär 
för en verksamhet kommer vi att genomföra intervjuer hos ett antal företag och 
svaren vi får omarbetas av oss till textform. Vi är även intresserade av att försöka 
förstå människors sätt att resonera eller reagera samt att särskilja eller urskilja 
varierande handlingsmönster. Vi anser att vårat tillvägagångssätt stämmer väl 
överens med det Trost (1997) nämner i sina teorier vid användning av kvalitativ 
studie. För att vi ska kunna svara på vårt syfte gäller det att förstå och tolka 
respondentens svar och hitta mönster mellan de undersökta företagen. Därför 
anser vi att vårt val att utföra en kvalitativ studie är korrekt såväl som det stämmer 
överens med det hermeneutiska angreppssättet där forskaren försöker se helheten i 
forskningsproblemet. 

2.2 Vårt metodförfarande 
För att tydliggöra vårt tillvägagångssätt har vi illustrerat detta med en figur, se 
Fig. 2.1. Grovt sett kan följande stadier urskiljas i vår undersökning och vidare 
förklaras dessa stadier mer ingående i löptext under bilden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2.1 Problemformulering och syfte 
Undersökningen börjar med en fråga, något som man vill ha svar på. Detta 
stadium är oftast det svåraste och det gäller att göra sin problemställning tydlig. 
Frågeställningen skall också vara formulerad på ett sådant sätt att den ter sig 
intressant och lockande att ta del av. (Svenning, 2003) Vår problemformulering 
och syfte illustreras som nummer 1 i figur 2.1. Det hela började med att vi var 
intresserade av ämnet e-handel och har därför utgått från det. Vi sökte således 
branschtidningar och andra aktuella artiklar för att få en bild av vad som kunde 
vara aktuellt att skriva om. Artikelstudierna ledde till ökade kunskaper av området 
och gav oss en uppfattning om vilka problemområden som finns inom e-handel. 
Vi tyckte att EDI var det intressantaste området och beslutade följaktligen att 
försöka hitta ett kunskapshål inom det ämnet. Efter ytterligare artikelstudier så 
fann vi att elektronisk fakturering och dess verksamhetseffekter inte undersökts 
närmare eller skrivits speciellt mycket om. Därmed växte uppsatsens syfte fram 

Problem-
formulering
och syf te

Datainsamling/
empiri

Analys och
diskussion

Avslutning
och slutsatser

Litteraturstudier

Empiri och analys kopplas mot teorin

Figur 2.1 Metodförfarande
Källa: Egen

Analysen och slutsatserna 
återkopplas mot syf tet

1

2

3 4 5

Problem-
formulering
och syf te

Datainsamling/
empiri

Analys och
diskussion

Avslutning
och slutsatser

Litteraturstudier

Empiri och analys kopplas mot teorin

Figur 2.1 Metodförfarande
Källa: Egen

Analysen och slutsatserna 
återkopplas mot syf tet

1

2

3 4 5



 
 

 
5 

som är att undersöka vilka effekter EDI-användning i fakturahanteringen innebär 
för en verksamhet. 
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2.2.2 Litteraturstudier 
I figur 2.1 ligger litteraturstudierna, med nummer 2, som en övergripande del. 
Detta eftersom litteraturstudierna skett löpande under större delen av 
undersökningen.  
 
När en intressant frågeställning hittats gäller det att försöka finna vad som tidigare 
är gjort empiriskt och vilka teorier och modeller som kan hjälpa en att se 
verkligheten klarare (Svenning, 2003). Litteraturstudierna har gått till så att vi 
sökt litteratur som fanns tillgänglig på Luleå universitetsbibliotek samt på 
stadsbiblioteket i Luleå. Vidare har vi också sökt i tillgängliga databaser inom 
Luleå Tekniska Universitet för att studerar relevanta vetenskapliga artiklar. Vi har 
förutom den litteratur som behandlar ämnesområdet även studerat litteratur som 
behandlar forskningsmetodik, metodförfarande och rapportskrivning. När man vid 
en undersökning bestämmer sig för att använda eller studera redan skrivet 
material så är källkritik och källgranskning två väldigt viktiga delar (Holme, 
Solvang, 1997). Författarna delar in källgranskningen i fyra faser. Den första 
fasen är observation där vi söker och sållar ut vilken information som är relevant 
för problemställningen. Nästa fas är källans ursprung där vi söker källans 
trovärdighet. Med andra ord skall man fråga sig vem som står bakom källan och 
hur han/hon ställer sig till materialet och huruvida den är trovärdig eller inte. 
Tredje fasen behandlar tolkning av källan. Här bör man ta hänsyn till författarens 
ursprung och vad upphovsmannen har för avsett att säga. Man skall även ha i 
åtanke att upphovsmannens avsikter och läsarens tolkningar inte alltid stämmer 
överens. Den sista fasen tar upp hur pass användbar källan är för undersökningens 
syfte. 
 
Vi har genomfört källgranskning på hittad litteratur genom att gå igenom de fyra 
faserna som beskrivits ovan. Som vi nämnt tidigare har observationen skett genom 
att vi tittat igenom relevant och tillgänglig litteratur på Luleå universitetsbibliotek 
samt Luleå statsbiblioteket. Vi har försökt att använda så ny litteratur som möjligt 
för att ämnet är nytt och förändras snabbt. Genom att observera vilket år 
litteraturen har skrivits har även viss sållning och urval skett. Ursprungsfasen som 
handlar om att söka källans trovärdighet hanterade vi genom att undersöka vad 
författaren skrivit tidigare inom området. En författare som skrivit många böcker 
och är allmänt erkänd anser vi vara en trovärdig källa. Den tredje fasen, tolkning, 
har vi genomfört genom att vi tagit hänsyn till vilket land författaren kommer 
ifrån. Vi har använt oss av litteratur som är skriven av svenska och amerikanska 
författare. Teorier som tas upp av svenska respektive amerikanska författare är 
förhållandevis lika. Men vi anser att en svensk författare och dennes teorier passar 
bättre eftersom vår undersökning genomförs på svenska företag och därför försökt 
använda svensk litteratur i så stor utsträckning som möjligt. Sista fasen som tar 
upp hur pass användbar källan är för undersökningens syfte anser vi vara ett slags 
utfall av de första tre faserna. Ju mer tillfredställande vi uppfattat de tre första 
faserna ju mer användbar tycker vi att källan varit för vårt syfte. Vidare anser vi 
att genom att genomföra källgranskning har vi uppnått hög tillförlitlighet och 
trovärdighet i vår litteraturstudie. Således uppfyller även den teoretiska 
referensramen de krav som vi ställt gällande tillförlitlighet och trovärdighet. 
Begreppen hög tillförlitlighet och trovärdighet är enligt vår åsikt att göra 
undersökningen så subjektiv och icke styrande som möjligt. 
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2.2.3 Datainsamling/empiri 
Vår datainsamling och empiri illustreras i figur 2.1 som nummer 3. Pilen som går 
mot problemformulering och syfte illustrerar att datainsamlingen måste göras på 
ett sådant sätt att den svarar mot syftet med uppsatsen. Det finns olika sätt att 
samla information för att få våra frågeställningar besvarade. En forskare kan 
använda sig av intervjuer, enkäter, befintliga dokument, test och prov, olika 
former av självrapporteringar samt attitydskalor och observationer. (Patel, R & 
Davidson, B, 2003) Vidare menar Patel & Davidsson (2003) att ingen av dessa 
tekniker kan sägas vara bättre eller sämre än någon annan. Vilken teknik vi väljer 
beror på vad som verkar ge bäst svar på vår frågeställning i förhållande till den tid 
och de resurser som står till förfogande. Vår datainsamlingsmetod bygger på 
intervjuer. Patel och Davidsson (2003) skriver att intervjuer är en teknik för att 
samla information som bygger på frågor och med intervjuer menar man vanligtvis 
sådana som är personliga i den meningen att intervjuaren träffar respondenten och 
genomför intervjun, men intervjun kan även genomföras via ett telefonsamtal. Vi 
har valt denna datainsamlingsmetod för att i linje med det hermeneutiska 
angreppssättet kunna gå djupt in på problemområdet. Vidare anser vi att intervjuer 
stämmer överens med vårt kvalitativa synsätt när det gäller att förstå och hitta 
mönster. 
 
I denna uppsats har vi genomfört personliga intervjuer för att få en bra dialog med 
respondenten men även för att vi skulle ha möjlighet att ställa följdfrågor utifrån 
respondentens svar på våra övergripande frågor. Vi anser att möjligheten att ställa 
följdfrågor gett oss ökade chanser att få intervjun att svara mot vårt syfte. I och 
med följdfrågor fick vi även bättre insikt i verksamheten och hur respondenten 
upplever verkligheten. Detta stämmer väl in med det hermeneutiska 
angreppssättet som går ut på att se helheten av en situation. Övriga fördelar med 
besöksintervjuerna är att vi fått bra personlig kontakt med respondenten vilket 
medfört att vi fått mer utförliga svar. Utförligare svar ger oss en bättre 
helhetsförståelse eftersom vi får en bakgrund till svaren och ett utförligare 
resonemang till varför respondenten tycker på ett visst sätt. 
 
Eftersom intervjuer bygger på frågor innebar det att vi hänvisades till individernas 
villighet att svara på frågorna. Vi har enligt vad Patel & Davidson (2003) anser 
vara förnuftigt börjat intervjuerna med att klargöra syftet med intervjun för 
respondenten. För att få så bra och utförliga svar som möjligt på våra frågor har 
intervjuguiden skickats till respondenten minst en dag i förväg. En stor anledning 
till att vi tillämpade detta förfarande var för att våra frågor var ganska breda och 
omfattade mer än ett yrkesområde (t.ex. administration, data, ekonomi, 
marknadsföring). När respondenten fick frågeguiden i förväg kunde han/hon ta 
reda på fakta och information genom andra personer som jobbade på företaget. Vi 
är medvetna om att det finns nackdelar med detta förfarande, t.ex. att man kan gå 
miste om spontana svar från respondenten, men anser att fördelarna med att 
respondenten kan förbereda sina svar överväger nackdelarna. 
 
När en forskare arbetar med frågor för att samla information måste de beakta två 
aspekter. Dels måste man tänka på hur mycket ansvar som lämnas till intervjuaren 
när det gäller frågornas utformning och inbördes ordning. Detta kallas grad av 
standardisering. Dels måste man tänka på i vilken utsträckning frågorna är fria för 
intervjupersonen att tolka fritt beroende på sin egen inställning eller tidigare 



 
 

 
8 

erfarenheter. Detta kallas grad av strukturering. (Patel, R & Davidson, B, 2003) 
Vi illustrerar begreppen i Figur 2.2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervjuer med låg grad av standardisering eller helt ostandardiserade intervjuer 
görs när intervjuaren själv formulerar frågorna under intervjun och ställer frågorna 
i den ordning som är lämplig för en viss intervjuperson. Vid helt standardiserade 
intervjuer ställs identiska frågor i exakt samma ordning till varje respondent. 
När det gäller grad av strukturering handlar det om hur stort utrymme 
respondenten ges. I en ostrukturerad intervju så lämnas maximalt utrymme för 
respondenten att svara inom. (Patel, R & Davidson, B, 2003) Våra intervjuer har i 
viss mån varit standardiserade och av låg struktur, detta illustreras i Figuren 2.2 i 
form av en stjärna. Vi har därmed inte haft så stora krav på vilken inbördes 
ordning frågorna besvarats och vi har gett respondenten maximalt utrymme att 
svara inom för att få ut så mycket information som möjligt på varje fråga. 
Sekvensen på intervjufrågorna lades upp enligt en teknik som Patel & Davidson 
(2003) kallar tratt-teknik. Det innebär att vi börjat med stora öppna frågor för att 
så småningom gå över till mer specifika. Se bilaga 1, intervjuguide. Denna teknik 
anses enligt författarna vara motiverande och aktiverande i och med att 
respondenten till att börja med får uttrycka sig som han/hon vill. Användandet av 
tratt-tekniken tycker vi fungerade bra eftersom respondenten fick börja med öppna 
och tämligen övergripande frågor. Vi upplevde även att respondenterna kände sig 
trygga i situationen eftersom de pratat länge och obesvärat kring våra frågor. Den 
teoretiska referensramen låg till grund för skapandet av intervjuguiden och 
speciellt de delar som innefattar effekterna av EDI-användning och elektronisk 
fakturering. Vi har in våra intervjuer undvikt ledande och förutsättande frågor för 
att inte styra eller leda respondenten mot något speciellt håll.  
 
