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Sammanfattning

EDI är en förkortning av Electronic Data Interchange och kan översättas till 
elektronisk datautväxling på svenska. Målet med EDI är att förbättra de flöden av
information som behövs för att effektivt styra hela leveranskedjan från producent till 
kund och därigenom förenkla handeln mellan företag. 

Eftersom EDI kostar en hel del är det vanligt att småföretagare känner motstånd mot 
att införa EDI. Ofta blir de ändå mer eller mindre tvingade till att acceptera
lösningen för att fortsätta göra affärer med sina större handelspartners. 

Syftet med denna uppsats är att utröna hur viktiga företagens inneboende 
möjligheter eller resurser är för att användningen av EDI ska bli framgångsrik.

Datainsamlingsmetoden är en fallstudie som omfattar fyra småföretag som alla har 
EDI-koppling till en eller flera större kunder. Fallstudien undersöker om företagens 
framgång med EDI kan utläsas av dessa inneboende resurser. Resultatet visar att det
finns samband mellan företagens resurser och deras EDI-framgång.



Abstract

EDI is an abbreviation of Electronic Data Interchange. The goal of EDI is to 
improve the flows of information that is necessary in order to efficiently control the
entire value chain from producer to customer and thereby simplify trade between
companies.

Since EDI costs a great deal it is common that small enterprisers experience
resistance to implement EDI. They are often forced to accept the solution in order to 
continue doing business with its bigger business partner. 

The purpose of this essay is to ascertain how important inherent capabilities or
resources of a firm are for the use of EDI to become successful. 

The data collection method is a case study that comprises four small businesses that 
have EDI-connections to one or several bigger customers. The case study examines
if the firms success with EDI can be predicted of these inherent resources. The result
shows that there are conjunctions between the firms’ resources and their EDI-
success.
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1. Inledning

I denna del beskrivs bakgrunden till vårt problemområde. Rapporten inleds med en 
förklaring av vad Electronic Data Interchange är, hur det fungerar och vilka fördelar 
det kan ge att införa EDI i sin organisation. Från bakgrunden leder vi fram till vår 
frågeställning och det syfte som vi har med denna uppsats samt förklarar de av-
gränsningar som vi har valt att göra. 

1.1. Bakgrund 

I kursen Interorganisatoriska nättjänster läste vi om företags möjligheter att förbättra 
sitt samarbete med andra företag med hjälp av olika tekniska lösningar, till exempel
EDI (Electronic Data Interchange). I statistik från Statistiska Centralbyrån kan vi
läsa att användningen av EDI är ett område där småföretagen hamnat på efterkälken. 
Av företag med 500 anställda eller fler använde sig 56 procent av EDI medan endast 
9 procent av företagen med 10-19 anställda gjorde det. (SCB, 2003) 

Det har talats och skrivits mycket om hur mycket pengar som det går att tjäna på att 
använda elektroniska affärer. Trots detta används konceptet i en ganska begränsad 
omfattning och tekniken endast till en liten del av alla affärstransaktioner. I flera år 
har det talats om en ketchupeffekt som kommer att inträffa när som helst. 
(Fredholm, 1999) 

1.1.1. Vad är EDI? 

EDI, Electronic Data Interchange är ett koncept som stödjer integration av affärs-
system mellan organisationer och tillåter handelspartners att göra kommersiella
transaktioner genom att sända och ta emot digitala dokument (t.ex. order och 
faktura) i ett nätverk. Genom detta behöver man inte göra traditionella orders och 
pappersfakturor. (Raymond & Bergeron, 1996) Det förutsätter att förhandlingsstadiet 
redan är klart och att köpeavtal gjorts upp. Syftet med EDI är att förbättra de flöden 
av information som behövs för att effektivt styra hela leveranskedjan från producent 
till kund. I och med att överföringen av data sker automatiskt ökar hastigheten för 
transaktioner samtidigt som mänskliga fel elimineras vilket kan resultera i en ökad
effektivitet och produktivitet som följd.

Enligt EAN Sverige (1996) finns det vissa krav för att elektronisk överföring av data 
ska kallas för EDI: 

1. Informationen som överförs ska vara strukturerad. 
2. Formatet ska vara standardiserat, exempelvis EDIFACT. 
3. Kommunikationen sker mellan datorer. 
4. Överföringen ska vara baserad på avtal. 
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Förenta Nationerna (FN) har varit med om att skapa en världsstandard med namnet
EDIFACT, vilket står för Electronic Data Interchange For Administration,
Commerce and Transport. Att standardisera meddelanden underlättar för företag 
som har kontakter med många olika affärspartners då alla parter kan använda sig av 
ett och samma format. (Fredholm, 1999)

För att EDI ska vara lönsamt krävs att ett stort antal transaktioner överförs mellan
organisationerna. Detta gäller i första hand vid inköp av direkt material, råvaror och 
komponenter som ingår i slutprodukten till kund, som sker frekvent och där det är av 
största vikt att informationen som överförs är korrekt och i rätt tid. (Sokol, 1995; 
Whiteley, 2000) 

1.1.2. Fördelar med EDI 

I mitten av nittiotalet ansågs nyttan med EDI främst vara de rationaliseringar av
pappersdokument som kunde göras. Effekterna visade sig dock bli mycket större än 
så (Wigblad, 1997). Fördelarna med EDI kan delas upp i direkta vinster och in-
direkta vinster. Vissa författare särskiljer även strategiska vinster (Jiménez-Martinez
& Polo-Redondo, 2004), andra menar att dessa hör till gruppen indirekta vinster. 
(Iacovou, Benbasat & Dexter, 1995) 

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

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

Till de strategiska vinsterna hör en närmare kontakt med andra företag, en ökad 
kundlojalitet, bättre kvalitet på informationen och en snabbare tillgång till data. EDI 
kan också vara ett viktigt vapen för att enklare hitta nya affärskontakter. (Jiménez-
Martinez & Polo-Redondo, 2004) I och med detta ökas kvalitén vilket kan ge både
lägre kostnader och nöjdare kunder. (Hendry, 1993; Fredholm, 1999) De strategiska 
vinsterna är de svåraste att mäta och värdera eftersom dessa vinster oftast inte märks
förrän en tid efter införandet.(Lee, Han & Park, 2000) 

1.2. Problemdiskussion 

I detta stycke ringas problemområdet in, vad som kommer att undersökas och varför. 
Först beskrivs de nackdelar som kan finnas med EDI och de speciella förutsättningar 
som gäller småföretag vid ett införande av EDI. 
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1.2.1. Problem med EDI 

Trots fördelarna med EDI har användningen utav det inte nått ett speciellt stort antal 
företag. Det låga antalet användare kan ha flera orsaker. Den kanske viktigaste an-
ledningen är att leverantörerna av affärssystem (t.ex. för order, lager, fakturering) 
inte förberett sina system för elektroniska affärer, utan fokuserat sig på fristående, 
isolerade applikationer. Detta har medfört höga anpassningskostnader för företagen 
då de skall kunna integrera sitt affärssystem. Under slutet av 1990-talet har affärs-
systemen blivit betydligt bättre på elektroniska affärer och allt fler leverantörer kan 
erbjuda färdiga in- och utgångar före både näthandel och EDI. 

Traditionellt har elektroniska affärer hanterats på fel nivå och plats i företaget. När 
den elektroniska handeln i brist på kunskap ibland klassas som en ren datateknisk 
fråga, lyfts inte de strategiska argumenten fram tillräckligt. Detta leder till att
företagets ledning, som också bestämmer över resurserna, inte får nog stor förståelse 
för möjligheterna. Att en förändring håller på att ske är dock märkbar. Både inom 
den privata och offentliga sektorn har de här frågorna uppmärksammats på en högre 
nivå under de senaste åren, enligt Fredholm (1999). 

Whiteley, (2000) menar att EDI är till 90 % affärer och till 10 % teknik. EAN 
Sverige, en branschneutral organisation som tillhandahåller identifikation för varor 
och tjänster, är inne på samma tankebanor när de beskriver EDI som följer: 

”Trots att EDI är tekniskt till sin natur skall ett införande inte främst
uppfattas som ett tekniskt projekt. EDI skall således inte uppfattas som en 
teknologi utan som ett verktyg, som kan användas för att på ett effektivt sätt 
omforma datorstödda affärsprocesser. EDI är inget självändamål utan bör 
användas för att möta kundernas och egna krav på en för båda parter 
kostnadseffektiv leveranskedja. Härvid inses att alla företag är ömsom 
leverantör ömsom kund beroende på åt vilket håll man vänder sig i 
leveranskedjan.”

(EDI - En Introduktion, sidan 7, EAN Sverige 1996)

Att komma igång med EDI kostar mycket pengar. Många av fördelarna med att
använda elektroniska affärer, som ökad informationskvalitet och bättre kundservice, 
är av naturen svåra att beräkna i en investeringskalkyl. Den senaste tiden har dock 
priserna för att införa EDI sjunkit kraftigt, en tendens som kan förväntas fortsätta. 
(Fredholm, 1999) 

Standardproblematiken har varit och är i viss mån fortfarande en svårighet. Idag är 
EDIFACT etablerat som den enda internationella EDI-standarden, men den är
behäftad med en hel del otymplighet. Nu kommer andra standarder vilket är på både 
gott och ont. För Internet finns, enligt Fredholm, också många val vad gäller 
standarder som kan krångla till det.
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1.2.2. EDI i småföretag

De små och medelstora företagen utgör 98 procent av alla företag och svarar för 60 
procent av sysselsättningen inom Europeiska Unionen (EU, 2004). När stora företag
har infört EDI vill de, för att uppnå maximal nytta i sina affärsprocesser, även
koppla ihop inköpsprocessen mot sina mindre leverantörer. Beslut om att införa EDI 
är inte nödvändigtvis taget frivilligt av en småföretagare. Dessa företag adopterar 
ofta denna teknologi under tryck från deras större affärspartners för att få fortsätta 
vara leverantör åt dem (Raymond och Bergeron, 1996). Med adoption menas den 
process då ett företag blir kapabelt att göra EDI-transaktioner (Iacovou et al. 1995). 

Iacovou et al. (1995) menar att större företag kan underlätta införandet i mindre
företag genom att känna till kritiska faktorer som finns hos småföretag och hur de
övervinns. De anser att stora företag bör arbeta målmedvetet på att öka små-
företagens potential för att lyckas eftersom detta påverkar även dem själva positivt.

Begreppet ”potential” är ett centralt begrepp i denna undersökning. Ordet förklaras i 
Svenska akademiens ordlista som:

”Inneboende möjligheter som ännu inte har kommit till uttryck. Resurser.” 
(SAOL, 2004) 

Raymond & Blili (1997) menar att man kan mäta ett mindre företags potential för att 
lyckas i sitt EDI-införande. Det är viktigt att ett företag som vill påverka sin mindre
handelspartner att införa EDI först mäter det mindre företagets potential att lyckas 
för att därefter starta EDI-projekt med de bästa kandidaterna. 