I och med att vi har valt att göra djupgåendeintervjuer så anser vi att det var 
lämpligt att göra intervjuer på fyra olika företag, om undersökningen gjorts på ett 
större antal företag hade vi inte kunnat använda oss av de djupgående frågor som 
vi strävade efter. Sökandet av företag började med att vi tog kontakt med personal 
på LTU som jobbar med elektronisk fakturering. Detta för att erhålla mer praktisk 
kunskap inom området än den vi fått genom litteraturstudierna. Dock var LTU:s 
system för elektronisk fakturering inget som passade vårt forskningsproblem 
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eftersom de inte skickar fakturor utan enbart tar emot, scannar in och skickar dem 
elektroniskt inom organisationen för attestering och betalning. Vidare kontaktade 
vi en systemutvecklare som tidigare jobbat åt Frontec med utveckling av EDI-
system. Idag driver han eget företag och jobbar med meddelandehantering och 
utveckling av olika typer av EDI-system. Där fick vi ännu mer praktiska 
kunskaper om hur meddelandehantering och EDI-lösningar fungerar. Han hade 
även några tips på företag som han visste använde EDI i fakturahanteringen. Vi 
kontaktade även en lärare på avdelningen data- och systemvetenskap som vi visste 
hade kunskaper om EDI och fick ytterligare tips på företag som kunde passa in i 
vår undersökning. Utifrån dessa tips gick vi vidare och började kontakta lokala 
företag för att boka in intervjutillfällen. Totalt kontaktade vi sex olika företag och 
av dessa var det fyra som hade system som passade in på vår undersökning och 
var villiga att ställa upp på en intervju. Urvalet av respondenter gick till på sådant 
sätt att vi tog kontakt med informations- eller administrationsavdelningen på varje 
företag där vi förklarade syftet med undersökningen och gav exempel på frågor 
som skulle behandlas i intervjun. Utifrån detta fick vi namn på personer som var 
lämpliga att medverka i vår undersökning.  Intervjuerna gjordes ute på företagens 
lokaler och varje intervju tog mellan 30 och 40 minuter. Innan varje intervju så 
frågade vi om vi fick spela in dem på mp3-spelare för att underlätta transkribering 
och analys av materialet. Ingen av de fyra respondenterna hade något emot detta.     
 
2.2.4 Analys och diskussion 
Det insamlade materialet bearbetas och analyseras efter insamlingen. Data matas 
in i datorer, inspelade band avlyssnas och nedtecknas, insamlade protokoll och 
nedtecknade noter systematiseras. Det kännetecknande för den kvalitativa 
analysen är att man utifrån ett litet material försöker tränga djupt in i en 
problematik. (Svenning, 2003) Författaren konstaterar att den kvalitativa analysen 
ofta är mer känslig men däremot inte så precis. Vi tolkar detta som att en 
kvalitativ analys är mer tolkande och kan inte på samma sätt som en kvantitativ 
analys säga att exempelvis 73 % anser på ett viss sätt o.s.v. Vidare anser Svenning 
(2003) att den kvalitativa analysen öppnar dörrar till nya forskningsområden och 
ger oss nya infallsvinklar på kända fenomen. Detta tolkar vi som att en kvalitativ 
analys lättare hittar nya forskningsproblem därför att man studerar ett mindre 
område mycket mer djupgående gentemot den kvantitativa analysen. 
 
Att analysera insamlat material handlar om att hitta mönster och sortera är ett av 
nyckelorden inom kvalitativ analys. Vi har i analysen använt oss av 
förhållningssättet successiv approximation. Enligt Neuman (1994) i Svenning 
(2003) är det en cyklisk process som successivt skärper analysen. Han menar att 
merparten av kvalitativa intervjuer analyseras enligt detta förfarande. Författaren 
anser vidare att man inom successiv approximation ska använda sig av de tre 
kodningsstegen öppen kodning, axiell kodning och selektiv kodning. Det första 
kodningssteget, öppen kodning, är lika med de första genomläsningarna av 
materialet. I denna första eller dessa första genomläsningar söker forskaren efter 
ansatser och mönster. Att det kallas �öppen kodning� hänger samman med 
forskarens förväntade öppna sinnelag på det här stadiet. Det andra stadiet i 
kodningsarbetet är den axiella kodningen. Forskaren går in med någorlunda 
organiserad uppsättning begrepp och koder, hämtade från den öppna kodningen, 
och försöker finna länkar mellan begrepp. Vidare försöker forskaren hitta 
sekvenser som klart följer på varandra. Det sista stadiet i kodningsarbetet är den 
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selektiva kodningen. Här ska forskaren selektivt leta efter fall som stödjer eller 
illustrerar teman som framkommit vid den tidigare kodningen. (ibid.) 
 
Vårt tillvägagångssätt vid analysarbetet illustreras i figur 1.2 som nummer 4 och 
har gått till så att vi direkt efter genomförda intervjuer har transkriberat dem 
genom att lyssna igenom och skrivit ner dem ordagrant. Efter att ha skrivit ner 
intervjuerna lyssnades de igenom ytterligare en gång samtidigt som vi läste vad vi 
skrivit ner. Detta gjorde vi för att kontrollera en extra gång att vi inte missat något 
viktigt. Inom hermeneutiken används ett begrepp som kallas för förförståelse 
(Svenning, 2003). Med detta menas att forskaren har en uppfattning om det han 
vill studera redan innan han påbörjar sin egentliga studie. Vi anser att vi hade en 
förförståelse inom ämnet genom våra tidigare erfarenheter och var samtidigt 
medvetna om att det var en faktor som kunde påverka analysen av insamlat 
material. Svenning (2003) menar att den här förförståelsen blir bara mer och mer 
omfattande för varje ny analys forskaren gör.  Nästa steg efter nerskrivning av 
intervjuerna innebar att vi läste igenom dem fler varv för att sedan sammanfatta 
dem var för sig i löptext. Sammanfattningarna finns i uppsatsens empiri kapitel. 
Slutligen har vi gått igenom dem och kategoriserat svaren som behandlade 
liknande områden. Genom att kategorisera svaren och genom att studera teorierna 
har de största effekterna som rör elektronisk fakturering tagits fram. De effekter vi 
tagit ut i analysen är kundrelationen, handläggningstid, kostnadsbesparingar, 
kvalité & felfrekvens, kostnad & kompetens och övriga effekter.  Svaren har sedan 
ställts mot vad teorierna säger för att se likheter, olikheter och mönster hos dessa 
effekter. Vidare för vi en diskussion om varför vi tror att analysen av empirin ser 
ut som den gör. Varje effekt diskuteras var för sig. Detta redovisas och 
presenteras i uppsatsens kapitel analys och diskussion.  

2.2.5 Avslutning och slutsatser 
I sista delen av undersökningen har vi dragit slutsatser utifrån analysen och teorin. 
Detta visas som sista delen i figur 2.1 med nummer 5. Slutsatserna är även 
kopplade mot problemformuleringen och syftet med uppsatsen. Utifrån slutsatser 
gjorda utifrån analysen ger vi även förslag till vad vi tycker är intressant för 
fortsatta studier inom ämnet. 

2.3 Validitet  i vår studie 
I en undersökning är kopplingen mellan det teoretiska och det empiriska planet 
erkänt svårt, men utan en sådan koppling blir forskning meningslös. Man brukar 
kalla den här kopplingen för validitet, att man verkligen undersöker det man avser 
att undersöka. För att en undersökning ska fånga verkligheten är det många 
faktorer som ska gå i lås och speciellt frågemetoderna är känsliga. Frågorna kan 
vara luddigt formulerade och ställda eller intervjuaren kan påverka 
intervjupersonen med sina egna värderingar. Det finns åtskilliga faktorer som kan 
äventyra en samhällsvetenskaplig undersökning. (Svenning, 2003) För att uppnå 
så hög validitet som möjligt i vår undersökning så har våra intervjufrågor utgått 
från EDI-teorier och har utformats på ett sådant sätt att de är i enlighet med 
uppsatsens syfte. Under intervjutillfällena har vi även klargjort och diskuterat 
olika begrepp så att vi och respondenterna pratar om samma saker.    
 
Både intervjuaren och observatören gör bedömningar när de registrerar eller 
observationer och här kan flera olika typer av bedömningsfel uppträda. (Patel, R 
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& Davidson, B, 2003) För att få hög validitet i vår undersökning har vi varit två 
som varit närvarande under intervjuerna där den ena ställer frågorna medan den 
andra observerat och antecknat. Vidare har den observerande personen när som 
helst under intervjun kunnat komma in och ställa följdfrågor. För att ytterligare 
öka validitet i undersökningen har vi lagrat intervjuerna på mp3-spelare för att 
kunna göra registreringar av svaren i efterhand. I och med att verkligheten är 
lagrad kan vi också ta den i repris så många gånger det behövs för att försäkra oss 
om att allt har uppfattats korrekt. Detta förfarande anser vi varit mycket bra 
eftersom man lägger märke till detaljer som annars skulle gått förlorade. 
 
För att uppnå hög validitet i vår litteraturstudie har vi som vi beskrivit tidigare 
utfört källgranskning på litteraturen där vi gått igenom flera steg för att kunna 
använda så tillförlitliga och trovärdiga referenser som möjligt. Trovärdighet och 
tillförlitlighet i analys och diskussionsfasen går enligt oss ut på att göra en så 
rättvis och subjektiv analys som möjligt. Detta har vi försökt uppnå genom att 
lyssna igenom de inspelade intervjuerna flera gånger och vi har använt oss av 
analysmetoden successiv approximation för att sortera och kategorisera 
intervjusvaren. Slutsatserna är dragna på ett sådant sätt att vi tagit hänsyn till hur 
många av respondenterna som har gett liknande svar på frågorna. Vi har således 
inte dragit några slutsatser av ett svar som endast en respondent nämnt. Om 
däremot tre av fyra respondenter anser samma sak har vi kunnat dra slutsatser 
utifrån det. Vi endast dragit slutsatser utifrån vad som kommit fram från vår 
undersökning. På detta sätt anser vi att vi håller en hög validitet igenom hela 
studien. 
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3 Teori 
Detta kapitel ger bakgrund till studiens teoretiska referensram. Vi börjar med att 
beskriva bakgrunden till elektronisk handel och förklarar sedan hur EDI-
lösningar fungerar mellan företag samt visar hur EDI är uppbyggt. Vidare ger vi 
en förklaring över olika typer av EDI-system och dess användningsområden. 
Slutligen tar vi upp och förklarar begreppet elektronisk fakturering och visar även 
effekter som kan uppstå vid EDI-användning och elektronisk fakturering. 