Raymond & Blili (1997) refererar till en undersökning gjord av Riggins & 
Mukhopadhyay, (1994) som påstår att införandet av interorganisatoriska 
informationssystem, vilket innebär informationssystem som förmedlar data mellan
olika fristående företag, inte ger samma förmåner för alla parter. Om parterna är av 
olika storlek och styrka menar man att de stora företagen drar större fördelar av
samarbetet. Småföretag är därför oftast inte så positiva till det av olika skäl utan kan 
känna sig tvingade in i EDI-lösningar. Om det lilla företaget ändå rättar sig efter sin
större affärspartners vilja är de ofta inte motiverade till att i sin tur införa EDI mot
sina egna underleverantörer. Detta medför att det mindre företaget, trots att det har
infört EDI, inte kan effektivisera sina egna processer särskilt bra. (Whiteley, 2000) 

En variant som används av många mindre företag är att inte koppla ihop EDI med
det centrala affärssystemet utan bara använda EDI för själva överföringen av data. 
Inkommande EDI-meddelanden skrivs ut i pappersform och skrivs därefter in 
manuellt i företagets egna affärssystem. Utgående EDI-meddelanden skrivs manuellt
in i EDI-applikationen och överförs därefter till handelspartnern. Att använda EDI 
på detta sätt medför att transaktionen sker snabbt men alla andra vinster med EDI 
uteblir. Att inte integrera EDI med övriga system kan tvärtom medföra stora 
svårigheter. Dubbla system som arbetar parallellt leder lätt till konflikter mellan
systemen och tanken med att rationalisera den mänskliga inblandningen utraderas 
(Hendry, 1993). Samtidigt som det lilla företaget arbetar elektroniskt mot vissa stora 
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företag ska det även hinna kommunicera traditionellt med de mindre företagen som 
inte använder EDI. (Wigblad, 1997) 
Men att vara ett mindre företag innebär inte enbart nackdelar. En av de mer
spännande aspekterna är att småföretagen fått en möjlighet att ta upp konkurrensen 
med storföretagen på någorlunda lika villkor, eller i vissa fall till och med bättre 
villkor. Det lilla företaget är mer flexibelt och kan lättare ställa om sig till nya krav
och möjligheter jämfört med de ofta mer stelbenta större företagen. (Fredholm,
1999)

Det har gjorts många undersökningar för att utreda hur man kan mäta ett 
småföretags potential för EDI. Däremot så har vi inte lyckats hitta någon litteratur
om huruvida den uträknade potentialen och den inverkan som företaget får av 
teknologin stämmer överens med företagets egen syn på inverkan av EDI. 

1.3. Syfte

EDI förutsätter stora investeringar och används därför huvudsakligen av stora 
företag. Vi tycker oss kunna se i teorier att småföretagare ibland är motståndare till
att införa EDI men ändå mer eller mindre tvingas till att acceptera den lösningen för
att kunna fortsätta göra affärer med sina större handelspartners. Vi vill undersöka de 
småföretag som har känt en påtryckning från sin handelspartner till att införa EDI,
men som ändå valt att göra det trots de kanske negativa förväntningar de hade. 
Enligt många forskare får dessa företag ofta inte ut lika många fördelar som företag 
som inför EDI utan påtryckningar eftersom de oftast inte integrerar EDI med det 
centrala affärssystemet i organisationen. Företagen kommer att analyseras efter en
modell med faktorer som påverkar EDI-potentialen. 

Syftet med undersökningen är att få svar på hur viktiga företagens inneboende 
möjligheter eller resurser är för att implementeringen av EDI ska generera ett fram-
gångsrikt användande av teknologin. I denna uppsats används termen EDI-potential 
som ett mått för att i förhand försöka värdera ett företags möjligheter för ett fram-
gångsrikt användande av EDI. Företagen bedömer själv den inverkan de har fått av 
EDI, det vill säga de följder som EDI-användningen medför. Denna inverkan 
jämförs sedan med företagets EDI-potential för att undersöka om det går att förutse
den inverkan ett småföretag kommer att få av EDI genom deras EDI-potential. 

Forskningsfråga: ”Vilka samband finns mellan ett småföretags potential och 
dess EDI-framgång?” 
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1.4. Målgrupp 

Resultatet är ämnat att ge vägledning för småföretag som på grund av påtryckningar 
funderar på att införa EDI, men även för större företag som vill påverka sina mindre
leverantörer/kunder till att adoptera teknologin. Förhoppningsvis kan uppsatsen även 
vara intressant för konsultföretag som arbetar med att införa EDI i mindre företag 
och för studenter som vill fördjupa sig i ämnet.

1.5. Avgränsningar 

Det finns många definitioner på vad som räknas som mindre företag. I rapporten 
används EU:s definition av ”Små och medelstora företag” som avser företag som:

Har minst 10 och högst 250 anställda. 
Har en årlig omsättning som inte överstiger 40 miljoner euro. 
Är oberoende, dvs. till högst 25 procent ägs av ett eller flera andra företag.
Inte är ett forskningscentrum eller ett forskningsinstitut.

(Sveriges Riksdag, 2004) 

Det är denna grupp som åsyftas när vi använder ordet "småföretag”. I den empiriska
undersökningen är syftet att intervjua ett antal småföretagare som relativt nyligt har 
infört EDI (för ett till tre år sedan) för att effektivisera sina kommunikationer med
större företag. Vi kommer bara att studera företag som infört EDI efter 
påtryckningar från ett annat företag. Målet är också att inte undersöka förhållandet 
för helt nystartade företag utan att intervjua entreprenörer som redan verkat i 
branschen ett tag. 

1.6. Disposition 

I kapitel två beskrivs forskningsprocessen och de metoder som använts i denna
rapport, såväl datainsamlingsmetod som analysmetod. Vidare diskuteras varför dessa 
metoder valts och hur de använts samt vad detta kan ha fått som följd.  Kapitel tre 
utgör studiens teoretiska referensram och innehåller teorier om vilka kritiska faktorer 
som sägs ligga till grund för småföretags framgång i EDI-handel. Vidare beskrivs 
även hur dessa faktorer kan förbättras och konsekvensen av detta. 

Följande avsnitt, kapitel fyra, beskriver resultaten av den empiriska studien, företag
för företag. I kapitel fem sker en analys av den empiriska studien och därefter 
jämförs empiri med teorier. I kapitel sex diskuterar vi och drar slutsatser utifrån
analysen. Vi kommer även med förslag för framtida forskning inom ämnet.
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2. Metod

Denna uppsats har som målsättning att undersöka de speciella problem som mindre
företag kan ha innan de inför en EDI-uppkoppling för kommunikation mot en större
handelspartner. I metodavsnittet beskrivs hur undersökningen har strukturerats och 
genomförts. Vi förklarar vilken ansats vi har haft inför såväl datainsamling som 
analys och vad det har kommit att innebära för undersökningen. Detta har som syfte
att ge läsaren en möjlighet att bedöma utredningens tillförlitlighet.

2.1. Forskningsprocess 

Vi har valt en kvalitativ ansats eftersom den kvalitativa forskningsprocessen är
flexibel och dynamisk och ger ett stort utrymme för variationer. Arbetet inleds med
en fråga som ofta kommer från en praktisk eller tillämpad situation. Frågorna som
ställs är vanligen av typen ”hur” och ”varför”. (Backman, 1998) 

Kvalitativa metoder handlar om att hitta en karaktär, det vill säga framträdande drag
och egenskaper. (Repstad, 1999) Vi håller med Backman, som säger att verkligheten 
är en individuell, social och kulturell konstruktion som alla människor uppfattar 
subjektivt.

Nästa moment i processen är litteraturgranskningen, vilken ska ge en översikt över 
den tidigare kunskapen inom området och indikera problemområden. Efter detta 
kommer ett moment där problemområdet ska avgränsas, vilket enligt Backman kan 
vara svårt på grund av komplexiteten i samhällsvetenskapliga studieobjekt. 

Problemformulering sker ofta samtidigt och fortlöpande med datainsamlingen,
frågorna kan vara vaga och diffusa från början men preciseras under tidens gång. 
(Backman, 1998) Vi hade sedan tidigare brutit ner vår forskningsfråga i vissa 
faktorer som teorierna menade påverkade potentialen för att ett EDI-införande skulle 
bli framgångsrikt. För att få svar på varje enskilt företags potential bröt vi ner varje 
faktor i ett antal delfrågor som vi ville ställa till respondenterna under intervju-
tillfällena. Flera av frågorna var just av typen hur och varför eftersom vi ville få fram
deltagarens egna åsikter och värderingar. 

2.2. Datainsamlingsmetod 

Vi har utfört vår datainsamling genom att intervjua några personer som arbetar på 
mindre företag. Alla företag hade en EDI-koppling mot ett större företag eller en 
myndighet. Vi tror att ett kvalitativt synsätt är det bästa för att få fram den typ av 
information som vi behövde för att få svar på vår forskningsfråga. En kvantitativ 
undersökning skulle ha varit för snäv och inrutad för att kunna få fram en människas
nyanserade erfarenheter. (Repstad, 1999) 
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2.2.1. Val av respondenter

När vi beslutade oss för vilken målgrupp vi ville ha för intervjuerna valde vi att hålla 
oss i den av EU definierade gruppen Små och medelstora företag vilket innebär 
företag med mellan 10 och 250 anställda. Detta stämde också relativt väl överens 
med den målgrupp som undersökts i adopteringsmodellen (Stycke 3.2), beskriven av 
Iacovou et al. (1995). I den undersökningen hade det största företaget 175 anställda. 

Företagen valdes inte ut enligt någon statistisk urvalsmetod eftersom det ännu inte är 
alltför vanligt med småföretag som har infört EDI är de inte så lätta att hitta. Vi 
började därför med att kontakta ansvariga på Luleå och Piteå Kommun, om vilka 
mindre företag de har anslutningar till via EDI. Anledningen till att vi tog kontakt 
med just dessa två kommuner berodde enbart på att vi sedan tidigare visste om att de 
hade använt EDI en tid. Resultatet skulle troligtvis inte ha blivit annorlunda ifall vi 
hade kontaktat något annat företag eller myndighet.  Målet var att få tag på företag i 
storleksordningen 10 till 250 anställda som hade infört EDI för ett till tre år sedan 
och som dessutom inte hade infört det på eget initiativ, utan efter att ha fått det som
ett krav från sin handelspartner. 

Systemförvaltaren för Luleå Kommuns EDI-system hjälpte oss med namn på företag 
vilka uppfyllde de kriterier som gällde för undersökningen. Senare fick vi även 
liknande hjälp av anställda på Piteå Kommun, WM-data och av Marakanda 
Servicecenter.

Vi ville rikta in oss på att intervjua människor som varit nära involverade i besluts- 
och införandeprocessen av EDI för att på det viset kunna få fram en så tydlig bild 
som möjligt av processen och de problem som fanns. När vi hade fått uppgifter om
företag och personer som kunde passa vår undersökning började vi ringa runt för att 
få tag i någon lämplig person att intervjua. Målet var att intervjua personer som hade 
en ledande ställning i företaget och som hade varit involverade redan i införande-
processen. När vi hade fått tag på personer att intervjua visade det sig att två 
personer inte hade en ledande position men var ansvariga för EDI-systemet och hade 
därför den största kunskapen om det i företaget. Vi blev glatt överraskade över att 
nästan alla som vi pratade med ville ställa upp. Faktum är att bara en enda person
inte ville deltaga, på grund av tidsbrist. 

Det visade sig senare att alla de företag som vi fick tag i hörde till den nedre delen 
av gruppen, med omkring 20 anställda. Eftersom det fanns ett väldigt litet urval av 
företag som handlade med de utvalda kommunerna kunde vi inte sprida ut våra 
intervjuer till att även inbegripa lite större företag. Ett företag hade endast 8 anställda 
men eftersom utbudet av småföretag med EDI var så begränsat valde vi att ändra vår 
urvalsgrupp till att omfatta företag med 8 – 250 anställda. I övrigt stämde EU:s
definition på ”Små och medelstora företag”, inget företag har en årsomsättning som 
överstiger 40 miljoner Euro. Samtliga var oberoende företag och varken
forskningscentrum eller forskningsinstitut. Målet att få tag i företag som 
”påtvingats” EDI uppfylldes väl. Det visade sig vid intervjuerna att inget av 
företagen hade infört EDI på eget initiativ. 
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2.2.2. Intervjuer

Vid telefonsamtalet bokade vi tid för ett intervjutillfälle några dagar senare. Några 
av personerna hade fullmatade scheman men de var ändå villiga till att avsätta en tid
för intervju. Hos en del företag fick vi själva välja vilken dag och tid som vi ville
komma. Innan intervjuerna startade var två deltagare synbart stressade, men när 
samtalen väl kom igång syntes detta inte längre. 

Alla intervjuerna gjordes ansikte mot ansikte på respondentens arbetsplats och varje 
intervju tog ungefär en timme. Vid samtliga intervjuer var vi båda två delaktiga i 
samtalen. Den ena ställde de frågor som vi hade gjort upp på förhand medan den
andra ställde följdfrågor där vi ansåg att det behövdes och var av intresse. Denna
metod menar Thomsson (2002) kan passa bra om de två intervjuarna känner 
varandra bra och inte har några problem med maktförhållandet sinsemellan. I vårt 
fall tyckte vi att det fungerade väldigt bra. 

Våra intervjuer var semistrukturerade, vilket innebar att vi hade några frågeområden
som vi ville ha svar på, men frågorna var på inget sätt statiska. Enligt Repstad 
(1999) är det naturligt att ett svar på en fråga leder till nya uppföljningsfrågor och att 
de intervjuer som man gör ser olika ut på grund av att nya problem eller fråge-
ställningar dykt upp. 

De intervjuade personerna har samtliga varit med vid EDI-implementeringen på sitt 
företag och har stor insikt i hur den påverkar verksamheten. Genom detta har det 
framkommit information om vad personen har för bild av EDI i sitt företag.

Intervjuerna var delvis av retrospektiv art, det vill säga att respondenterna fick se 
tillbaka på hur det var innan de införde EDI och hur införandet gick till. Detta
medför att vissa felkällor kan ha uppstått. Människor glömmer händelser och inte
minst känslor och åsikter som de hade förr och de återskapar det som har hänt 
genom ett filter av tankar och känslor som uppkommit långt senare. Det finns en 
tendens att minnen från förr omformas så att de stämmer med det man tycker i 
nuläget. (Repstad, 1999) Av denna anledning var syftet att söka efter företag som 
infört EDI för ett till tre år sedan, något som visade sig svårare än väntat. På grund 
av det låga antalet företag som använt EDI blev vi nödsakade att frångå den 
tidsgräns på ett till tre år som vi hade som mål. De företag som vi intervjuade hade
arbetat med EDI i två, fyra och sju-åtta år. Ett av företagen hade ännu inte kommit
igång riktigt utan höll på med förberedande arbete. 

En annan målsättning var att få tag i företag som redan arbetat i sin bransch en tid
före EDI-införandet. Detta visade sig inte medföra några problem utan alla företag 
hade funnits i branschen en lång tid innan de införde EDI. 

2.2.3. Dokumentation

Vi valde att spela in våra intervjuer på band, vilket Repstad (1999) påstår att de 
flesta erfarna forskare rekommenderar. Om man antecknar svaren kan man inte på
samma sätt koncentrera sig på vad respondenten säger och man har även svårare för 
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att hinna ställa följdfrågor. En av oss fick under intervjun ställa de frågor vi hade 
medan den andra funderade ut följdfrågor. 

Repstad menar också att det är viktigt att hinna uppfatta icke-verbala budskap såsom 
gester och ansiktsuttryck, något som kan vara problematiskt när man antecknar 
svaren. Kort tid efter varje intervjutillfälle transkriberades samtalet ner till skriven 
text på dator, något som vi drog nytta av under analysskedet. Det är en stor fördel att 
ha en ordagrann återgivning av intervjuerna, eftersom man lätt annars filtrerar bort
en del av informationen, anser Repstad. 

2.3. Analysmetod

Det kvalitativa perspektivet söker likheter och/eller skillnader mellan individer för
att försöka hitta mönster. Analysskedet underlättas av att man förbereder en grov 
strukturering innan insamlingen av data inleds. Den huvudsakliga analysen sker 
dock efter datainsamlingen avslutats. (Backman, 1998) 

I ett kvalitativt projekt är det vanligt att de olika faserna glider in i varandra, att man
formulerar problem samtidigt med datainsamlingen och att analysen påbörjas i 
samma stund som data börjar samlas in. (Repstad, 1999) Thomsson (2002) liknar 
hela undersökningen vid en process som böljar fram mot en ökad förståelse i en 
fråga som vi vill försöka förstå.

2.3.1. Reflexiv analys

Vi har analyserat enligt metoden Reflexiv analys, beskriven av Thomsson (2002). 
Reflexion eller reflektion betyder återkastande av ljus eller noggrant eftertänkande. 
Den som vill göra en undersökning med en reflexiv ansats vill alltså göra en efter-
tänksam studie, där ljuset eller kunskapen hela tiden återspeglas ur olika vinklar.
Detta leder till att den som gör undersökningen måste betraktas som en del i studie-
materialet och att två personer aldrig kan uppnå precis samma resultat. Det är därför 
viktigt att reflektera över personliga aspekter i undersökningen menar Thomsson.
Sådana påverkande aspekter kan exempelvis vara kön och ålder. I vårt fall är vi båda 
kvinnor, går samma universitetsutbildning men har olika åldrar och olika bakgrund i 
form av tidigare erfarenheter och livssituationer. Hur detta påverkar vår uppsats har 
vi svårt att värdera. Däremot kan vi hålla med Thomsson i hennes bedömning om att 
det verkligen påverkar. 

Reflexiv analys innehåller två steg, Lodrät analys och Vågrät analys. Steg ett börjar 
med att utskrifterna från varje intervjutillfälle noggrant lyssnas eller läses igenom ett 
antal gånger och reflekteras över. Därefter väljs vissa delar aktivt och reflekterande 
bort. Förhoppningsvis hittas redan då stickord som kan leda till att data kan 
grupperas enligt ett visst mönster. Detta kan, enligt Thomsson, komma att kräva en 
hel del arbete eftersom intervjuerna inte varit strukturerade utan innehållit ganska
olika information. 
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I vårat fall grupperades all data efter de frågor som var underlag för intervjuerna. 
Alla intervjuer utgick från en och samma intervjuguide även om den inte följdes 
slaviskt. Vissa frågor var följdfrågor till andra och utgick därför i vissa fall. 
Dessutom var de olika företagen i olika skeden av EDI-processen, vilket betydde att 
samtliga frågor inte passade in på alla företag. Att gruppera svaren efter frågeguiden
upplevdes inte som något större problem.

När varje enskild intervju var analyserad övergick vi till en vågrät analys, som 
innebar att vi analyserade alla de olika intervjuerna mot varandra, fråga för fråga. I
detta skede arbetade vi med att hitta mönster, se likheter och skillnader mellan de 
olika företagen. Förhoppningen var att även se att ett svar på en fråga leder till en 
viss typ av svar på en annan, det vill säga att det rådde en viss relation mellan dem.
Thomsson menar att varje intervju måste betraktas som en del av någonting större, 
att varje intervju ska betraktas som en pusselbit till en större förståelse.

Frågorna i intervjuguiden (Bilaga I) har grupperats för att ge svar på företagets 
potential för ett EDI-införande. Svaren på frågorna analyserades därför i nästa steg 
utifrån en analysmodell, den så kallade Adopteringsmodellen (egen översättning). 

2.3.2. Adopteringsmodell 

I det sista analyssteget övergick vi till att gruppera svaren på frågorna enligt den
analysmodell av Iacovou et al. som bättre beskrivs i teoriavsnittet (stycke 3.2. och
figur 3:1). Svaren från varje enskilt företag analyserades fråga för fråga för att sedan
värderas tillsammans i grupp. Målet med detta var att få svar på hur viktiga de tre 
faktorerna ”Förväntade fördelar med EDI”, ”Verksamhetens mognadsgrad” och 
”Externa påtryckningar” är för ett EDI-införande.

Förhoppningen var att försöka hitta faktorer som starkare än andra påverkar viljan 
att införa EDI samt potentialen att lyckas. Ett syfte med empirin var att få svar från 
de intervjuade själva, hur högt de värderade inverkan av EDI med en siffra mellan
ett och tio där ett betyder mycket liten inverkan och tio mycket stor inverkan. Detta 
mått på inverkan jämfördes mot den potential som analyserats fram med hjälp av 
adopteringsmodellen gjord av Iacovou et al. för att se om företagets potential kan 
förutspå ett framgångsrikt användande av EDI.

2.4. Validitet och Reliabilitet

Enligt Nationalencyklopedin (2004) betyder validitet ”den utsträckning i vilken ett 
mätinstrument mäter det som man avser att mäta”. Inom tolkande undersökningar 
ser man validitet som frågan om man verkligen studerar de fenomen som man avsett 
studera och om man verkligen tolkar det man tänkt sig tolka. Kunskap som är valid 
är giltig, hållbar och välgrundad. Det är komplicerade begrepp i kvalitativa under-
sökningar. (Thomsson, 2002) 
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Frågorna i kvalitativa undersökningar kan vara luddigt formulerade och ställda eller 
intervjuaren kan påverka intervjupersonen med sina egna värderingar. För att uppnå 
så hög validitet som möjligt har intervjufrågorna i undersökningen haft utgångspunkt 
i adopteringsmodellen skapad av Iacovou et al. (Figur 3:1) Samma modell har även 
varit grund för analysen. 

För att ytterligare öka validiteten har vi genomgående valt att intervjua de personer 
inom företagen som besatt den största kunskapen om EDI. Samtliga personer hade
också medverkat i beslutsprocessen inför avgörandet att införa EDI. När intervjuerna 
bokades förklarade vi för respondenterna vad undersökningen skulle handla om så
att de hade möjlighet att förbereda sig. 

Reliabilitet beskrivs i Nationalencyklopedin som ”ett mått på ett tests precision”.
För att försöka nå så hög reliabilitet som möjligt har vi valt att inkludera vår 
intervjuguide som bilaga till rapporten. På så sätt skulle det vara möjligt att försöka 
återskapa samma undersökning i framtiden. Detta motsägs dock av Thomsson
(2002), som menar att den personlighet och erfarenhet som varje människa bär på 
gör att två personer aldrig kan uppnå samma resultat. 

Vi har också försökt att redovisa våra val av metoder och hur vi gick till väga så 
detaljerat som möjligt för att ytterligare öka reliabiliteten.

Vid intervjuerna har vi båda två medverkat vid samtliga tillfällen och samtliga
intervjuer har spelats in på band för att senare skrivas ut i textform. I och med att allt 
lagrats på band har vi kunnat lyssna på svaren många gånger för att försäkra oss om 
att allt har uppfattats korrekt.
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3. Teori

I avsnittet Teori beskriver vi vad begreppet EDI-potential står för och bryter ner 
begreppet i ett antal faktorer som anses påverka framgångsnivån vid införande av 
EDI i ett mindre företag. Vi beskriver vad dessa faktorer innebär och förklarar hur 
de kan mätas. I hela detta avsnitt utgår vi ifrån de speciella förutsättningar som råder 
för små- och medelstora företag. 