3.1 Elektronisk handel 
IT2 är ett mycket brett område som består av olika delområden. Gemensamt för 
dessa är att de utnyttjar datorkraften på ett eller annat sätt. Ett sådant område är 
elektronisk handel, en företeelse som blivit en av de starkaste trenderna inom IT-
området under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. Anledningen till att 
elektronisk handel på senare år blivit allmänt bekant är till stor del de möjligheter 
som skapats med Internet. (Fredholm, 1998) 
 
Elektronisk handel, även kallad elektronisk affärskommunikation, innebär en 
utvecklingspotential för både stora och små företag (Fredholm, 1998; Whiteley, 
2000; Turban, 2004). Möjligheterna kan delas in i två huvudområden, ökad 
effektivitet och ökade affärsmöjligheter (Fredholm, 1998). Författaren menar att 
den ökade effektiviteten kan erhållas genom att delar av dagens rutinarbeten inom 
till exempel inköp, försäljning och ekonomi försvinner eller förenklas. Manuella 
arbetsuppgifter kan ersättas av automatiserade flöden och personal kan friställas 
eller ägna sig åt viktigare uppgifter. Vidare säger Fredholm (1998) att ökade 
affärsmöjligheter skapas bl.a. genom att effektiviseringspotentialen i allmänhet är 
lika stor för båda parter. Möjligheten att erbjuda elektronisk handel gör även en 
leverantör mer attraktiv för sina kunder. Det finns också en potential att paketera 
tjänster med hjälp av elektronisk affärskommunikation som leder till ökat värde 
för kunderna. 

3.2 EDI 
EDI står för Electronic Data Interchange och utvecklades på 60-talet för att 
förbättra överföringen av dokument i samband med logistik och transporter men 
begreppet etablerades inte förrän på 70-talet i USA av Department of Defense, det 
vill säga den amerikanska försvarsmakten (Fredholm 2000; Kalakota, 1996). 
Vidare var det inte förrän i mitten på 80-talet som biltillverkare, transportföretag 
och industrier började använda tekniken (Kalakota, 1996). EDI användningen i 
Sverige tog även den fart vid slutet av 70-talet när transportföretagen började 
använda sig av ett svenskt format av EDI. Företag som är stora inom EDI i 
Sverige idag är Volvo, Saab och Scania. Dessa använder EDI mot komponent- 
och systemleverantörerna till monteringsfabrikerna. Andra meddelanden som 
faktura har inte lika stor användning. (Fredholm, 2000) Därmed kände vi att det 
var ett relevant område att fokusera på eftersom just fakturahanteringen inte fått så 
stort genomslag i EDI-användningen. 
 

                                                
2 IT, Informationsteknik, även Informationsteknologi, samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter 
som skapats genom framsteg inom datateknik och telekommunikation. (Nationalencyklopedin, 
2004)  
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Utan EDI använder sig företag, konsumenter och leverantörer av en mängd olika 
icke elektroniska och elektroniska metoder för att överföra affärsdokument. De 
icke elektroniska innefattar vanlig post eller personlig leverans. (Jilovec, 1998) 
Författaren säger vidare att användning av dessa traditionella sätt att skicka och 
hantera dokument är tids- och kostnadskrävande. Att använda posten kan ta flera 
dagar och att skicka expresspost är inte kostnadseffektivt. Fredholm (2000) säger 
att trots långt driven datorisering samt att största delen av informationen återfinns 
på datorsystem så sker stor del av informationsöverföringen mellan företag med 
hjälp av pappersdokument. Det finns även andra elektroniska former utöver EDI 
för att skicka information, till exempel genom fax och E-mail. Dessa reducerar 
leveranstiden men de effektiviserar inte pappershanteringen på ett bra sätt samt att 
de kräver en manuell hantering av informationen, både vid sändandet och vid 
mottagandet. Jilovec (1998) menar vidare att EDI är ett alternativ till dessa 
traditionella sätt att hantera affärsdokument och är en stor bidragande orsak till 
skapandet av det papperslösa kontoret. Turban (2004) menar att EDI ofta tjänar 
som en katalysator för att förbättra processer mellan företagen. Vi håller med 
författarna om detta och anser även att EDI-lösningar är en form av 
verksamhetsutveckling. 
 
EDI är en kommunikationsform som möjliggör elektronisk överföring av 
rutindokument, till exempel inköpsorder eller fakturor mellan handelspartners. 
(Turban, 2004) Fundamentet för EDI är de elektroniska meddelanden som byggs 
upp enligt en överenskommen struktur (Fredholm, 2000; Whitney, 2000; 
Kalakota, 1996; Turban, 2004). EDI har några speciella karaktäristiska drag som 
skiljer det från andra elektroniska medel som till exempel E-mail. EDI används 
primärt för ofta återkommande transaktioner. Detta inkluderar order, fakturor, 
kredit upplysning med mera. Inom EDI används även data formaterings 
standarder. Standarden kortar ofta meddelanden och eliminerar fel och används 
för att EDI-meddelanden är repetitiva. Vidare konverterar standarden data till ett 
EDI-språk som gör meddelandet säkert. Ytterligare ett karaktäristiskt drag är att 
det finns en översättare som konverterar data till överenskommen standard. 
(Turban, 2004; Jilovec, 1998) 
 
Det finns ingen officiell definition av EDI utan är ett begrepp som kan definieras 
på många olika sätt. Det förknippas ofta med standarden EDIFACT3 men många 
EDI meddelanden som kommuniceras följer inte denna standard (Fredholm, 
2000). Författaren menar emellertid att vissa kriterier bör uppfyllas för att 
överföring av information skall kallas EDI-kommunikation: 
 

• Direkt kommunikation mellan informationssystem, internt eller externt, 
via telekommunikation eller lokala nätverk. 

• Standardiserat format, till exempel EDIFACT. Alltså inga 
egendefinierade filformat. 

• Strukturerad information, typiskt sådant man tidigare använt blanketter 
till. 

• Processbart hos mottagaren. Material skall utan mellansteg kunna 
bearbetas omedelbart. 

                                                
3 EDIFACT, standard som står för EDI For Administration, Commerce and Transport. 
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• Oberoende av hårdvaruplattform, operativsystem, datatyp, typ av 
informationssystem, tid och kommunikationsmetod hos de olika parterna. 

• Tillförlitlighet är ett nyckelord. EDI innebär ofta att system utbyter data 
automatiskt utan mänskliga kontroller vilket gör att eventuella fel kan 
orsaka stor skada. Kontroller och säkerhet är därför mycket viktiga. 

• Baserat på avtal, dvs. mellan parter som redan har etablerat samarbete. 
 
Enligt Jilovec (1998) är standarder ett vikigt begrepp när man talar om EDI 
eftersom standarder definierar hur ett elektroniskt affärsdokument, till exempel en 
faktura, ser ut för en dator. Från standardisering av pappersbaserade 
handelsdokument skedde under 80-talet en naturlig övergång till elektroniska 
dokument. Det fanns en rad olika standarder för olika branscher och regioner. 
1987 enades man om att skapa en gemensam standard. Resultatet blev EDIFACT 
och skapades av FN-organet ECE4, ANSI5 och ISO6. (Fredholm, 2000) En annan 
standard som växer fort och tagits fram i och med Internetutvecklingen är XML7. 
Syftet med XML är att strukturera data på ett bra och enkelt sätt. 

3.3 Olika typer av EDI 
Det finns en mängd olika typer av tekniker för att utbyta EDI-dokument. Dessa 
inkluderar direktlänk, privata nätverk, Value-Added-Network (VAN) samt 
Internet. Den mest använda typen av EDI är den som är uppbyggd runt VAN. 
Man kan kortfattat säga att VAN fungerar som ett elektroniskt postkontor där flera 
handelspartner kan utbyta dokument med varandra. Utbytet sker på sådant sätt att 
man skickar sina EDI dokument till en VAN-tjänst som vidareförmedlar 
meddelandet till mottagaren. (Jilovec, 1998) 
 
En annan typ av EDI som används är direktlänk. För att skapa en direktlänk så 
krävs minst två datorer som har var sitt EDI-protokoll. Dessa protokoll bör vara 
av samma standard annars krävs en konverterare för att datorerna skall kunna 
förstå varandra. Det finns en del brister med direktlänk och dessa är att man kan få 
upptaget meddelanden, tidzons differenser samt eventuella systemfel. (ibid.) 
 
För att eliminera behovet av en nätverksleverantör i tredjepart så skaffar sig 
många stora organisationer egna stängda, privata nätverk. Detta nätverk är bara 
åtkomligt för de företag som är handelspartner med organisationen. 
Handelspartnerna får då logga in sig på nätverket för att kunna utföra EDI 
transaktioner. En fördel med dessa nätverk är att man inte behöver bry sig om 
kommunikationsprotokoll, värddatorn klarar av de flesta protokoll samt utför 
nödvändiga konverteringar. (ibid.) 
 
Internetbaserade EDI system har snabbt fått uppmärksamhet på EDI marknaden 
och världen. Internet är ett nätverk av nätverk länkad runt världen och använder 

                                                
4 ECE, Economic Commission for Europe. Hade som ursprunglig uppgift att stödja den finansiella 
uppbyggnaden efter andra världskriget (Fredholm, 2000) 
5 ANSI, American National Standards Institute. USA:s centrala standardiseringsorgan 
(Nationalencyklopedin, 2004). 
6 ISO, International Standards Organisation. Erkänd instans för internationell standardisering 
(Fredholm, 2000). 
7 XML, eXtensible Markup Language. Standard för strukturmärkning av textbaserade elektroniska 
dokument (Nationalencyklopedin, 2004). 
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sig av TCP/IP kommunikationsprotokoll. Detta gör att det går i linje med EDI, 
koncepten för båda är att de kräver en viss standard. EDI kräver standard för 
utbyte av information medan Internet kräver en standard för kommunikation. 
Internet tjänar som en enklare och billigare transport mekanism än de övriga EDI-
teknikerna. (ibid.) 

3.4 Användningsområden för EDI 
Med Figur 3.1 vill vi illustrera hur vi ser på relationen mellan e-handel, EDI och 
tillämpningsområdena för EDI. Som vi ser på det är e-handel ett övergripande 
begrepp och EDI är endast ett sätt att tillämpa e-handel. Vi har även tidigare 
nämnt att andra typer av e-handel kan vara den som sker mellan konsument och 
företag. Då används emellertid inte EDI för att utbyta information. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDI kan sedan i sig användas till ett flertal olika tillämpningar, till exempel 
fakturering, order, leveransplan, avisering, fraktbokning, betalning samt 
tulldeklaration (Fredholm, 1998). I denna uppsats fokuserar vi på 
fakturahanteringen eftersom EDI-användning inom det området inte slagit igenom 
lika stort som till exempel orderhanteringen har gjort. Fredholm (1998) förklarar 
hur fakturaprocessen kan byggas ihop med andra processer i företaget. Det kan 
innefatta processer gällande order, leverans samt betalning. Detta kan göras på 
många olika sätt men ett exempel är när en beställning attesteras av behörig 
inköpare som påför bokföringsinformation. Detta gör att en faktura kan 
registreras, kontrolleras och konteras automatiskt utan manuell pappershantering. 

3.4.1 Elektronisk fakturering 
Ett allt mer vanligt meddelande som skickas med hjälp av EDI är fakturan. En del 
företag vill inleda EDI-relationen med just fakturameddelandet. Anledningen är 
att fakturan allmänt anses vara förknippad med de största administrativa 
besparingarna. (Fredholm, 2000) När vi använder oss av begreppet e-fakturering 
så är det samma sak som begreppet elektronisk fakturering.  
 