3.1. EDI-potential 

Företag idag arbetar i en omgivning som kräver effektiva operativa, taktiska och 
strategiska processer. Till nyligen har fokus legat på att effektivisera det egna 
företagets värdekedja, något som inte längre ses som tillräckligt (Whiteley, 2000).
Det blir alltmer vanligt att se sig själv som en del i ett nätverk av organisationer där
virtuella företag arbetar som en enhet och där effektiviseringsarbetet måste infatta
hela det interorganisatoriska nätverket. För att detta ska fungera krävs ett intensivt
utnyttjande av informationsteknologi. (Soliman & Janz, 2003) 

På samma sätt som en organisation behöver analysera sin interna värdekedja måste
också de interorganisatoriska värdekedjorna analyseras och effektiviseras. Varje
organisation bör mäta och värdera sina samarbetspartners för att se vilka som tillför
värde till organisationen och vilka som inte gör det tillräckligt bra. (Whiteley, 2000) 

Undersökningar har gjorts för att ta reda på vilka faktorer hos mindre företag som 
påverkar deras mottaglighet för EDI. Raymond & Blili (1997) beskriver i sin modell
ett stort antal faktorer som de menar kan mäta potentialen för att ett mindre företag 
kan lyckas i sitt EDI-införande. Författarna menar att det är av största vikt att ett 
företag som vill påverka sina mindre handelspartners att införa EDI först mäter det 
mindre företagets potential att lyckas för att därefter starta EDI-projekt med de bästa 
kandidaterna.

Större företag kan underlätta införandet i mindre företag genom att känna till kritiska 
faktorer och hur de övervinns. De anser att stora företag bör arbeta målmedvetet på 
att öka småföretagens potential att lyckas eftersom detta påverkar även dem själva 
positivt (Iacovou et al. 1995). Raymond & Blili poängterar dock att det inte är helt 
enkelt att utvärdera specifika fall av EDI eftersom det inte kan isoleras från sin
omgivning och Lee et al. (2000) påpekar att man inte kan se viktiga strategiska 
vinster förrän en tid efter införandet. 

3.2. Faktorer för EDI-potential 

I tidigare studier har det påvisats att småföretag får mindre fördelar av EDI än de 
större företag som det har EDI-kopplingarna mot. Många EDI-forskare har upptäckt 
vikten av en hög integration för att nå framgång med EDI. Tyvärr finns ett motstånd
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mot detta hos små organisationer. För att undersöka detta har tre viktiga faktorer
identifierats som utgör företagets potential för EDI-adoption (Iacovou et al. 1995). 
De tre faktorerna är: 

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

Dessa faktorer anser Iacovou et al. (1995) vara de viktigaste för att förklara EDI-
adoptionens uppförande i småföretag och den förväntade inverkan av teknologin. 
Relationen mellan dessa faktorer, adoptionsprocessen, integrationsprocessen och 
EDI-inverkan visas i Figur 3:1. 

Verksamhetens
mognadsgrad

Externa
påtryckningar

Förväntade
Fördelar

(2) (3)(1)

EDI Adoptering och
Integration

Figur 3:1. Föreslagen adopteringsmodell i småföretag. (Iacovou et al. 1995)

Inverkan av 
EDI

3.2.1. Förväntade fördelar av EDI 

Iacovou et al. hänvisar till Cragg och King (1993) som säger att Förväntade fördelar 
av EDI är den enda faktorn som konsekvent blir identifierad som en av de mest
kritiska adoptionsfaktorerna. Denna anses också vara den viktigaste faktorn för IT-
tillväxt i småföretag.

Raymond et al. (1997) menar att små och medelstora företag reflekterar åsikter, 
attityder och uppföranden av några få nyckelpersoner. Ledningens uppfattning om 
EDI kommer alltså att avgöra om ett införande kommer att ske eller inte. En mer
positiv uppfattning skulle uppenbarligen av sig självt medföra en större sannolikhet
för ett införande.

14



Det potentiella försprånget som EDI-teknologin kan åstadkomma kan grupperas i två 
kategorier. Den första gruppen är direkta fördelar. Dessa är mest operativa fördelar 
relaterat till intern effektivitet i organisationen. Den andra gruppen är indirekta 
fördelar vilket redogör för inverkan av EDI på affärsprocesserna och relationerna 
(Iacovou et al. 1995). Dessa är oftast strategiska fördelar och konkurrensfördelar.

Även om direkta fördelar kan ge stora finansiella besparingar, så har mycket upp-
märksamhet riktats mot inverkan på affärsprocesser. EDI är idealiskt om det 
integreras med kärnan i organisationen, då högre nivå av integration leder till fler
fördelar. Iacovou et al. refererar också till en artikel skriven av Benbasat, Bergeron 
& Dexter 1993, som menar att Förväntade fördelar av EDI är den konkurrensfördel 
som EDI kan ge organisationen. En bättre förståelse hos ledningen för direkta och 
indirekta fördelar ökar sannolikheten för stöd genom nödvändiga finansiella och
teknologiska resurser för en implementering av ett integrerat EDI-system.

Därför antas det att småföretag där ledningen ser de fördelar som EDI medför, med 
större sannolikhet kommer att adoptera EDI och få större effekter av detta. (Iacovou
et al. 1995). 

3.2.2. Verksamhetens mognadsgrad

Raymond & Blili (1997) hänvisar till en tidigare undersökning de gjort när de säger
att småföretags organisationer är beroende av dess mognad för införande och 
användande av EDI. Detta gäller särskilt personalens IT-kunnande, företagets 
finansiella och tekniska mognad och dess nivå av IT-mognad.

Verksamhetens mognadsgrad är betydelsefull på grund av att småföretag har en 
tendens att ha bristande resurser som är nödvändiga för EDI och andra IT-
investeringar (Iacovou et al. 1995). Dessutom gör den relativt låga 
datoriseringsnivån hos småföretag att integrationen av avancerade 
informationssystem blir svår, eftersom detta medför stora omkostnader. På grund av 
att småföretag oftast inte har dessa resurser är deras förmåga att få strategiska
fördelar vanligtvis begränsad. 

Med finansiell mognad menas de ekonomiska resurser som finns för att finansiera 
installationen av EDI, implementering av andra påföljande förbättringar och löpande 
utgifter under användning. En fullständig integration av EDI kan vara väldigt 
kostsamt, och eftersom detta krävs för att investeringen ska bli framgångsrik är det 
viktigt att finansiella resurser finns. (Iacovou et al. 1995) 

Även småföretags nivå av tillväxt kan påverka dess EDI-potential. Företag som har
gått igenom höga nivåer av tillväxt i form av försäljning och nyanställningar under 
föregående två eller tre år kan vara mer benägna att tilldela nödvändiga resurser och 
integrera EDI internt och externt (Raymond & Blili, 1997).

Teknologisk mognad handlar om graden av IT-användning och IT-styrning i 
organisationen. Iacovou et al. menar att företag med många integrerade, datoriserade 
processer är bättre förberedda på att genomföra ett integrerat EDI-projekt, vilket
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ökar inverkan av teknologin. Genom en mer utvecklad IT-användning samt en stor
spridning av EDI borde en högre integrationsnivå av EDI vara mer fördelaktig och 
lättare att uppnå. Med spridning menas hur utbredd EDI-användningen är gentemot
leverantörer och kunder till företaget (Iacovou et al. 1995). Raymond & Blili säger 
att även anställda upplever att deltagande i tidigare IT-implementationer underlättar 
deras deltagande i ett EDI-projekt genom mindre motstånd till förändringar.

Sammanfattningsvis, anses att småföretag med en verksamhet med högre mognads-
grad för EDI med större sannolikhet kommer att bli adoptörer och kunna utnyttja 
fler fördelar än företag med lägre nivå av mognad. (Iacovou et al. 1995). 

3.2.3. Externa påtryckningar

Företag arbetar i nätverk och är föremål för positiva och negativa krafter i sin miljö.
Externa påtryckningar till att adoptera refererar till de influenser som finns i
organisationens miljö. Både Raymond & Blili (1997) och Iacovou et al. (1995) visar 
i sina studier att de två största källorna till Externa påtryckningar är konkurrens-
påtryckningar, och ännu viktigare, påbud av kommersiella partners 
(leverantörer/kunder).

Konkurrenspåtryckningar refererar till graden av EDI-potential i företagets industri 
och ännu viktigare, till dess konkurrenter. Ju fler konkurrenter och handelspartners
som har potential för EDI, ju mer visar småföretag en tendens till att adoptera EDI 
för att behålla sin konkurrenskraftiga position. Å ena sidan, i en osäker eller orolig 
miljö kan EDI ge en strategisk fördel för företaget som leder till en implementering.
Å andra sidan, när dess konkurrenter i industrin använder denna teknologi måste
företaget följa processens gång för att bevara sin konkurrerande ställning. (Iacovou 
et al. 1995). 

Påbud från handelspartners förväntas vara den mest kritiska faktorn för EDI-
adoption hos småföretag. I egenskap av den svagare parten i interorganisatoriska 
relationer är småföretag extremt utsatta för påbud av deras större partners eftersom 
de ofta har uppstått ett beroende från småföretagets sida. Raymond & Blili refererar 
till Cash & McLeod, (1985) som säger att en leverantörs nivå av beroende kan 
utrönas ur procenttalet av dess försäljning till en större kund (ofta mer än 50 %). 
Graden av detta beroende är en svaghet hos EDI, villkor dock beror på kundens 
uppträdande mot det mindre företaget. 

Kraftfulla partners brukar använda tre olika strategier för att förmå en mindre partner
till att adoptera EDI. Den första strategin, ”rekommendationer”, går ut på att större 
företag använder information för att förändra sin mindre handelspartners synsätt på
hur deras organisation kan blir mer effektiva i sina processer via EDI. I kontrast
kräver de andra två strategierna ett tillmötesgående från det mindre företaget. 
”Lovord” inkluderar alla taktiker som föreslår att det större företaget ger den mindre
partnern en belöning (såsom rabatter på produkter som sker med hjälp av EDI-
transaktioner, subventionerad adoption och användning) om den blir EDI-kapabel. 
”Hot”, å andra sidan, refererar till handlingar som medför att det större företaget 
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använder sig av negativa sanktioner om företaget misslyckas med att bli EDI-
kapabel (Iacovou et al. 1995). 

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

Därför förmodas att småföretag som blir utsatta för påtryckningar antingen från 
partners eller från konkurrenter kommer att vara mer villiga att adoptera EDI än de 
som inte känner sådana påtryckningar. (Iacovou et al. 1995). 

3.2.4. EDI-adoption och integration 

EDI-adoption är den process då ett företag blir kapabelt att göra transaktioner med
EDI. Vilken adoptions- och integrationsnivå företaget kommer att ha påverkas av 
dess potential för EDI. Adoptionen sker oftast utan integration, man har alltså EDI-
applikationen på en fristående dator och utför alla interna rutiner kopplade till 
transaktionerna manuellt. Detta är det första steget av integration. (Iacovou et al. 
1995).

Nivån av EDI-integration kan anges utifrån hur integrerat EDI är med andra system 
inom organisationen. Raymond & Bergeron (1996) refererar till Swatman och
Swatman (1991) som har konstruerat och validerat en fyrastegsmodell för 
integration. I det första steget används EDI från en terminal eller en PC utan ett 
internt nätverk, men manuella inmatningar för utgående meddelanden och utskrifter 
av inkommande. I det sista steget är det en sömlös integration mellan EDI och andra 
applikationer såsom inköps-, order-, produktions-, lager-, betalnings-, leverans-
system. Snabbare transaktioner och produktionscykel blir en konsekvens av 
integrationen inom värdekedjan, även mindre lagerhållning och förbättringar i 
servicekvaliteten.

Iacovou et al. nämner också intern och extern integration. De skriver att Raymond & 
Bergeron (1992) har beskrivit intern integration som mångfalden av applikationer 
som interagerar genom EDI, såsom order, faktura, betalning och extern integration 
som antalet transaktionspartners, såsom leverantörer, kunder och myndigheter som
företaget kan göra affärstransaktioner med via EDI. Raymond och Blili (1997) har 
också beskrivit extern integration som närvaron av exportaktiviteter, behovet att 
fungera just-in-time, till att kunna få beställningar (grafiskt gränssnitt) elektroniskt
från kunder, och att ha en stark relation med leverantörer. 

Förväntade fördelar och Verksamhetens mognadsgrad kommer att influera både 
adoption och integration av EDI. Medan Externa påtryckningar, å andra sidan, bara 
kommer att påverka adoptionen, och inte integrationen. (Iacovou et al. 1995) 
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3.2.5. Inverkan av EDI 

De verkliga fördelar/vinster som småföretagen som adopterar EDI får från EDI-
användningen beskrivs som inverkan av EDI. En uppskattning av den förväntade 
inverkan av teknologin utgår från integrationsnivån, som visat sig vara positivt 
relaterad till de fördelar som ett företag kan få ut av EDI-användningen (Iacovou et 
al. 1995). En EDI-användning vid det första integrationssteget resulterar endast i 
direkta fördelar såsom reducerade transaktionskostnader och högre informations-
kvalitet. Men ett mer integrerat system kan erbjuda både direkta fördelar och 
möjligheten att få ett konkurrerande övertag genom strategiska/indirekta fördelar, 
såsom effektivare rutiner, bättre kundservice och förbättrade företagsrelationer.

Raymond & Bergeron (1996) menar att småföretag får en mer framgångsrik EDI-
implementation genom mer stöd från ledningen, medverkan och utbildning av de 
anställda, en detaljerad planering av aktiviteter, och tillräcklig teknisk kontroll av 
dataöverföringen som skickas och tas emot. Implementationsprocessen är också 
kritisk, framgångsrika småföretag är de som har planerat den inverkan som EDI har
på deras arbetsrutiner och ledningsprocesser. Dessa organisationer har utvecklats
gradvis och välbetänkt genom att använda sig av en prototyp av färdiga EDI-
standarders och framhålla kvalitetskontroller genom speciella tester. 

Iacovou et al. kom fram till att små organisationer som blir utsatta för påtryckningar 
för att adoptera EDI kommer att få ut begränsade fördelar om de inte är villiga och 
kapabla till att investera nödvändiga resurser att integrera EDI-systemet. Därför är 
både en hög nivå av Verksamhetens mognadsgrad och Förväntade fördelar (vilket 
föranleder tilldelning av tillgängliga resurser) nödvändig för ett integrerat, starkt
inverkande EDI system.

3.3. Kan man öka potentialen för EDI? 

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

De företag som har en låg potential i punkten Förväntade fördelar av EDI behöver 
hjälp med att motiveras till att adoptera EDI genom att de får undervisning i de 
fördelar som EDI kan ge och vikten av att implementera EDI med övriga affärs-
system. Småföretag där Verksamhetens mognadsgrad anses vara låg kan behöva 
erbjudas finansiell och teknologisk hjälp till att öka mognadsgraden och därigenom 
ha ett bättre utgångsläge för ett lyckat införande. För att de Externa påtryckningarna 
inte ska fungera som en bromskloss för små och medelstora företag är det av största
vikt att det större företaget som vill att de ska införa EDI har en noggrann strategi för 
detta. Belöningar i form av till exempel rabatter och bättre förmåner får det mindre
företaget mycket mer motiverat till ett införande. Användande av hot som 
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påtryckningsmetod bör undvikas av två orsaker, dels försämras ofta relationen 
mellan företagen och dels innebär ett ogenomtänkt införande att det mindre företaget 
väljer att inte integrera EDI med övriga system, vilket inte ger den vinst som det
skulle kunna ge. (Iacovou et al. 1995). 

Att öka potentialen för att det mindre företaget ska kunna lyckas med sitt EDI-
införande bidrar till en bättre interorganisatorisk värdekedja, något som kan bli en 
vinst för alla inblandade parter. (Iacovou et al. 1995). 
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4. Empiri 

I detta avsnitt redovisar vi de resultat som undersökningen gav. Vi börjar med att 
kort presentera de inblandade företagen för att därefter beskriva de fakta som 
framkom vid intervjuerna. 

4.1. Resultat 

Den empiriska undersökningen bygger på intervjuer som har gjorts i fyra företag 
under vecka 18 och 19 år 2004. Företagen är K-Rauta som är ett byggvaruhus,
Kontore, som säljer kontorsmaterial och tillbehör, Piteortens chark som tillverkar
och säljer charkuterier samt Piteå Pappersgross som säljer varor inom kontor, städ 
och engångsartiklar. Samtliga företag kör EDI enbart gentemot kommuner och av
denna anledning beskriver svaren relationerna till kommunerna. Det ska inte ses som 
om fenomenet endast rör kommuner utan vi tror att det lika gärna skulle kunna
beskriva förhållandet till andra företag eller myndigheter.

Vi väljer att inte skriva ut vilket företag som vi i den senare delen kallar för Företag 
A och så vidare. Detta för att öka integriteten för de deltagande företagen. 

4.1.1. Företag A 

Företag A använder EDI till att ta emot order, skicka ordererkännande och fakturor
samt till att skicka ut prislistor till sina kunder. De har använt EDI i sju till åtta år. 

Förväntade fördelar
När beslutet togs att börja överföra data med hjälp av EDI tyckte respondenten att 
det var ett spännande projekt att vara med i, även om de då inte förstod speciellt 
mycket om hur det fungerade. Innan man började arbeta med EDI hade de haft en 
förhoppning om att få betalt för varorna snabbare, någonting som dock inte 
infriades.

Som största fördel med EDI såg man det smidigare flödet av data, att ordern 
kommer in direkt i datorn och att man slipper föra in det manuellt och därigenom
undviker att felaktigheter uppstår. De största nackdelarna var kostnaden, att det inte 
medför någon merförsäljning samt att systemet är ”fruktansvärt osmidigt”, bland
annat för att det fanns väldiga problem med att ändra i en order som hade blivit fel. 
En annan nackdel var att samma standard inte gällde för de två olika kunderna som 
de handlade med.

Verksamhetens mognadsgrad
Innan EDI-införandet hade Företag A ett affärssystem. De bytte från ett PC-system 
till ett Unix-baserat system. Det nya systemet hade EDI-koppling som standard. I 
samband med EDI-införandet gjordes en hel del förändringar i företaget även om
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dessa sades vara relativt små och enkla att göra. Det handlade om exempelvis
ändringar i textfält som gjordes för att det skulle passa ihop bättre med kundens 
system. Bytet av affärssystem var något som ändå skulle ha gjorts, men EDI-
införandet medförde att man valde ett system som möjliggjorde integration. Den 
första programvaran slutade tillverkas efter en tid och företaget körde EDI på en 
extern enhet. Numera använder de Postens EDI-konverterare, hämtar data manuellt
som sedan importeras till affärssystemet.

Personalen på företaget sades ha varit positiva till förändringen, en förändrig som 
inte heller sågs som speciellt stor eftersom den endast påverkade personal med stor 
datorvana. Företaget har även en hemsida med försäljning, denna webbhandel 
upplever de vara ”hundra gånger smidigare och billigare och enklare än EDI”.

Försäljningen via EDI är bara en till två procent av företagets totala försäljning.
Företag A använder sig av EDI mot två kunder. De tror inte att antalet EDI-kunder 
kommer att öka inom närtid eftersom det är så få företag i deras omgivning som 
använder det. ”Vi kan inte styra det. Vi har det, vill någon använda det så kan de 
göra det.” På grund av de höga investeringskostnaderna vill de heller inte kräva EDI 
av sina andra leverantörer. 

Externa påtryckningar
Företag A använder EDI mot två kommuner. Initiativet till att införa EDI sades ha
kommit från kunden. Respondenten ansåg att initiativet var i form av ett krav, 
”kunden hade stått på sig ganska hårt.” Kommunen ansågs vara en mycket viktig 
kund även om det inte är deras största kund i dagsläget.

Kontakten till EDI-kunden sades vara bra, de hade haft många avtal och hade aldrig 
upplevt problem i relationen. Däremot ansåg respondenten att de inte hade så stora
möjligheter att påverka sin kund. ”I så fall får vi betala både våra egna och deras 
förändringar. Det är ju köparens marknad.” Försäljningen till kunden sades inte ha 
ökat efter EDI-införandet, snarare tvärtom eftersom de förlorat merförsäljningen
som man kan få när man träffar kunden i verkligheten. Förutom detta sades den 
personliga kontakten till kunden bara ha minskat lite grann. Respondenten sa sig 
märka att vissa beställare fortfarande hellre ville komma in själva eller ringa in sina
beställningar fast de hade stränga order på att endast beställa via EDI. 

Adoption och implementering 
Företag A införde EDI endast för att det var ett krav från kommunens sida för att få 
fortsätta vara leverantör åt dem. Respondenten tyckte att den första införandeproces-
sen tog lång tid att genomföra. Enligt honom tog det flera månader innan 
meddelandena gick igenom smidigt. Man blev tvungna att göra omprogrammeringar
ett flertal gånger innan överföringen av data fungerade som den skulle. Införandet 
mot den andra kommunen upplevde man däremot som ”betydligt mycket
smidigare”.

Inverkan av EDI 
På frågan om hur vår intervjuade person skulle beräkna inverkan av EDI i sitt
företag, på en skala mellan ett och tio svarade han: ”Fem ungefär. Jag är inte så där 
jätteimponerad av systemet, tycker det är väldigt fyrkantigt.” 
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Om de stått inför valet att införa EDI i dag, med den kunskap som de nu har, påstod 
respondenten att de kanske inte skulle ha infört EDI. Möjligen hade de infört det,
men kört manuellt istället för att integrera. ”Det är så mindre företag gör.” Han hade 
också åsikten att: ”Det är beställarna som tjänar på det, leverantörerna får inte ut 
särskilt mycket av EDI.” 

4.1.2. Företag B 

Företag B har ännu inte aktivt kommit igång med att skicka och ta emot EDI-
meddelanden, utan arbetar med att mata in uppgifter som sedan ska omvandlas för 
att passa kundens system. 

Förväntade fördelar 
Den ansvarige personen för EDI-införandet sade sig ha varit positiv till EDI redan 
innan kravet från kunden kom.

De största förväntade fördelarna med EDI sades vara den tidsvinst som det kunde ge 
upphov till om nog många verkligen använde sig av det. Fram till dess sågs systemet
mest som en belastning. Det kunde också bli en fördel i framtiden att man redan 
hade ett fungerande EDI-system eftersom man kunde få en konkurrensfördel 
gentemot andra företag. Det skulle vara lättare att koppla in fler kunder senare, 
menade respondenten. 

Som nackdelar med EDI uppgavs dels kostnaden, men ännu mer att man ”blottar 
företaget prismässigt”. Med det menade respondenten att någon på kundsidan kan 
avslöja avtalets innehåll till en konkurrent. EDI sågs som ett risktagande fram till 
den punkt då man når en nog stor nivå på försäljningen, ”till dess finns det fler 
nackdelar än fördelar”. 

Företag B kunde inte besvara frågan om de fick de fördelar och nackdelar som de
trodde att de skulle få efter införandet eftersom de inte kommit till det stadiet att de 
har börjat använda EDI. 