Många företag, framför allt de mindre, sköter sina betalningar via manuella 
rutiner. (Fredholm, 2000) Men e-fakturering håller sakta men säkert på att ta över 
delar av de traditionella faktureringsrutinerna (Turban, 2000). E-fakturering 
möjliggör presentation, betalning och placering av fakturor med hjälp av någon av 
de olika EDI typerna (till exempel VAN). Presentation innebär att man tar den 

E-handel

EDI

Order, leverans, 
faktura m.m.

Figur 3.1 Begreppsförklaring
Källa: Egen bearbetning av f igur, Fredholm (2000)
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EDI

Order, leverans, 
faktura m.m.

Figur 3.1 Begreppsförklaring
Källa: Egen bearbetning av f igur, Fredholm (2000)
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information som vanligtvis finns på en faktura och lägger upp den på en 
fakturapresentations server. När fakturan finns på servern så kan kunden via en 
webbläsare kontrollera samt betala fakturan elektroniskt. (Turban, 2004) Med 
användning av EDI i faktureringsrutinen så kan registrering, kontering, kontroll, 
godkännande, och attestering ske automatiskt. Dessa är omfattande procedurer 
som tar stora resurser i anspråk, resurser som kan användas till andra ändamål. 
(Fredholm, 1998) 
 
Det finns olika metoder för elektroniska betalningar företag emellan, så kallad 
Business To Business (B2B). B2B betalningar är mer komplext än företag till 
konsument. Turban (2004) skriver att i den fysiska världen använder sig företag 
av diverse olika metoder för att erhålla betalning för utförd tjänst eller levererad 
produkt. Författaren menar att en svårighet med att gå från de traditionella 
betalningsrutinerna till de elektroniska metoderna är att det är svårt att knyta 
samman betalningssystemen med köpare och säljares interna bokföringssystem. 
Affärsprocessen för betalningssystem delas in i två delar: accounts receivable 
(A/R) och accounts payable (A/P). A/R innefattar de steg som är nödvändiga för 
att skapa och skicka en faktura. A/P handlar om mottagandet, kontrollen och 
betalningen av fakturan. Enligt Turban (2004) kan betydande informations- och 
processförbättringar i både A/P och A/R åstadkommas med automatisering av 
affärsprocessen. 
 
Det finns olika typer av e-fakturerings metoder, t.ex. inscanning av fakturor, self 
billing invoices (SBI), purchasing card samt användning av de vanliga EDI-
typerna för att skicka och ta emot fakturor. Inscanning av fakturor ändrar inte så 
drastiskt själva pappershanteringen av fakturor. Fakturorna erhålls i pappersform 
precis som vanligt, men alla fakturor skickas till en central instans i företaget. 
Denna instans scannar sedan in fakturorna in i ett dataprogram för att sedan 
skickas vidare till den del i företaget som egentligen skulle ha erhållit den vanliga 
fakturan. Där kontrolleras fakturan och attesteras för att slutligen betalas samt 
skickas tillbaka till instansen som skötte inscanningen för en slutlig kontroll. Self 
Billing Invoices handlar egentligen om fakturalösa betalningar (Fredholm, 2000). 
Författaren menar att ett vanligt tillvägagångssätt är att köparen som tar emot en 
leverans skapar fakturan själv utifrån de uppgifter som finns i leverans-
aviseringen. Fredholm (2000) skriver vidare att fakturan som skapas internt blir 
verifikationen som ligger till grund för bokföringen. Purhasing card är ett relativt 
nytt sätt att hantera betalningar företag emellan (Turban, 2004). Författaren säger 
att denna typ av kort används vid speciella tillfällen av företagets anställda för att 
köpa material till företaget upp till en viss pengagräns. Purhasing cards fungerar 
egentligen som ett kredit kort gör idag men det är knutet till ett konto hos 
leverantören (Turban, 2004). Slutligen så kan e-fakturor skickas eller tas emot 
med hjälp av vanliga typer av EDI-lösningar (VAN o.s.v.). Vi anser att det är den 
sist nämnda metoden, den med vanliga typer av EDI-lösningar är den e-
faktureringsmetod som stämmer bäst in på vår syn av e-fakturering. Företagen 
som medverkat i denna undersökning använder alla någon typ av traditionell e-
faktureringsmetod. För att ge en bakgrund tas detta upp i empiri kapitlet. Vidare 
ligger vårat fokus på att undersöka elektroniska  betalningar mellan företag, så 
kallad business to business (B2B).  
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3.5 Effekter med EDI och elektronisk fakturering 
Det finns en mängd effekter i och med användandet av EDI för en verksamhet. 
Vissa effekter gäller generellt för all EDI användning medan andra gäller enbart 
för fakturahanteringen. Vi tar upp effekter som gäller både generellt och specifikt 
för att kunna se hur dessa olika effekter gäller för fakturahanteringen.  
 
Det finns både direkta fördelar samt indirekta fördelar för en verksamhet som 
använder sig av EDI och elektronisk fakturering. (Whitley, 2000) Författaren 
menar att användandet av EDI medför kortare ordertider eftersom snabb 
informationshantering är en förutsättning för effektiv distribution, vilket styrks av 
Fredholm (2000). EDI kan användas för att uppnå så kallad just-in-time leveranser 
och det kan hjälpa till att förkorta hela ledtiden för order-, leverans-, faktura- och 
betalprocessen. Ytterligare fördelar är att information kan utbytas oftare, det är 
lättare att inventera och hålla lager. Fredholm (2000) 
 
Whitley (2000) och Fredholm (2000) nämner även att kostnader kan minskas 
eftersom man erhåller en papperslös hantering. Fredholm (2000) skriver till 
exempel att �en faktura kan ta mellan 10-12 minuter att hantera och multiplicerar 
man detta med totala antalet fakturor på ett företag så blir besparingspotentialen 
betydande�.  
 
Vidare nämner Fredholm (2000), Jilovec(1998) samt Whitley (2000) att 
felfrekvensen minskas eftersom det manuella arbetet reduceras. Många användare 
anser att kvalitetshöjningen är den största påtagliga fördelen, då det ger lägre 
kostnader och nöjdare kunder. EDI gör det lättare att svara upp till kunders krav i 
och med att det alltid är tillgängligt samt att det skapar en bättre affärsrelation till 
sina handelspartners. Fredholm (2000) 
 
EDI användningen medför även att övrig information lätt kan lagras, något som 
kan vara viktigt vid uppföljning och planering (Fredholm, 2000; Jilovec, 1998). 
Det är vanligt att till exempel en kund har uppgifter i sina informationssystem 
som kan vara vikiga för leverantören, men på ett pappersdokument finns det ingen 
plats för denna information (Fredholm, 2000).  
 
Fredholm (2000) menar vidare att införandet av ett EDI system medför betydande 
rationaliseringar vilken i sin tur ofta medför utslagning. Genom att arbetsuppgifter 
automatiseras kommer en del personal att bli utan arbete. EDI system innebär 
även att företagen kan bli låsta i sina affärsrelationer. Köpare och säljare får en 
närmare relation till varandra (Fredholm, 2000; Jilovec, 1998). Dessa effekter 
med rationaliseringar och förändrade affärsrelationer kan både ses som positiva 
och negativa beroende ur vilken synvinkel man ser det ifrån. Ur vår synvinkel, 
verksamhetens, ses rationaliseringar som positiva. Eftersom vi även har fokus 
utifrån en leverantörs synvinkel så är en närmare relation till sina kunder enbart 
positivt. För en kund kan det dock vara negativt eftersom affärsrelationerna kan 
bli låsta i och med att de avtal som skrivits måste hållas. De kanske inte kan byta 
leverantör lika lätt.  
 
Fördelar med elektronisk fakturering är att filformaten är standardiserade och inte 
unika för enskilda betalningsinstitutioner eller tjänster. Samma format, 
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programvaror och kommunikationslösningar kan användas som företagen 
använder i andra sammanhang, dvs. EDI för handel, transporter och tull etc. En 
annan fördel är att EDI-baserade betalningar kan innehålla mer information än 
traditionella, t.ex. referenser mellan köpare och säljare vilket är viktiga i många 
moderna e-fakturerings processer. (Fredholm, 2000) Enligt Turban (2004) så är 
den mest uppenbara fördelen med e-fakturering den reducerade 
administrationskostnaden relaterat till traditionell fakturering.  
  
Det går att peka många positiva effekter med ett införande av EDI, men 
naturligtvis finns det även effekter som kan vara negativa (Fredholm, 2000). 
Tekniken kan vara en begränsning vid införandet av EDI system (Fredholm, 2000; 
Turban, 2004). Det är även svårt att uppnå effektiva lösningar utan integration 
med sina handelspartners. En annan nackdel är tekniken är dyr samt att det kräver 
hög kompetens vid införandet (Fredholm, 2000; Turban 2004). Fredholm (2000) 
och även Turban (2004) nämner vidare minskad flexibilitet som en negativ faktor 
vid användning av EDI system. Det kan vara svårt att göra snabba ändringar, till 
exempel att ersätta en vara som är tillfälligt slut med en annan som passar 
kundens behov.  

 
3.5.1 Sammanställning av Effekter 
För att läsaren snabbt ska kunna få överblick över vilka effekter teorierna tar upp 
så om EDI och elektronisk fakturering sammanfattar vi dem i följande punkter. 
 
Positiva 

• Kostnadsbesparingar. 
• Minskad handläggningstid. 
• Papperslöshantering. 
• Kvalitets förbättring samt en lägre felfrekvens. 
• Förbättrad kundrelation. 
• Mer information kan sändas. 
• Effektivare sätt att arbeta och hantera information. 

 
Negativa 

• Det är dyrt att införa. 
• Kompetens krävande vid införandet. 
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4 Empiri 
I detta kapitel redovisar vi det empiriska data som samlats in. De personliga 
intervjuerna har skett i företagens lokaler och har även spelats in med hjälp av en 
mp3 spelare för dokumentering. För att ge en kort bakgrund till företagen ger vi 
först en kort verksamhetsbeskrivning. Underlaget för detta är hämtat från 
företagens webbplatser men även från de olika intervjutillfällena. Efter varje 
verksamhetsbeskrivning presenteras sedan en sammanställning av intervjun.  

4.1 Ferruform 
Ferruform är ett högteknologiskt verkstadsföretag i stark utveckling och tillverkar 
idag bland annat ramkomponenter och bryggor till Scanias lastbilar och bussar. 
De utvecklar kundanpassade helhetslösningar från plan plåt till färdigbehandlade 
produkter, alltid kvalitets-, miljö- och leveranssäkrade. Ferruform har ca 750 
anställda och omsätter ca 770 miljoner kronor. Idag använder de mer än 40 000 
ton plåt om året för sina produkter. Det är ca 180 ton per arbetsdag. Ferruform har 
två toppmoderna, högautomatiserade verkstäder, i Luleå och vid dotterbolaget 
Ferruform Components i småländska Konga. Företaget arbetar med kopplade och 
visuella produktionsflöden och materialstyrningsmetoder. Order och 
faktureringsrutiner sköts huvudsakligen med stöd av EDI. 

4.1.1 Sammanställning av intervju 
På Ferruform har vi intervjuat en person som jobbar med kundreskontra, 
avstämning samt bokslut. Han jobbar med fakturering en till två timmar per dag. 
Företaget började använda EDI i faktureringsprocessen i början av 2001 och 
anledningen till detta var att Ferruform då blev ett eget bolag och ledningen ville 
införa ett effektivare system än Oracle Applications som var styrt av Scania. 
Eftersom Ferruform tidigare var en del i Scania koncernen ville man ha ett nytt 
och eget system. En annan anledning till att de gick över till ett EDI system var att 
företaget fick nya kunder och de tidigare faktureringsrutinerna var enligt 
respondenten manuella och jobbiga. 
 