Verksamhetens mognadsgrad
Företag B gör idag ingen försäljning via EDI eftersom detta företag befann sig mitt
inne i ett förändringsarbete inför EDI-införandet, de matade in uppgifter på alla 
företagets artiklar i EDI-systemet, något som sades vara väldigt tidskrävande. Någon 
integration mellan EDI och övriga affärssystem hade ännu inte planerats, troligen 
skulle det heller inte bli av i närtid. Innan beslut togs om en integration måste detta 
noga utvärderas, ”så att det är kostnadseffektivt”. 

Företag B ska nu införa EDI mot sin första kund. De tror inte att antalet EDI-kunder 
kommer att öka inom de närmsta åren. Möjligen kan EDI komma att växa inom 
vissa nischer som statliga myndigheter, kommunala inrättningar och försäkrings-
bolag. ”Men det kommer att ta tid, säkert tio år.” 

Företaget använder i dagsläget ett affärssystem och har en hemsida vilken innehåller 
kontaktinformation och viss information om varor. Någon e-handel av annat slag än 
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EDI bedrivs inte. Personen som intervjuades sade sig ha stor vana från IT-branschen
och i och med det en positiv inställning till användning av datoriserad 
kommunikation. Övrig administrativ personal hade heller inget motstånd mot att 
införa EDI, något som förklarades med att de har stor datorvana sen förut. Visst 
motstånd kunde istället märkas hos användarna ute hos kunden som hellre gjorde 
sina inköp personligen. 

Externa påtryckningar
Initiativet till att införa EDI kom från kunden i och med att det blev krav i en 
upphandling. Relationen med kunden sades vara ”Utmärkt!”. Däremot kunde företag 
B inte svara på frågan om de hade någon möjlighet till att påverka sin kund eftersom
detta läge ännu inte hade uppstått. De trodde dock inte att möjligheten att påverka 
skulle vara speciellt stor.

Kommunen ses som en viktig kund i företag B. Någon ökad försäljning i och med
EDI-införandet trodde de emellertid inte på eftersom de kunde se en viss motvilja
från användarnas sida till att göra beställningarna elektroniskt. Detta sågs dock som 
ett övergående problem som skulle avta i och med att användarna fick allt större
datorvana.

Inverkan av EDI 
Någon bedömning av EDI:s inverkan på företaget kunde inte göras eftersom de ännu 
inte var färdiga med införandefasen. Respondenten ansåg dock att ”man måste lösa 
problemet med att få det attraktivt för beställarna” för att användandet ska öka. 

4.1.3. Företag C 

Företag C har använt EDI i två år och de gör hela flödet från order till betalning med
hjälp av EDI. 

Förväntade fördelar
Innan de införde EDI i företaget sade sig respondenten inte ha haft några 
förväntningar alls. De införde EDI för att en viktig kund ville det och ansåg att ”vad 
vi själva hade för känslor är ointressant i sammanhanget”.

Några fördelar med EDI sa sig företag C överhuvudtaget inte se. ”För oss är det bara 
en belastning” ansåg han. Som nackdelar angav han kostnaden och allt merarbete
som EDI medför.

Verksamhetens mognadsgrad
Vid införandet hade företaget inte behövt göra några förändringar alls. Företaget 
hade sedan tidigare ett affärssystem men EDI integrerades inte med detta. Istället
finns EDI på en extern dator varefter orders skrivs ut och administreras manuellt.
Kostnaden för att integrera har inte undersökts, men den förmodas den vara stor. 

Av företagets ungefär 2000 kunder är det bara ett företag som handlar via EDI. 
Dessutom är det inte hela detta företag som använder EDI utan bara vissa 
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avdelningar. Möjligen kunde man tro att fler avdelningar skulle komma att använda
EDI i framtiden.

Företag C har en hemsida med kontaktinformation med ingen webbhandel. Däremot
bedriver man en förenklad e-handel, ”typ mailorder” mot en stor kund. Detta sägs 
fungera jättebra och har förenklat och förbilligat för bägge parterna. 

Personalen i företaget sades inte ha känt något motstånd till att införa EDI. Det sågs
bara som en process som ligger utanför de andra men som varit lätt att lära sig. 

Externa påtryckningar
Initiativet till att införa EDI kom i form av ett önskemål från kunden. Eftersom det
var den största kunden som hade denna önskan fann man det självklart att införa. 
Dock utgör EDI-order endast ungefär fem procent av alla affärer med kunden, resten 
av affärerna med kunden sker traditionellt. 

Relationen till kunden beskrivs som ”mycket bra” medan möjligheten att påverka
inte ses som särskilt stor. Försäljningen till kunden sägs inte ha ökat i och med EDI 
utan tvärtemot minskat. ”Det går inte att vara försäljare” uttrycker sig respondenten. 
Han säger sig förstå att kommunen tjänar stora pengar på EDI, men att det enbart för
med sig nackdelar för dem själva. Företaget såg EDI-användningen som en 
generationsfråga, att det fortfarande var svårt att få ”tanterna i köket” att verkligen 
beställa elektroniskt trots kommunens krav. 

Adoption och implementering 
Företag C tyckte att införandet hade gått smidigt, ”bara att köpa in systemet, svårare 
än så var det inte”. Inte heller tyckte han att det hade funnits speciella problem vid 
införandet. Respondenten tyckte dock att systemet hade haft vissa barnsjukdomar i
början, till exempel att gick det bara att leverera fullständiga order. ”Om kunden 
beställde 100 artiklar och vi hade 99 blev det ingen leverans, innan vi fick in en till. 
Hade varit bättre för kunden att få de 99 först. Helt huvudlöst!” Dessa problem var
nu lösta. 

Inverkan av EDI 
Företag C är inte alls nöjda med EDI. ”Det ger oss ingenting, det är ingen vinna – 
vinna situation” säger han. 

På frågan ifall de skulle ha gjort om införandet idag svarar respondenten ändå att de 
skulle ha gjort likadant om det var en önskan från en stor kund och de såg 
affärsmässighet i det. Handeln via EDI kan enligt honom vara en förlust men de ser 
till helhetsbilden. Hade önskan om EDI däremot kommit från en mindre kund skulle 
de inte ha infört det. 

4.1.4. Företag D 
Företag D använder EDI för överföring av data genom hela flödet från order till 
betalning. De har använt EDI i cirka fyra år. 
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Förväntade fördelar 
Vid tiden för EDI-införandet sade sig respondenten att de hade varit medvetna om 
att det skulle komma att innebära dubbelarbete. De sa sig inte ha haft några speciella 
förväntningar om fördelar som EDI skulle komma att medföra. Införandet startade 
som en testverksamhet med bara fyra enheter anslutna i början. Av den anledningen, 
och eftersom anbuden bara sträcker sig över två till tre år, ville företaget inte
investera alltför mycket pengar. Respondenten sade sig också ha diskuterat EDI med
personer som hade haft integrerade system och de ”var inte så positiva, det hade
varit mycket strul”. 

Fördelen med EDI tyckte detta företag främst kom från att de själva kunde styra när 
de skulle ta emot en order och att de därigenom inte är lika bundna till när en order 
kommer in. De såg också en tidsvinst i att de inte längre behöver ringa upp kunden. 
Som nackdelar med EDI nämndes det merarbete som medföljer i och med att 
systemen inte är integrerade. En annan nackdel sades vara att programvaran är 
”stelbent” att jobba i och att man inte kan göra några ändringar vid exempelvis ett 
feltryck.

Verksamhetens mognadsgrad
Vid tiden för införandet av EDI sa sig företag D inte ha behövt göra några andra 
förändringar i annat än sina egna rutiner. Företagets affärssystem och EDI har inte
integrerats utan EDI körs på en speciell dator för att därefter manuellt införas i 
affärssystemet. När ordern har expedierats ska den sedan återigen manuellt införas i 
EDI-systemet för fakturering. 

Företag D har enbart EDI-uppkoppling mot denna kund och tror heller inte kunna
klara av att införa det mot mer kunder utan att först ha integrerat systemen. Däremot
tror respondenten att användningen av EDI kommer att öka i framtiden om bara
tekniken anpassas efter beställarens verklighet. Företaget har ingen annan typ av e-
handel i dagsläget.

Från den egna personalen säger han sig inte ha märkt några negativa tankar om EDI, 
något som förklaras med att det endast rör administrativ personal som redan har 
datavana.

Externa påtryckningar 
Företag D införde EDI ”efter ett uttryckligt önskemål från kunden”. Denna kund 
beskrivs som ”viktig, men inte den största” av företagets kunder, ungefär fyra till 
fem procent av omsättningen kommer från affärer som sker via EDI. 

Relationen till kunden beskrivs vara bra och i detta företag anser man sig ha fått bra 
gehör när problem har uppstått som man har velat åtgärda. Företagen sägs ha haft en 
”fungerande dialog”. Försäljningen till kunden har inte ökat efter införandet av EDI
utan den sägs vara oförändrad. 

Adoption och implementering 
I början sa sig företag D ha haft vissa problem med EDI-överföringen men dessa 
problem sades bero på att användarna på kundsidan inte ännu hade lärt sig systemet.
Eftersom kontakten med kunden och även supporten hos konsultföretaget fungerade 
”jäkligt bra” hade alla problem löst sig enkelt och smärtfritt.
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Inverkan av EDI 
Företag D säger sig vara ”måttligt nöjd, 3 – 4 ungefär” på en skala mellan ett och tio. 
Respondenten säger sig ha viljan att integrera EDI med affärssystemet men fått 
svaret att det inte lönar sig. ”Leverantören av vårat ordersystem har pratat med
konsultföretaget. Svaret vi har fått är att det inte blir någon integrering. Vi kanske är 
för små.”. Han har dock inte fått någon indikation alls på hur stora integrations-
kostnaderna skulle bli. Även denna respondent påpekar att ”den stora fördelen har 
beställaren.”
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5. Analys 

I denna del presenteras analysen av de resultat som intervjuerna gav. Här jämförs de 
svar som vi har fått av de olika respondenterna för att försöka hitta likheter och 
skillnader. Därefter analyseras svaren enligt den analysmodell av Iacovou et al. som 
beskrivs i teoridelen. Slutligen görs en återkoppling till teorierna för att se ifall
resultaten av intervjuerna bekräftar teorierna eller om det finns motsägelser mellan
resultat och teori. 

5.1. Reflexiv analys

I den reflexiva analysen görs en vågrät analys, där de olika intervjuerna ställs mot
varandra, fråga för fråga. I likhet med i intervjuguiden (Bilaga I) grupperades 
frågorna efter den faktor som de var ämnade att värdera. Detta skede hade som syfte 
att identifiera mönster samt att se likheter och skillnader mellan de olika företagen.

5.1.1. Förväntade fördelar av EDI 

På frågan om vad som var den största fördelen med EDI sa Företag C att de inte 
kunde se några fördelar överhuvudtaget. EDI var endast en belastning för dem. De
andra företagen såg fördelar som härrör sig till både direkta- och indirekta fördelar, 
såsom mindre antal fel och att det kunde ge en tidsvinst, men att tidsvinsten inte 
skulle uppstå förrän ett stort antal kunder hade övergått till att handla med EDI. 

Företag A nämner att det ”kan få ordern direkt in i datorn” och att det blir ”mindre
fel”. Företag B har den uppfattning att ”om man lyckas få alla användare att nyttja 
systemet uppstår det en tidsvinst”. Företag D tyckte att det var en fördel att de kunde 
få ordern i rätt tid tack vare EDI men de såg även att de kunde få ut fler fördelar och 
minska nackdelarna om de integrerade EDI med affärssystemet. Företag B ansåg att 
det var en fördel att i ett senare skede kunna koppla in sig mot fler företag, men att 
det antagligen skulle dröja länge. 