Ferruforms EDI användning sker via en Amtrix server och X25-standard används 
för kommunikationen. Det är ett IBM baserat system och den EDI-standard man 
använder är EDIFACT. De skickar elektroniska fakturor mot ca 95 procent av 
sina kunder. Inom Sverige skickas i stort sett alla fakturor via EDI men utomlands 
skickas fakturorna på traditionellt sätt. Ferruform har EDI-avtal med framförallt 
alla större kunder och i genomsnitt skickar man 35 till 40 fakturor per dag. 
 
De mål och förväntningar man hade på systemet var att faktureringsprocessen 
skulle bli enklare, snabbare och säkrare. Respondenten anser att förväntningarna 
infriades och att målen uppfylldes med systemet. I dagsläget har företaget ett 
integrerat system där fakturaprocessen börjar redan vid ordermottagande, som 
även den sker via EDI. Hela processen går till så att EDI-ordrar kommer in i 
systemet, bearbetas och går direkt in i maskinerna. EDI-meddelanden skickas 
internt i företaget och en order som kommer in kan oftast levereras 2-3 dagar 
senare. Vidare används ett system som heter Movex där vår respondent går in och 
kollar på morgonen vad som är klart för fakturering och sedan fakturerar det som 
levererats dagen innan. 
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Införandet av elektronisk fakturering hos Ferruform har medfört ett antal 
verksamhetsmässiga effekter, men de har lite svårt att kunna jämföra med hur det 
var innan eftersom man inte riktigt hade någon traditionell fakturering då. Men 
framförallt ser respondenten att handläggningstiden för en faktura har minskat 
klart och tydligt. Tidigare samlade Ferruform på sig en veckas fakturor och 
fakturerade dem en gång i veckan. I dag sker faktureringen dagen efter 
produkterna lämnat fabriken. Det går mycket fortare och kunderna får fakturorna 
på en gång. Ofta har kunden fått fakturan redan innan produkterna har hunnit 
fram. Vidare menar respondenten att faktureringen kräver mindre personal i 
dagsläget trots att företaget har många fler kunder. Banden till kunderna har alltid 
varit starka och respondenten säger att det är svårt att säga om kundrelationen 
förändrats så mycket men eftersom skrivna avtal inte kan brytas så binder man sig 
till kunderna. Vidare menar respondenten att ett sådant här system definitivt lett 
till kostnadsbesparingar, framförallt administrativa besparingar. Förändringar i 
kvalité och felfrekvens är svårt att jämföra med innan men respondenten menar att 
det tog lite tid innan alla lärt sig rutinerna. Alla måste göra rätt från 
ordermottagandet till att fakturan skickas. Dessa problem har företaget nu kommit 
över och i dagsläget är det ytterst sällan det blir fel i faktureringen. Respondenten 
säger att man har ett standardsystem som inte riktigt är anpassat för deras 
verksamhet men att det trots allt blir ovanligt lite fel. 
 
Andra positiva effekter respondenten upplever är att det går snabbt och enkelt att 
jobba med deras EDI-system. Det är kostnadsbesparande och ett effektivare sätt 
att jobba. Tidigare jobbade 2-3 personer med faktureringen under ett par dagar. 
Nu är det bara en person som fakturerar ca en till två timmar per dag. På 
Ferruform ser man inte heller några problem med säkerheten. Respondenten säger 
att det är enormt bra säkerhet. Andra positiva effekter är att bokföringen 
underlättats i och med den elektroniska faktureringen. Negativa effekter som 
uppstått är att det kan uppstå problem vid personalbyte men respondenten 
tillägger att fördelarna med ett integrerat system väger upp nackdelarna, helt klart. 
 
Ferruforms framtida planer med EDI-användning i faktureringen är Self Billing 
Invoices. Vissa av deras kunder kör det redan och kan komma att kräva det av 
Ferruform i framtiden. Nästa steg är att ta emot fakturorna i pappersform, precis 
som i dagsläget, men att sedan scanna in dem för att kunna skicka dem internt via 
EDI. 

4.2 Plannja 
Plannja är Skandinaviens ledande byggplåttillverkare och har sedan starten 1967 
haft huvudinriktning på byggprodukter i tunnplåt. Plannja är ett 
fullsortimentsföretag inom byggplåtsidan och försäljning sker till 90 procent inom 
Europa. Plannja är ett dotterbolag till SSAB som är ett av Europas ledande 
specialstålsföretag inom handelsstålområdet. SSAB är även Plannjas viktigaste 
leverantör av basmaterial. I Plannja ingår det fem tillverkande/säljande bolag. Där 
då bland annat kontoret i Luleå ingår. De övriga bolagen är stationerade i 
Småland, Danmark, Finland och Polen. I Luleå finns det 270 anställda och de har 
en omsättning på ca 800 miljoner kronor. Företaget använder EDI-lösningar för 
order samt till viss del fakturering. 
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4.2.1 Sammanställning av intervju 
Respondenten på Plannja har tidigare jobbat åt SSAB på deras IT-avdelning. Hans 
arbetsuppgifter där bestod bland att i att utföra konsultarbete mot Plannja och blev 
sedan anställd där. På Plannja jobbar han som systemadministratör men även med 
orderhantering och EDI-fakturering. Plannja började använda EDI i 
faktureringsprocessen för ca 6 månader sen och anledningen till detta var att vissa 
kunder hade som krav att man skulle börja använda sig av det. Företaget använder 
sig av en VAN-lösning för EDI systemet, man har alltså en tredje part inblandad 
och dom tillhandahåller en tjänst som innebär att Plannja skickar sina EDI-
fakturor till dem. Tredjeparten förmedlar sedan fakturorna vidare till kunderna 
också via EDI. Plannjas utskick av fakturor sker helt automatiskt ca 10 gånger per 
dag. VAN-tjänsten söker alltså om det finns några fakturor att hämta och förmedla 
vidare. Vidare använder sig Plannja av EDI-standarden EDIFACT. Företaget har 
ca 1200 kunder som de fakturerar ofta och av dessa är det ca 100st som man 
skickar elektroniska fakturor till. Det är enbart mot de större kunderna Plannja har 
EDI-avtal med. Andelen fakturor som skickas elektroniskt är ca 30 procent och 
årligen skickas kring 30 till 35 tusen fakturor. Den dagliga hanteringen av fakturor 
varierar beroende på om det är vinter eller sommarsäsong. Under vinterhalvåret 
skickas ca 30 till 40 fakturor per dag och på sommaren är antalet uppe i omkring 
300 per dag. 
 
Plannja hoppades i och med införandet av systemet att kunna göra 
kostnadsbesparingar. Respondenten anser att målen och förväntningar på ett 
införande har infriats eftersom vid eventuella pensioner behöver man inte anställa 
lika många. Vidare har en person fått andra arbetsuppgifter i och med 
användandet av elektronisk fakturering 
 
De positiva effekterna som Plannja upplevt i och med användningen av en 
övergång till elektronisk fakturering är att fakturahanteringen går lite snabbare 
och är smidigare. Vidare anser respondenten att det är mycket lättare att 
kontrollera fakturor som lagras i datorn. Det har inneburit en stor förändring i 
pappersarbetet när fakturor inte behöver arkiveras manuellt samt lagras i stora 
förråd. Filerna lagras nu istället direkt i datorn och sökningar av fakturor går 
därmed mycket fortare och lättare. Detta är en stor fördel för Plannja som har en 
garanti uppemot 15 år på vissa av sina produkter. En utsökning och kontroll av en 
faktura blir betydligt enklare. Negativa effekter som införandet har medfört är att 
systemet kräver annan kompetens än tidigare hos de anställda. Speciellt de äldre 
som har dålig datorvana har inte utnyttjat systemet fullt ut. En annan nackdel som 
respondenten ser med systemet är att de inte kan skicka med övrig information på 
fakturan. Med övrig information menar respondenten sånt som på en vanlig 
faktura är tilläggsinformation utöver de vanliga uppgifterna, exempel på det kan 
vara ett textstycke. Vidare menar respondenten att handläggningstiden för en 
faktura inte har förändrats nämnvärt. Respondenten säger vidare att det tar lite 
längre tid att kuvertera och posta men själva skapandet av fakturorna tar inte 
någon längre tid med det gamla systemet. I och med införandet av systemet har 
någon person fått andra arbetsuppgifter. Plannja hade redan nått en gräns innan 
införandet av EDI med att så lite som fyra personer som jobbade med bland annat 
order och fakturering. Respondenten menar att mindre än så går det egentligen 
inte att vara eftersom folk ska kunna vara sjuka utan att arbetet skall falla för det. 
Om Plannjas kundrelationer förändrats är svårt att mäta säger respondenten men 
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säger att något starkare har relationerna blivit. Vidare menar respondenten att för 
Plannja som leverantör är det bara bra i och med att de binder kunderna till sig. 
Respondenten anser att Plannja inte gjort några direkta kostnadsbesparingar än så 
länge men på sikt tror han att det kommer leda till besparingar. Han menar att man 
kan spara uppemot en halv miljon kr per år om man inte behöver nyanställa vid en 
pensionering. Kvalitén och felfrekvensen på fakturorna anser respondenten inte 
har förändrats märkvärdigt. Det är sällan det uppstår fel i fakturorna, det är endast 
när fel data matas in det medför följdfel på fakturan. Det har alltså inte något med 
själva EDI systemet att göra. Respondenten diskuterar vidare att det kostat en hel 
del att införa systemet från början men att lägga till en ny kund kostar i princip 
inte mer än någon timmes arbete. 
 
Plannjas framtida planer med EDI-användningen i faktureringen är att införa ett 
system för att även kunna ta emot fakturor elektroniskt. I det systemet ska de fem 
största företagen Plannja arbetar mot läggas till och förhoppningarna är att kunna 
ta emot ca 75 procent av inkommande fakturor. Övriga planer är att i framtiden 
även kunna skicka elektroniska fakturor till mindre kunder via E-brev. 

4.3 SSAB Hardtech 
SSAB Hardtech utvecklar, tillverkar och marknadsför säkerhetskomponenter till 
bilindustrin. Verksamheten bygger på tekniken att härda borstål i samband med 
formpressning. Presshärdningstekniken möjliggör snävare toleranser, förbättrad 
dimensionsstabilitet och reducerad vikt. Den kan därför ge säkrare, lättare och 
mer kostnadseffektiva lösningar än alternativa metoder. SSAB Hardtech är ett 
dotter bolag till SSAB Svenskt Stål AB. Produktionsverksamheten finns på två 
ställen, ett i anslutning till kontoret i Luleå och ett i Mason, Michigan (USA). 
SSAB Hardtech har 350 anställda och hade år 2003 en omsättning på 810 
miljoner kronor. Företaget tar emot alla order via EDI samt skickar elektroniska 
fakturor till största kunden. Vidare används även EDI för att skicka 
leveransplaner. 

4.3.1 Sammanställning av intervju 
På SSAB Hardtech fick vi förmånen att intervjua deras IT ansvarige. Hans 
arbetsuppgifter förutom IT delen innefattade även allt som har att göra med EDI 
och elektroniska meddelanden. Hardtech har använt sig av EDI i samband med 
fakturering sedan någon gång i slutet av 1998 och anledningen till att de började 
sin EDI användning var det faktum att de hade/har kunder som kräver det. Den 
elektroniska fakturahanteringen sker mot kunderna med hjälp av en direktlänk, 
alltså ingen inblandning av en tredje part och X25 används som 
kommunikationsstandard. Företaget använder sig även av en Amtrix server som 
meddelande konverterare och den i sin tur är sammankopplad med deras övriga 
affärssystem som heter Movex. Som EDI-standard använder Hardtech sig av 
EDIFACT. 
 