Alla företag ansåg att det fanns många nackdelar med EDI för dem. Samtliga
nämnde kostnaden som en faktor. Företag A och C nämnde även en sjunkande 
försäljning i och med att de tappade merförsäljningen. Företag C menar att ”det går 
ju inte vara försäljare när man inte får prata med någon”. Företag B var mer orolig 
över att de blottar företaget prismässigt, de menade att det finns risk för att 
konkurrenter kommer över deras prislistor. Företag C och D såg allt dubbelarbete
som EDI-systemet ger som den största nackdelen. Alla som hade infört EDI ansåg 
att systemet var ”stelbent” och ”fyrkantigt” att arbeta med.

Företag A hade haft förväntningar på att EDI skulle ge dem fördelar som snabbare
betalningar, men att så inte skedde. Företag B hade en större IT-erfarenhet vilket
medförde att de hade en del förväntningar på EDI, även om de inte trodde att det 
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skulle komma att ge så många fördelar första tiden. Företag C hade inga
förväntningar alls utan införde EDI bara för att det var deras största kunds önskemål.
Företag D hade inte heller några större förväntningar vid införandet eftersom de inte 
integrerade EDI, men de har större förväntningar på vad en integration skulle kunna 
ge dem för fördelar. Respondenten från företag D sade sig ha pratat med andra 
personer som hade använt EDI tidigare men att de tyckte att ”det hade varit mycket
strul”.

5.1.2. Verksamhetens mognadsgrad

Företag A valde att byta affärssystem i samband med EDI-implementeringen och 
kunde då integrera EDI med det nya systemet. De fick på grund av denna integration 
göra en hel del förändringar så att kommunens system skulle kunna läsa deras EDI-
meddelanden. Företag B håller just nu på att implementera EDI i företaget, men de
har valt att inte göra denna integration till att börja med men kan tänka sig att göra 
det i framtiden om EDI-användningen ökar. Företag C och D har EDI-systemet på 
en dator som inte har någon koppling till deras affärssystem, men Företag D har en 
önskan att integrera EDI. De gör utskrifter och matar sedan in manuellt i affärs-
systemet. De som var mest positiva till att införa EDI var Företag B, företag A och D 
tyckte att det var okej med ett införande och Företag C var inte alls intresserade av
en implementering.

Alla utom Företag D har en hemsida med kontakt- och produktinformation. Företag 
A har en mer utbredd e-handelsanvändning än de övriga företagen. Förutom EDI har
de försäljning via sin hemsida, något som man säger sig fungera ”hundra gånger 
smidigare och billigare och enklare än EDI”. Företag C hade, som de kallade det, en 
förenklad form av elektronisk handel mot ett större företag. Detta var en typ av order 
via e-post som de två företagen hade utvecklat själva och som sades ha ”förenklat 
och förbilligat för bägge parterna”. 

IT-kunnande hos personalen i företagen är på samma nivå inom nästan alla företag, 
bara företag B har lite mer erfarenhet av IT. Företag A, B och D har ungefär lika 
många anställda medan Företag C har hälften så många. Vi antar därmed att de tre 
föregående företagen har större finansiella resurser att använda vid EDI-införandet. 
Företag A har haft väldigt höga kostnader på grund av deras integration av EDI med
affärssystemet.

Samtliga företag, förutom Företag B som ännu inte var färdig med införandet,
använde EDI till alla rutiner från order till betalning. Inget av företagen använder 
EDI mot andra leverantörer eller kunder än kommunerna. De menar att det är en 
väldigt liten marknad för detta, åtminstone här uppe i Norrbotten. Inget av företagen 
hade heller någon större försäljning via EDI, siffran varierade mellan en och fem
procent av den totala omsättningen. 

Företag A har EDI-kopplingar mot två kommuner medan B, C och D bara använder 
det mot en kommun och då endast mot några avdelningar. En del av dessa 
avdelningar visar sig ha personal med väldigt lite datorvana och använder inte
systemet fullt ut. Företag B har ännu inte implementerat systemet men tror inte att 
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användarna kommer att ta till sig systemet som kommunens ledning tänkt sig. 
Företag C har använt systemet i två år och användarna beställer fortfarande varor på
andra sätt än genom EDI. Företag D tycker däremot att användarna på kommunen 
tagit till sig systemet ganska bra. 

Ingen av respondenterna sade sig ha märkt av några negativa förväntningar från sin 
egen personal. Detta förklarades med att personalen som arbetade med EDI var vana 
vid administrativt arbete och att EDI inte hade medfört så stora förändringar i 
arbetssätt.

Inget av företagen tror att de kommer att utöka sitt användande av EDI inom en snar 
framtid. De menar att det finns så få användare av systemet, att det är möjligt att 
kommunerna kommer att utöka sitt användande eller att fler än de i nuläget tre 
kommunerna börjar handla via EDI. Som respondenten från Företag A uttrycker det;
”Vi kan inte styra det. Vi har det och vill de använda det så kan de göra det. Det är 
inte upp till oss.”. Respondenten från Företag B tror att EDI kommer att växa inom 
vissa nischer, som statliga myndigheter, kommunala inrättningar och 
försäkringsbolag. Men att det kommer att ta tid, säkert tio år.

5.1.3. Externa påtryckningar

För Företag A och B så var det ett krav från kommunens sida för att få vara 
leverantör åt dem. För Företag C och D var det ett så kallat önskemål från 
kommunens sida, men vi fick uppfattningen att det egentligen handlade om ett krav i 
deras fall också. Kommunen ses av alla företag som en viktig kund. För Företag C är 
det den största kunden. Inget av företagen säger att försäljningen till kommunerna 
har ökat i och med EDI, utan snarare tvärtom. De tror heller inte att försäljningen
kommer att öka i framtiden, i alla fall inte i närtid. Samtliga företagen säger sig
märkt ett visst motstånd från anställda hos kunden till att använda EDI, att det är en 
generationsfråga och att det är svårt att få människor som inte är så vana vid datorer 
att sköta sina inköp via EDI, även om det är kommunernas krav. De säger sig förstå 
att det inte är så lätt att få exempelvis ”tanterna i köket” eller en anställd på 
parkförvaltningen att beställa med hjälp av datorn. 

På frågan om hur kontakten är med den kommun som de idkar EDI-affärer med
säger sig samtliga ha bra eller mycket bra relationer med kommunens representanter.
Företag A har EDI mot både Luleå och Piteå Kommun och säger att det var 
skillnader med att komma igång med EDI mot dem, den ena kommunen kändes mer
tillmötesgående och smidigare att arbeta med. Samma sak gäller för de inblandade 
konsultföretagen. Visserligen hade någon tid förflutit mellan tillfällena vilket kan 
tänkas ha påverkat. 

Tre stycken har angett att det är väldigt svårt om inte omöjligt att påverka
kommunen, om det måste ske förändringar så får det göras på företagets sida. Det 
var bara Företag D som tyckte att kommunen var lyhörda för deras önskemål och 
kunde göra förändringar om de önskade så. Det har inte framgått i intervjuerna att
företagen har utsatts för konkurrenspåtryckningar från andra företag inom
branschen.
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Inget av företagen sa sig ha fått någon hjälp av kommunerna med att öka förståelsen
för inverkan av EDI. Den allmänna synen var att kommunen såg till sina egna
fördelar men inte brydde sig speciellt mycket om att även det mindre företaget skulle 
tjäna på det, att det aldrig uppstod någon ”Vinna-Vinna situation”. 

5.1.4. Adoption och implementation 

Samtliga företag hade infört EDI efter krav eller starka önskemål från kommunens
sida vid en upphandling. Företag A, som haft EDI längst hade varit med i en 
projektgrupp från början och sa sig ha känt spänning och förväntan vid starten. 

Företag A tyckte att EDI-införandet var en ganska lång process, att det tog flera 
månader innan det fungerade smidigt och att många omprogrammeringar fick göras. 
En annan, respondenten från Företag C, ansåg att det gick snabbt att komma igång 
men att det fanns några ”barnsjukdomar” som att man bara kunde leverera 
fullständiga orders. Hade kunden beställt etthundra artiklar och man bara hade 
nittionio hemma så kunde man inte leverera innan den hundrade artikeln hade 
kommit. Detta problem hade dock lösts. 

Innan EDI-meddelanden kunde börja skickas sa Företag A sig ha behövt göra 
förändringar av mindre slag för att anpassa sitt tidigare system till EDI, medan de 
andra inte hade haft några sådana behov. Detta företag hade bytt affärssystem i
samband med EDI-införandet även om de sa att det skulle ha gjorts i vilket fall som
helst. I alla fall ledde det till att man valde ett system som hade EDI-koppling som
standard. Detta var det enda företag som hade integrerat EDI med övriga system. De
övriga körde EDI på en extern enhet och överförde därefter ordern manuellt till sitt 
affärssystem. Ingen av dem hade i nuläget planer på att integrera eftersom man
räknar med att det skulle medföra stora kostnader. Företag D hade visat intresse för 
att integrera men där hade konsultföretaget avrått. 

5.1.5. Inverkan av EDI 

Vår fråga om hur nöjda de är med EDI på en skala mellan ett och tio sa Företag C att
de inte var nöjda alls, vilket vi värderar till siffran 1 på en skala mellan ett och tio.
”Jag söker fördelar men ser inga!” Företag D värderar inverkan av EDI till ”Måttligt,
3 – 4 ungefär”. Företag A, det som har EDI integrerat med övriga affärssystem sa sig
ge EDI betyget 5. Respondenten sa sig ändå inte vara ”jätteimponerad av systemet,
tycker det är väldigt fyrkantigt”. Företag B som ännu inte börjat köra EDI kunde av 
förklarliga skäl inte ännu betygsätta hur nöjda de var med EDI. 

På frågan om ifall något skulle ha gjorts annorlunda vid ett införande i dag svarade 
Företag A, det enda som integrerat EDI med övriga system, att man antagligen inte 
skulle ha gjort någon integration. Respondenten anser att EDI kostar mer än det ger. 
Den intervjuade från företag C är av uppfattningen att ”om det är en stor kunds
önskan och vi ser affärsmässighet i det, då gör vi det. Självklart!”. Samtidigt säger
samma person att EDI-handeln kan vara en förlust för dem, men att de ser till 

30



helhetsbilden, att kommunen är en så pass viktig kund och att de förutsätter att 
kommunen kommer att utöka EDI-användandet till fler avdelningar. 

Samtliga påpekar att för att få fler att använda EDI måste man få det mer attraktivt 
för användarna, att alla måste uppleva inverkan med det för att de ska vilja använda 
det.

5.2. Analys av potential för EDI 

Frågorna grupperades utifrån vilken faktor de syftade på att besvara enligt den 
adopteringsmodell som Iacovou et. al. utvecklat. Vi utgick från teorin och analyse-
rade sedan svaren från varje enskilt företag och försökte sedan värdera svaren i en 
skala mellan låg till hög för att kunna se hur den faktorn påverkade deras potential 
för EDI. Vissa frågor visar mer på potentialen än andra, dessa presenteras i tabell 5:1
- 5:3. Dessa värderingar sammanställs senare, i Tabell 5:4, så att varje faktor,
Förväntade fördelar, Verksamhetens mognadsgrad och Externa påtryckningar får en 
sammanräknad bedömning för varje företag. Tabell 5:4 visar sedan hur värdet på de 
tre faktorerna leder till en beräkning av den totala potentialen för varje företag. 