Elektroniska fakturor skickas egentligen bara till en kund från Hardtech. Men 
eftersom den kunden är så stor så betraktas den av Hardtech som flera kunder. 
Hur stor del av alla utgående fakturor som är av elektronisk art är enligt 
respondenten svårt att mäta men det handlar om en väldigt liten procentsats. De 
skickar inte speciellt stora mängder fakturor på en dag utan det handlar om ett 20 
tal fakturor (alltså både manuella och elektroniska). 
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Vid införandet av systemet så hade Hardtech egentligen inga uttalade 
förväntningar, varken inom teknik- eller ekonomisidan eftersom det gjordes i 
syfte att svara upp mot kundkrav snarare än att försöka göra 
verksamhetsförbättringar. Företaget har därmed inte gjort någon analys på 
användandet för att se hur det svarat upp mot förväntningarna. Hardtech tar emot 
leveransplaner via EDI och skapar kundordrar utifrån dessa. Kundordrarna ligger 
sedan till grund för huvud- och delleveranser. När det är dags för leverans så 
aviseras kunden och fakturering sker. Hardtechs faktureringssystem är alltså 
integrerat i hela EDI systemet med order, produktion och leverans. Fakturering 
sker varje dag på eftermiddagen när fakturor för dagens leveranser samlats ihop. 
Vid e-fakturering tas även en papperskopia ut som lagras manuellt i arkiv på 
Hardtech. 
 
Eftersom Hardtech bara har en kund som tar emot e-faktura så har införandet inte 
har så stora effekter för verksamheten. Respondenten tror dock att de kunde ha 
uppnått större effekter om de lagrat kopior på fakturorna elektroniskt. Övrigt så 
vill många av Hardtechs kunder överhuvudtaget inte ha någon faktura och därför 
ser de inte att de kunnat spara så mycket resurser och administrativa arbeten om 
tekniken införts fullt ut. Kunderna vill istället betala via SBI, Self Billing Invoices. 
Kuvertering och utskick av fakturor har givetvis försvunnit mot den enda kund 
som Hardtech använder e-fakturering mot. Det nämns även att betalningsgraden 
kan ha blivit bättre samt att betalningen har fått en högre säkerhet. Vidare menar 
respondenten att handläggningstiden egentligen inte förändras på grund av e-
fakturering. Eftersom hela systemet är elektroniskt så är det bara det faktum att 
fakturor måste kuverteras och postas som skiljer. Hardtech har inte upplevt några 
direkta kostnadsbesparingar efter införandet. Respondenten säger att det inte är 
någon skillnad i mängden information som skickas med i de elektroniska 
fakturorna. Vidare säger respondenten att de inte upplevt några nackdelar med 
systemet, det skulle i så fall bara vara om kommunikationslinjerna skulle ligga 
nere vilket händer väldigt sällan. Hardtechs bokföringssystem har heller ingen 
speciell hantering av e-faktureringen gentemot en manuell faktura. På Hardtech 
har inte införandet haft någon påverkan på antalet personer som jobbar med 
fakturering, respondenten tror inte att en införing fullt ut skulle ha haft någon 
större påverkan. Men det nämns återigen att om man slapp ta ut en papperskopia 
så skulle det spara administrativt arbete. På frågan om Hardtechs kundrelation 
ändrats på grund av ett införande av ett EDI system menar respondenten att det 
inte gjort det och nämner vidare att det är så inkört i bilindustrin att det är ett krav 
om man som leverantör skall vara med och leka. Men respondenten nämner att det 
faktum att de kunde svara upp till de krav som ställdes på företaget vid införande 
klart har stärkt deras band. Det har definitiv inte blivit sämre mellan dem och 
deras kunder. Det faktum att Hardtech har etablerat en EDI kommunikation så är 
man kanske mer aktuell för nya projekt menar respondenten. Gällande huruvida 
deras fakturor fått färre fel och har en högre kvalité kan respondenten egentligen 
inte svara på, men nämner att det måste vara det i och med att fullständig 
information går från ett system till ett annat. Respondenten säger att de kostnader 
som företaget haft vid ett införande har nog tjänats in i och med att systemet gått i 
5 år. Hardtech hade redan de tekniska delarna så att utveckla de funktioner som 
krävdes för e-fakturering var inte speciellt kostsamma. Respondenten menar även 
att det inte krävts någon ytterligare kompetens hos slutanvändarna men tilläger 
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sedan att det har krävts lite kompetens vid införandet som rör de tekniska delarna 
om meddelandehantering. 
 
Respondentens framtida syn på EDI användning i faktureringen är den att han inte 
tror att det kommer att bli större än i dagsläget. Hardtech väljer istället att följa de 
krav som ställs inom bilbranschen med de nya SBI systemen där kunden själv 
skapar faktura utifrån det som erhålls från leveranserna. Vidare säger 
respondenten att de hade tänkt införa SBI våren 2004 men det fanns fortfarande 
några delar att lösa i systemen. 

4.4 Kappa Kraftliner 
Kappa Kraftliner Piteå är Europas största kraftliner producent med kapacitet att 
tillverka över 650 000 ton. Kraftliner är ett baspapper tillverkat av ny fiber och 
den används för tillverkning av högklassig wellpapp. Kappa Kraftliner Piteå ingår 
i Kappa Packagings affärsområde Kappa Containerboard. Kappa Packaging är ett 
av Europas största företag inom produktion, utveckling och försäljning av 
emballage i wellpapp och kartong. Företaget är också en stor tillverkare av 
wellpappråvara, solid kartong och annan specialkartong. Antalet anställda är mer 
än 630 personer, av dessa arbetar 210 personer skift och ca 100 anställda är 
kvinnor. Kappa Kraftliner hade år 2003 en omsättning på 3 miljarder kronor. 
Företaget använder EDI för order-, leverans- samt faktureringsrutiner. 

4.4.1 Sammanställning av intervju 
Respondenten på Kappa Kraftliner är i grunden systemvetare och har jobbat med 
programmering och systemering. De senaste åren har han dock jobbat som 
projektledare och har idag kontakt med kunder, säljbolag, lagerterminaler och 
transportörer. Vidare är respondenten ansvarig för Kappa Kraftliners e-business 
och allt som rör det på kundsidan. 
 
Företaget började använda EDI i faktureringen 1994 och det fanns två anledningar 
till detta. Första anledningen var att det var ett kundkrav och det andra var att 
företaget ville rationalisera genom att förenkla rutinerna. Själva systemet heter 
Amtrix och är en VAN-lösning. Kappa Kraftliner använder sig även av Internet, 
FTP och OFTP. Man använder sig i grunden av EDI-standarden EDIFACT men 
inom pappersindustrin finns en speciellt framtagen standard som kallas EDIPAPP. 
Andra standarder som används är en variant av XML som kallas PAPPINET. 
Vidare tror respondenten att företaget är på väg bort från EDIFACT och går mer 
mot XML. Räknat på den totala fakturerade summan så är det ca 11 procent som 
faktureras elektroniskt. Per dag skickas ca 30-40 fakturor elektroniskt av totalt ca 
300-400 st.  
 
Företaget hade som mål och förväntningar med systemet att kunna rationalisera 
genom att förenkla de manuella rutinerna. Respondenten anser att förväntningarna 
mycket väl har uppfyllts. Vidare säger han att systemet fungerar alldeles utmärkt. 
Respondenten förklarar att det kan vara svårt att komma igång men när man 
kommit över tröskeln så går det jättebra. Han anser att det är ännu enklare i och 
med XML. 
 
Flödet eller processen kring en elektronisk faktura ser i stort sett likadan ut som 
vid den traditionella faktureringsrutinen. Personerna som jobbar med fakturering 
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vet vilka kunder som vill ha fakturorna elektroniskt och vilka som inte vill det. 
Skillnaden är att fakturan inte alls skrivs ut om den skickas elektroniskt. Kappa 
Kraftliner sparar idag ingen papperskopia. Information fylls i och skickas sedan 
till en EDI konverterare som automatiskt gör om den till rätt format för kunden.  
 
På frågan om vilka verksamhetsmässiga effekter införandet har medfört svarar 
respondenten att det är ett mer rationellt sätt att jobba på. Vidare menar han att 
faktureringen bara är en del i hela processen där all meddelandehantering sker 
elektroniskt. Kunderna beställer via EDI och leveransaviseringar sker även det 
elektroniskt. Faktureringen är bara sista delen i denna kedja. Respondenten säger 
att det är svårt att säga hur mycket just faktureringen har betytt men att utan hela 
elektroniska processen skulle man behövt anställa många personer. 
Handläggningstiden för en faktura har enligt respondenten förändrats något till det 
positiva. Han vet inte exakt hur mycket tid det sparar men att momenten med 
utskrift, kuvertering och postning försvinner. Kappa Kraftliner har inte gjort sig 
av med personer som jobbar med faktureringen på grund av införandet men i och 
med de förenklade rutinerna så har företaget lyckats öka antalet kunder plus att 
man säljer mycket mer nu än tidigare. Kappa Kraftliner har alltså inte dragit ner 
på anställda men har samtidigt betydligt fler kunder. Vidare menar respondenten 
att systemet frigjorde tid till andra arbetsuppgifter för de anställda och att 
vinsterna ligger där. De anställda som arbetar med faktureringen kan lägga mer tid 
på arbetsuppgifter som normalt blir liggande. 
 
Respondenten säger att kundrelationen enbart förändrats positivt i och med att 
man knyter kunderna till sig via den elektroniska kommunikationen. Det blir 
enklare för kunden att göra affärer med företaget för att det blir mindre 
administrativa rutiner än vid mottagandet av en pappersfaktura som ska knappas 
in. Han menar att en kund helt klart väljer en leverantör som har möjlighet att 
skicka elektroniskt och hoppas att Kappa Kraftliner blivit attraktivare som 
leverantör. Respondenten menar att man indirekt gjort kostnadsbesparingar 
eftersom tid frigjorts och att man kan göra mer utan att anställa fler personer. 
 
På frågan om utvecklingskostnaderna för systemet varit höga så svarar 
respondenten att det kostat en del från början. Speciellt för att det var så nytt då, i 
alla fall inom pappersindustrin. Detta medförde att de hade lite onödigt höga 
utvecklingskostnader men eftersom företaget gjorde jobbet själv så kunde 
kostnaderna hållas nere rätt bra ändå. Kappa Kraftliner köpte vissa delar från en 
konsultfirma men det mesta har gjorts själv. Vidare anser respondenten att hela 
systemet med elektronisk kommunikation helt klart har betalat sig, många gånger 
om dessutom. Respondenten säger att om man enbart ser på faktureringen så är 
det svårt att säga. Skulle företaget enbart infört ett faktureringssystem så hade de 
nog fått svårt att räkna hem det. På frågan om kvalitén och felfrekvensen på 
fakturorna har förändrats så menar han att det inte är någon större skillnad. Det är 
så sällan det uppstår fel i fakturorna. Men om det uppstår fel kan det vara 
besvärligt att rätta till det i och med EDI användningen. Sedan 1994 har det nog 
inte hänt mer än någon gång per år att det blir fel. Vidare menar respondenten att 
mer information skulle kunna skickas med en elektronisk faktura men att det i 
praktiken är tvärtom. Kappa Kraftliner har ett avtal med sina kunder om vad som 
ska skickas med i den elektroniska fakturan och oftast innehåller den mindre 
information än vad en pappersfaktura innehåller. Det är väldigt sällan fel i 



 
 

 
26 

kommunikationsöverföringen men det kan hända någon gång. Tidigare uppstod 
fler problem av den sorten men det har dock aldrig hänt att meddelanden 
förvanskats på något sätt eller kommit fram fel o.s.v. Vi frågade vidare om det 
krävts någon annan kompetens hos de anställda i och med systemet. 
Respondenten menar att de som sköter faktureringen inte behövde det eftersom 
systemet nästan sköter faktureringen själv. De behöver bara �trycka� iväg den. De 
skulle inte heller beröras om vi la in fler kunder o.s.v. 
 
Kappa Kraftliners framtida planer med EDI-användningen i faktureringen är att 
möjligen knyta upp någon fler kund som använder sig av EDI. Däremot tror han 
inte att det kommer att öka speciellt mycket. Men användningen av XML tror 
respondenten kommer att bli större. Kappa Kraftliner kommer under det närmaste 
året ta emot alla inkommande fakturor från interna enheter med hjälp av XML. 
Avslutningsvis nämner respondenten att han vet att det även är många externa 
enheter/kunder som vill haka på. 
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5 Analys och diskussion 
I detta kapitel redovisar vi vår analys över vilka effekter företagen upplever med 
användning av EDI i fakturahanteringen genom att jämföra resultaten från 
intervjuerna och försöka hitta likheter och skillnader. Sedan ställer vi resultatet 
mot teorierna för att bekräfta dem eller för att se om det finns motsägelser. 
Avslutningsvis för vi en diskussion kring resultatet av effekterna som vi 
analyserat. 

5.1 Effekter av EDI-användning i faktureringsprocessen 
Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka effekter EDI-användning i 
fakturahanteringen innebär för en verksamhet med fokus på sändandet av 
fakturor. Utifrån empirin och teorin har vi tagit ut de viktigaste effekterna och 
analyserar samt diskuterar kring dem nedan. Vi konstaterade att de viktigaste 
effekterna var: kvalité och felfrekvens, handläggningstid, kostnadsbesparingar, 
kostnader och kompetens samt kundrelationen. Vi analyserar även övriga effekter 
som företagen tog upp vid intervjutillfällena. 

5.1.1 Kostnadsbesparingar 
Med kostnadsbesparingar menar vi de minskade utgifterna företagen har i och 
med att faktureringsrutinerna automatiseras. En respondent anser att e-fakturering 
definitivt lett till kostnadsbesparingar medan en annan respondent menar att man 
inte gjort några administrativa besparingar alls. De två övriga anser att man 
indirekt gjort kostnadsbesparingar i och med att man bland annat frigjort tid för de 
anställda att arbeta med andra uppgifter och att man inte behövt anställa fler 
personer fast man har fler kunder och skickar fler fakturor. Inget av de undersökta 
företagen har sagt upp någon anställd i och med införandet av elektronisk 
fakturering. Två av respondenterna säger även att kostnadsbesparingarna är större 
vid mottagande av elektroniska fakturor jämfört med sändandet av densamma.  
 
Enligt teorierna är kostnadsbesparingar för ett företag en av de största effekterna 
som uppstår vid införandet och användandet av elektronisk fakturering. Dessa 
kostnadsbesparingar ska främst ske genom administrativa besparingar. (Fredholm, 
2000; Whitley, 2000) De administrativa besparingarna har i allra högsta grad att 
göra med den ovan nämnda effekten handläggningstid eftersom kortare 
handläggningstid ger möjligheter till kostnadsbesparingar. Vid kortare och 
effektivare handläggningstid för en faktura så frigörs bland annat tid åt de 
anställda att ägna sig åt andra arbetsuppgifter. I vår undersökning ser vi att detta 
stämmer överens med teorierna eftersom tid har frigjorts hos tre av företagens 
personal att utföra andra arbetsuppgifter utöver faktureringen. Författarna menar 
även att införandet av EDI-system innebär betydande rationaliseringar vilket i sin 
tur medför uppsägning av personal. Detta stämmer inte överens med resultatet av 
vår undersökning där inget av företagen sagt upp personal i och med införandet av 
elektronisk fakturering. Uppsägning av personal är annars en väsentlig 
kostnadsbesparing och kan ses som en positiv effekt. 
  
Vi tycker det är lite förvånande att en av respondenterna inte upplevde några 
administrativa besparingar alls. Anledningen till detta tror vi kan vara att företaget 
införde systemet enbart för att svara upp mot kundkrav. Företaget hade dessutom 



 
 

 
28 

inga egna uppsatta mål eller förväntningar på systemet vilket kan vara en annan 
anledning. I övrigt bekräftar vår undersökning till viss del det teorierna säger 
angående kostnadsbesparingar. Vi tycker dock inte att kostnadsbesparingarna 
skett i lika stor grad som teorierna vill påvisa. Vi tolkar teorierna på sådant sätt att 
de inte skiljer på mottagande och sändande av elektroniska fakturor ur en 
kostnadsbesparingssynpunkt, men ser i vår undersökning att det kan vara stora 
skillnader. Att företagen upplever större kostnadsbesparingar med mottagandet av 
elektroniska fakturor tror vi är på grund av att hanteringen av mottagna fakturor 
kräver större arbetsinsats och mer tid jämfört med sändandet av fakturor. 

5.1.2 Handläggningstid 
När vi pratar om handläggningstid för en faktura menar vi den tid en person 
lägger ner för att genomföra alla rutiner som ingår vid sändandet av en faktura. 
Exempel på sådana rutiner kan vara kontroller, kuvertering och postning. Två av 
fyra respondenter anser att handläggningstiden inte förändrats nämnvärt medan en 
respondent säger att handläggningstiden minskat klart och tydligt. Den fjärde 
respondenten anser att handläggningstiden förändrats något till det bättre eftersom 
momenten med utskrift, kuvertering och postning försvinner.  
 
Fredholm (2000) och Whitley (2000) trycker hårt på att handläggningstiden ska 
minskas klart och tydligt men bland de undersökta företagen är det bara ett företag 
av fyra som anser att detta stämmer fullt ut. De andra tre företagen menar att det 
inte är så jättestora förbättringar i handläggningstiden. Författarna menar att med 
användning av EDI i faktureringsrutinerna så kan registrering, kontering och 
kontroll ske automatiskt. Det är omfattande procedurer som tar stora resurser i 
anspråk.  
 
En faktor som kan ha påverkat handläggningstiden är hur många av företagens 
kunder som de använder e-fakturering mot. Detta beror på att desto fler kunder 
som är anslutna till systemet desto större del av fakturorna kan därmed skickas 
elektroniskt. I och med detta kan de göra ännu större besparingar i den totala 
handläggningstiden. Vi är medvetna om att undersökningens resultat även kan bli 
påverkad beroende på hur länge företagen använt sig av EDI. Om man använt sig 
av det under en längre tid är sannolikheten att de interna rutinerna förbättrats och 
effektiviserats.  

5.1.3 Kvalité och felfrekvens 
Med kvalité på en faktura menar vi hur mycket och vilken typ av information som 
finns på fakturan. Felfrekvensen är hur ofta fel uppstår i samband med 
faktureringen, till exempel att fel summa eller antal angivits i fakturan. Två av 
fyra respondenter menar att kvalitén och felfrekvensen inte förändrats nämnvärt, 
till stor del beroende på att man haft mycket lite fel i fakturorna redan innan 
införandet av systemet. De övriga två respondenterna har svårt att kunna jämföra 
med innan men en av dem antar att det blivit något bättre kvalité och mindre fel 
på fakturorna eftersom fullständig information går från ett system till ett annat. 
Samma respondent anser även att de kan skicka mer information i en elektronisk 
faktura men att det i praktiken skickas mindre information jämfört med en 
traditionell pappersfaktura. Två andra respondenten anser även de att 
informationsmängden är densamma eller mindre i de elektroniska fakturorna.  
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Teorierna (Fredholm, 2000; Jilovec, 1998; Whitley, 2000) säger att felfrekvensen 
minskas i och med elektronisk fakturering eftersom det manuella arbetet 
reduceras. I vår undersökning ser vi att företagen inte sett några nämnvärda 
skillnader i felfrekvensen. Författarna menar även att kvalitetshöjningen är en stor 
fördel då bättre kvalité ger mindre kostnader och nöjdare kunder. Följaktligen 
påverkar denna effekt tidigare nämnda effekterna kostnadsbesparingar och 
kundrelationen. Vi ser samma tendens med denna effekt som med felfrekvensen 
bland de undersökta företagen, alltså inga större skillnader i kvalitén på 
fakturorna. Teorierna (Fredholm, 2000; Jilovec, 1998) säger att med EDI-
användning i faktureringen kan företagen lätt lagra övrig information som kan 
vara viktig vid uppföljning. Författarna menar även att denna information inte 
skulle få plats på en vanlig pappersfaktura. Utifrån vår undersökning framkommer 
det att två respondenter anser att de skickar mindre information med de 
elektroniska fakturorna. Mot den bakgrunden ser vi en direkt motsägelse till vad 
teorierna säger. 
 
Vi ser att själva fakturahanteringssystemet är känsligt för fel i och med att det hos 
alla företag är integrerade system som samverkar med varandra. Allt hänger ihop 
från mottagande av order till sändandet av fakturan. En förklaring till varför 
företagen inte upplever några större skillnader i kvalité och felfrekvens kan vara 
just det faktum att systemen är integrerade. Vidare kan en annan faktor som 
påverkat vara vilken typ av företag vi gjort undersökningen på. Alla företagen är 
inom produktions- och industrisektorn vilket gör att ordermottagande och dylikt 
inte är så komplicerat. En annan faktor som vi tror har påverkat hur företagen 
upplever kvalité och felfrekvens kan vara hur länge de har använt sig av systemen. 
Rimligtvis borde en längre tids EDI-användning leda till att kvalitén förbättras 
samt att felfrekvensen minskar. Anledningen till att mindre information skickas 
med de elektroniska fakturorna tror vi är att avtalen mellan företagen är skrivna 
efter de minimikrav som finns på vad en faktura måste innehålla. En annan 
anledning kan vara att kunden vill kunna använda den mottagna informationen 
direkt till sina bokföringssystem. 
 

5.1.4 Kundrelationen 
Alla fyra respondenterna anser att man fått en bättre och starkare kundrelation i 
och med den elektroniska faktureringen. De säger att man knyter kunderna 
närmare eftersom de har avtal som måste följas. Ingen av parterna kan bryta när 
dom vill utan måste hålla sig till skrivna avtal. Gemensamt för alla fyra företagen 
är också att man redan haft väldigt starka band till sina kunder redan innan EDI-
kommunikationen upprättades. En respondent resonerar så att man nu är ännu mer 
attraktiv som leverantör för nya kunder eller mer aktuell för nya projekt när man 
använder denna teknik. Vidare säger en annan respondent att en kund helt klart 
väljer en leverantör som har möjlighet att skicka fakturor elektroniskt.  
 
Teorierna säger att kundrelationerna blir betydligt tätare och starkare. (Fredholm, 
2000, Jilovec, 1998) De menar även att EDI-system kan leda till att företagen blir 
låsta i sina affärsrelationer, vilket kan uppfattas som både positivt och negativt 
beroende ur vilken synvinkel man har. För en leverantör är det oftast positivt att 
ha starkare affärsrelationer medan det som kund inte alltid behöver vara bra. Det 
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är inte så lätt att bara byta leverantör när ett nära samarbete skett och avtal har 
skrivits som måste följas.  
 
Vår undersökning stärker teoriernas resonemang där de menar att 
kundrelationerna blir tätare och starkare eftersom alla fyra företagen upplever det 
så. Vi ska även tillägga att alla företagen redan ansåg att de hade starka band till 
sina kunder innan man införde systemen. Vidare anser vi att om en kund är nöjd 
med avtalet mellan företagen och om samarbetet fungerat väl så är chansen stor 
att kunden skriver avtal med samma leverantör igen. Alltså kan ett EDI-system för 
faktureringen medföra konkurrensfördelar. 
 

5.1.5 Kostnader och kompetens 
Med kostnader menar vi de utgifter som uppstår vid införandet av EDI-systemet 
och med kompetens menar vi den kunskap som de anställda behöver för att kunna 
införa och använda systemet. 
 
Gällande införandekostnad så står alla respondenter enade och anser att det 
uppstår en ganska stor kostnad vid införandet. Ett av företagen utvecklade dock 
större delen av systemet själv vilket gjorde att kostnaderna kunde hållas nere. 
Vidare anser alla respondenterna att efter den initiala införandekostnaden är det 
inte speciellt kostsamt att lägga till fler kunder att arbeta mot. Det enda som krävs 
för att lägga till en ny kund är att upprätta ett avtal samt någon timmes arbete för 
att lägga till kunden i systemet. En av respondenterna menar att hela det 
integrerade EDI-systemet med order, leveransaviseringar och faktura, helt klart 
har betalat av sig men har samtidigt svårt att se att enbart faktureringsdelen skulle 
ha betalat sig. Angående kompetensfrågan anser alla respondenterna att det krävts 
viss kompetens för de tekniska delarna vid införandet av systemen. Vidare nämner 
en av respondenterna att det krävs annan kompetens hos de anställda för att 
använda sig att e-faktureringssystemet. Detta speciellt för de personer som är lite 
äldre och har dålig datorvana sen tidigare. De andra tre respondenterna säger att 
vidare kompetens hos dem som sköter faktureringen inte krävs utan det är så 
enkelt som ett knapptryck.  
 
Teorierna (Fredholm, 2000; Turban, 2004) påvisar att det är en hög 
införandekostnad och att ett EDI-system kräver hög kompetens hos de anställda 
vid införandet. Alla respondenter bekräftar det som teorierna säger att införandet 
av ett EDI-system är dyrt samt att det krävs ytterligare kompetens. Något som 
teorin inte tar upp är det faktum som påvisades hos ett av våra företag, nämligen 
att det krävs vidare kompetens även för att använda systemet. Vi tror att åldern 
hos de anställda kan påverka om vidare kompetensutveckling kan vara aktuellt. 
Anledningen till det är att vi generellt tror att äldre personer har mindre datorvana  
än yngre personer.  
 
En annan faktor som vi anser är avgörande för hur företagen upplever 
införandekostnaden är vilken typ av EDI-system de valt att använda. Som vi 
nämnt i teorierna kostar olika lösningar olika mycket, både vad gäller införandet 
men även själva användandet och utnyttjandet av systemet. Ett av företagen menar 
att enbart ett faktureringssystem inte skulle betala av sig och detta anser vi dels 
beror på införandekostnaden, men även beroende på att företaget redan 
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rationaliserat faktureringsrutinerna vid den manuella hanteringen. Som vi ser det 
har tre av företagen vi undersökt redan haft en väl fungerande faktureringsprocess 
innan införandet. 
 
Vi har förståelse för att det kan råda viss förvirring när det gäller 
kostnadsbegreppet inom EDI och dess olika system, systemen kan ju vara 
integrerade eller ses som egna fristående system. För att säkerställa oss under 
intervjutillfällena att vi och respondenten har pratat om samma kostnader har vi 
ställt diverse följdfrågor. Därmed har vi gjort oss säkra på att vi pratat om samma 
saker och att respondenten verkligen skiljer på det integrerade systemet och e-
faktureringssystemet när det gäller kostnader.   

5.1.6 Övriga effekter 
Två av respondenterna upplever att det går betydligt snabbare och är enklare att 
jobba med EDI-systemet jämfört med tidigare. De anser vidare att det är ett 
effektivare sätt att jobba. Andra positiva effekter som respondenterna tar upp är 
att bokföringen underlättats och att säkerheten är mycket bra. En annan 
respondent resonerar också så att det ger en högre säkerhet och att e-faktureringen 
leder till snabbare betalningar. Främst är det lättare att kontrollera fakturorna som 
lagras i datorn. Pappersarbetet har minskat betydligt när man inte behöver lagra 
alla gamla fakturor i pappersform och sökningar av fakturor sker på ett avsevärt 
smidigare sätt. Två andra respondenter anser även de att pappershantering har 
minskat betydligt med elektronisk lagring av fakturorna. Det fjärde företaget hade 
trots användningen av elektronisk fakturering fortfarande en utskrift och manuell 
lagring av fakturorna. Ett av de fyra företagen menar att en negativ effekt är när 
det blir fel på en faktura så kan det vara besvärligt att rätta till det men tillägger 
sedan att det är ytterst sällan fel uppstår. 
 
Undersökningen bekräftar det teorierna (Fredholm, 2000; Turban, 2004) säger om 
att elektronisk fakturering är ett enklare och smidigare sätt att jobba jämfört med 
traditionell fakturering. Vidare bekräftas författarnas teorier som säger att ett 
elektroniskt faktureringssystem kan integreras med andra system som till exempel 
bokföringen. Jilovec (1998) menar att EDI är en stor bidragande orsak till 
skapandet av det papperslösa kontoret. I vår undersökning har tre av fyra företag 
upplevt klart mindre pappershantering samt enklare uppföljning och kontroll av 
fakturorna. Ett av företagen skriver fortfarande ut och lagrar fakturorna manuellt 
och upplever därmed inte någon mindre pappershantering. 
  
Vi är medvetna om att effekterna som handlar om hur snabbt, enkelt och effektivt 
systemet är att jobba med kan variera kraftigt beroende på att företagen har olika 
slags system. En del av företagen har standardlösningar medan andra har mer 
skräddarsydda, egenutvecklade system. Vi är lite förvånade över att två av 
företagen tyckte att säkerheten var så bra. Vidare påverkar graden av integration 
mot övriga system hur effekterna påverkar verksamheten. Ett faktureringssystem 
som inte kan jobba ihop med till exempel order och bokföring medför inte lika 
stora positiva effekter som ett system som är integrerat. 
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6 Avslutning och slutsatser 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som vi drar utifrån analysen och teorin. 
Slutsatserna ger svar på det syfte som uppsatsen har och för att enkelt redogöra 
för dem åskådliggör vi dem i punktform. Vi ger även förslag på fortsatt forskning 
inom ämnet. 

6.1 Slutsatser 
I allt större utsträckning börjar företag idag använda EDI till hjälp för utbyte av 
affärsdokument. Ett allt vanligare affärsdokument som företagen skickar 
elektroniskt är fakturan. Den här undersökningen har gått ut på att se vilka 
effekter EDI-användning i fakturahanteringen innebär för en verksamhet och detta 
har gjorts med ett  fokus på sändandet av fakturor. 

 
! Elektronisk fakturering leder till indirekta kostnadsbesparingar i och med 

att tid frigörs för de anställda att ta sig an andra arbetsuppgifter som 
normalt inte skulle hinnas med.  

 
! Efter ett initialt och kostsamt införande av EDI-systemet för elektronisk 

fakturering så är det inte speciellt dyrt för ett företag att använda systemet 
samt att lägga till fler kunder att arbeta elektroniskt mot. Även om fler 
kunder läggs till så har det inte så stor påverkan på arbetsinsatsen hos de 
personer som sköter faktureringen. 

 
! Enbart ett användande av EDI i fakturahanteringen kan få svårt att betala 

av sig och bli lönsamt. Vi anser att om ett företag ska införa ett system för 
elektronisk fakturering är det av stor vikt att det är integrerat med de 
övriga systemen som till exempel orderhantering och bokföring för att ge 
upphov till så många positiva effekter som möjligt. 

 
! Elektronisk fakturering leder till bättre kundrelationer. De skriftliga 

avtalen är en stor anledning till de tätare relationerna mellan leverantören 
och kunden. Vi anser även att företag som har kunskap om tekniken och 
möjligheter att skicka elektroniska fakturor erhåller konkurrensfördelar 

 
! Undersökningen visar att företagen skickar mindre information i de 

elektroniska fakturorna gentemot de traditionella pappersfakturorna. 
 
! Företagen kan lagra sina fakturor elektroniskt och detta leder till enklare 

och smidigare hantering av fakturorna. I och med elektronisk hantering 
sker även en övergång mot det papperslösa kontoret. 

 
! Införandet av ett E-faktureringssystem har inte medför någon förbättring i 

kvalité eller minskad felfrekvens 
 
! Utifrån undersökningen kan vi även se att besparingspotentialen är större 

för mottagandet av elektroniska fakturor jämfört med att sända dem 
elektroniskt.  
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6.2 Förslag till fortsatt forskning 
När det gäller framtida studier har en hel del frågor kommit fram under arbetets 
gång. Vi ser en hel del intressanta delar att undersöka närmare eftersom detta 
område är nytt och en snabb utveckling sker. Eftersom vi har valt att fokusera på 
sändandet av fakturor och dess effekter skulle det vara intressant att se om det 
uppstår några andra effekter i och med elektroniskt mottagande av fakturor. Vi 
har även valt att fokusera utifrån ett verksamhetsperspektiv vilket medför att det 
kan vara intressant att undersöka effekter som uppstår för användaren. Vidare 
förslag till fortsatt forskning kan vara att göra närmare studier på hur konsumenter 
upplever användandet av elektroniska betalningar mot företag. 
 
Något som vi tror kommer att bli större är den webbaserade typen av EDI-
användning och därför kan det vara intressant att studera det närmare. SBI (Self 
Billing Invoices), är ett annat nytt och intressant sätt att sköta fakturering mellan 
företag och kan därför vara lämpligt att utföra vidare studier på. 
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Intervjuguide 
 
Datum: 
 
Respondent:    Titel: 
 
Företag: 
 
Bransch: 
 
Antal anställda:   Omsättning 2003: 
 
 
Bakgrund: 

• Berätta om ditt jobb och dina arbetsuppgifter. 
 
EDI: 

• Varför började ni använda er av EDI i faktureringen och hur länge har ni använt det? 
 

• Vilken typ av EDI-system använder ni mot era kunder? (VAN, Webbaserat etc.) 
 

• Vilken EDI-standard använder ni er av? (EDIFACT, XML etc.) 
 

• Hur stor del av era kunder använder ni E-fakturering mot? 
 

• Vilka mål och förväntningar hade ni på systemet med E-fakturering? 
 

• Beskriv processen (flödet) kring en faktura där EDI-systemet används. 
 

• Vilka verksamhetsmässiga effekter har införandet medfört? 
 

• Har handläggningstiden för en faktura förändrats? 
 

• Har införandet av systemet haft någon påverkan på antalet personer som jobbar med  
faktureringen? 

 
• Har relationen till era kunder förändrats? 

 
• Har ert systemet med E-fakturering lett till kostnadsbesparingar? 

 
• Har kvalitén (felfrekvensen) på fakturorna förändrats med E-faktureringssystemet? 

 
• Har ni uppnått några övriga positiva effekter vid användning av E-fakturering? 

 
• Har det uppstått några övriga negativa effekter vid användning av E-fakturering? 

 
• Vad har ni för framtida planer med EDI-användningen i faktureringen? 

 
 

BILAGA A 