5.2.1. Förväntade fördelar av EDI 

Enligt Iacovou et al. delas företags Förväntade fördelar av EDI upp i direkta- och 
indirekta fördelar. För att få en bild av hur de såg på EDI före implementering och 
hur de ser på det idag så valde vi att bedöma de Förväntade fördelarna utifrån tre 
delfrågor: Uppfattade fördelar (de direkta- och indirekta fördelar som de ser nu), 
Uppfattade nackdelar (de nackdelar som de ser nu) och Förväntningar inför EDI-
införandet (de förväntningar de hade på EDI innan implementeringen). Tabell 5:1 
visar hur företagen värderades i dessa punkter. 

Tabell 5:1. Förväntade fördelar, värderingar för varje företag 

Förväntade
fördelar

Företag A Företag B Företag C Företag D

Uppfattade
fördelar med EDI

Medel Ganska låg Inga Medel

Uppfattade
nackdelar med 
EDI

Hög Hög Hög Hög

Förväntningar
inför EDI-
införandet

Medel Medel Låg – inga Låg
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Uppfattade fördelar med EDI 
När det gäller den första faktorn för att mäta potentialen kan vi se att Företag A har 
uppfattat flest fördelar med EDI. Företag D såg inte så många fördelar med sitt 
nuvarande användande av EDI, men de ansåg att de kunde få fler fördelar och 
minska nackdelarna om de integrerade EDI med affärssystemet. Företag C inte
kunde se några fördelar alls. Av denna anledning ansåg vi att Företag A och D får
bedömning Medel medan omdömet för de två andra företagen blir lägre. De fördelar 
som företagen har uppfattat härrör sig både från gruppen direkta vinster och 
indirekta vinster. 

Från gruppen indirekta fördelar såg företag A, som hade integrerade system en 
tidsvinst och ett mindre antal gjorda fel. Övriga företag ansåg att EDI kunde leda till
tidsvinst men att det i deras företag var tvärtom. Inget av företagen såg fördelar i 
form av kortare produktionstider, undvikande av produktionsstopp och -förseningar 
eller lägre lagerkostnader. Lee, Han & Park (2000) menar också att indirekta 
fördelar är svårare att värdera i pengar eftersom de hänger ihop med
effektiviseringar i processerna både inom och utanför den egna organisationen. EDI 
kan vara ett viktigt vapen för att enklare hitta nya affärskontakter anser Jiménez-
Martinez & Polo-Redondo (2004). I vår undersökning var det endast ett av företagen 
som ansåg att det var en fördel. 

Uppfattade nackdelar med EDI 
Samtliga företag ansåg att det fanns många nackdelar med EDI. Alla nämnde de 
höga kostnaderna och det dubbelarbete som EDI-systemet ger, men också en 
sjunkande försäljning. 
I vår analys ger vi därför samtliga företag omdömet Hög vad gäller uppfattade 
nackdelar med EDI. 

Förväntningar inför EDI-införandet
Företag A hade varit positiva till att börja införa EDI. De tyckte att det skulle bli
spännande, även om de inte visste så mycket i förväg om vad det innebar. Företag B 
har en större IT-erfarenhet vilket medför att de är mer positiva till IT-utveckling i 
stort och har därför en del förväntningar på EDI. Företag C och D hade inga
förväntningar alls vid införandet, men D har större förväntningar på vad en 
integration skulle kunna ge dem för fördelar. Av denna anledning värderar vi
potentialen för denna faktor som Medel för företag A och B och Låg för företag C 
och D. 

5.2.2. Verksamhetens mognadsgrad

Enligt Iacovou et al. bedöms Verksamhetens mognadsgrad utifrån företagets
finansiella och teknologiska mognad för att införa EDI. Frågorna som ställdes 
påverkar var och en antingen den teknologiska mognaden och/eller den finansiella 
mognaden. Tabell 5:2 visar bedömningen av dessa punkter. Genom att titta på 
svaren som en helhet kan en utvärdering av mognadsgraden göras. (Tabell 5:4) 
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Tabell 5:2. Verksamhetens mognadsgrad, värderingar för varje företag 

Verksamhetens
mognadsgrad

Företag A Företag B Företag C Företag D

Förändringar i 
samband med EDI-
införandet

Hög Låg Låg Låg

Integration av EDI Hög Låg Låg Låg
Spridning av EDI Medel Låg Låg Ganska låg 
Övrig e-handel Hög Låg Låg Låg
IT-kunnande Medel Hög Medel Medel
Finansiella resurser Hög Medel Låg Medel

Iacovou et al. menar att den teknologiska mognaden handlar om graden av IT-
användning och IT-styrning i företaget. Den finansiella mognaden är de ekonomiska
resurser som finns för att finansiera installationen av EDI. För att analysera den 
teknologiska och finansiella mognaden har vi delat upp den i ett antal faktorer för att
kunna utvärdera dem.

Förändringar i samband med EDI-införandet 
De förändringar som företaget fått göra i samband med EDI-införandet kan härröra 
till både den teknologiska och finansiella mognaden. Stora förändringar bör ha 
medfört stora investeringar och det påverkar de finansiella resurser som använts. 
Stora förändringar kan också ha skett på grund av en sedan tidigare låg IT-
användning. Företag A har fått göra många förändringar i samband med införandet, 
mycket på grund av att de integrerat EDI. De andra företagen bedömer vi som Låg 
på den punkten eftersom de inte gjort så många förändringar alls inför införandet av 
EDI.

Integration av EDI 
Enligt Iacovou et al. kräver en integration av EDI med affärssystemet stora 
finansiella och teknologiska resurser. Endast företag A har valt att integrera och vi 
bedömer därför deras integration som Hög. De övriga som inte integrerat bedömer vi 
som Låg. 

Spridning av EDI 
När det gäller spridningen av EDI så menar vi hur utbredd EDI-användningen är 
gentemot leverantörer och kunder till företaget. Företag A har vi bedömt som Medel 
eftersom de använder EDI mot två kommuner. Företag B och C använder bara EDI
mot en kommun och då mot bara några få avdelningar inom kommunen. Företag D 
har också bara EDI mot en kommun men mot några fler avdelningar. Spridningen av 
EDI påverkas av den teknologiska mognaden hos företaget (Iacovou et al. 1995). 

Övrig e-handel 
Även övrig elektronisk handel kan påverka den teknologiska mognaden i företaget 
eftersom det påverkar företagets IT-användning. Endast Företag A använder e-
handel på andra sätt än genom EDI, då genom försäljning via sin hemsida. Vi 
bedömer därför deras E-handelanvändning som Hög och de övriga som Låg. 

33



IT-kunnande
Raymond & Blili menar att småföretag är beroende av dess mognad för införande 
och användande av EDI, bland annat när det gäller personalens IT-kunnande. En hög 
nivå av IT-kunnande hos ledningen och de anställda ökar sannolikheten för ett mer
lyckat införande. IT-kunnandet hos personalen och ledningen i företagen är ungefär 
lika i alla företag som undersökts. Företag B har lite mer erfarenhet av IT på grund 
av att den person som ansvarar för EDI-systemet har deltagit i tidigare IT-projekt i 
andra företag. Inget av företagen var helt novis när det gäller IT. 

Finansiella resurser 
Företagens finansiella resurser har inte bedömts med någon exakthet. Istället har vi 
utgått från storleken på företaget och de finansiella resurser de lagt på EDI-
investeringen. Företag C är det minsta företaget och har inte en tanke på att investera 
mer pengar i EDI, de får därmed bedömningen Låg. Företag B och D har inte lagt ut 
stora resurser på EDI än så länge men båda företagen vill satsa på teknologin genom 
en framtida integration. Företag A har lagt ut stora resurser på integration mot de 
båda kommunerna och bedöms som Hög på finansiella resurser. 

5.2.3. Externa påtryckningar

Iacovou et al. anser att påbud från handelspartners är den största orsaken till Externa 
påtryckningar som småföretag kan känna av. En annan orsak kan vara påtryckningar 
från konkurrenter. Tabell 5:3 beskriver hur dessa påtryckningar bedömts i varje 
enskilt företag.

Tabell 5:3. Externa påtryckningar, värderingar för varje företag 

Externa
påtryckningar

Företag A Företag B Företag C Företag D

Initiativtagare
till EDI 

Kommunen Kommunen Kommunen Kommunen

Framställning
av initiativet

Krav Krav Önskemål Önskemål

Beroendet av 
kunden

Viktig Viktig Mycket viktig Viktig

Möjlighet att 
påverka

Ingen Låg Låg Medel

Konkurrens-
påtryckningar

Låg Låg Låg Låg

Initiativtagare till EDI
Externa påtryckningar analyserades utifrån ett antal frågor som var ställda för att få
svar på hur stora påtryckningar företagen kände från sin handelspartner, som i de här 
fallen var kommunen. I alla fyra fall var det kommunen som var initiativtagare till 
införandet av EDI. 
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Framställning av initiativet
Två av företagen uppfattade det som ett krav från kommunens sida och två menade
att det var ett önskemål. Företag D sa dock att önskemålet nog mer eller mindre var 
ett krav egentligen.

Beroendet av kunden 
Raymond & Blili menade att en leverantörs nivå av beroende kan utrönas ur
procenttalet av dess försäljning till en större kund. Denna undersökning gjordes på 
så sätt att företagen själva fick värdera hur viktig kommunen var som kund. För 
samtliga företag var kommunen en viktig kund och i Företag C:s fall till och med
mycket viktig. 

Möjlighet att påverka
Endast Företag D tyckte att det går att påverka kommunen om man vill få igenom 
någon förändring. Detta medför att företag D får omdömet Medel medan övriga 
företag får Låg eller Ingen som omdöme.

Konkurrenspåtryckningar
Ingen av företagen nämnde att de kände av påtryckningar från konkurrenter, detta 
medför att samtliga företags konkurrenspåtryckningar bedöms som Låg. 

5.2.4. Värdering av potentialen för EDI

Utifrån tabellerna 5:1, 5:2 och 5:3 försökte vi sedan att värdera företagens totala
potential för EDI både genom att titta på varje företag för sig och jämföra dem mot
varandra och mot Iacovous et al. adopteringsmodell. Tabell 5:4 visar den 
sammanlagda bedömningen av de tre faktorerna, Förväntade fördelar, Verksam-
hetens mognadsgrad och Externa påtryckningar. För att de matematiskt skulle kunna 
värderas mot varandra omvandlades omdömena Låg – Medel - Hög till siffror. 
Omdömet ”hög” motsvarades av siffran fem, medan omdömet ”låg” fick siffran ett. 
De sammanslagna värdena adderades sedan för att ge ett värde för den totala
potentialen. Slutligen jämfördes värdet för den totala potentialen för EDI med den 
siffra som varje respondent själv värderade inverkan av EDI till. Denna jämförelse 
ses i Tabell 5:5. 

Tabell 5:4. Potential för EDI för de tre faktorerna samt en sammanräknad, total
potential

Företag A Företag B Företag C Företag D
Förväntade
fördelar

Medel Medel Låg Medel

Verksamhetens
mognadsgrad

Hög Medel Låg Medel

Externa
påtryckningar

Hög Hög Hög Hög

Total potential 
för EDI 

Ganska hög Medel Låg Medel
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Förväntade fördelar med EDI 
Iacovou et al. menar att småföretag där ledningen uppfattar de fördelar som EDI
medför, med större sannolikhet kommer att adoptera EDI och få större effekter av 
detta. Företag C ser inga fördelar med EDI vilket påverkan EDI-potentialen negativt. 
Övriga företag blir bedömda som Medel.

Verksamhetens mognadsgrad
I teorin anses att småföretag som har en verksamhet med högre mognadsgrad också 
med en större sannolikhet kommer att införa EDI. Dessa företag anses också kunna
utnyttja fler fördelar än företag med lägre nivå av mognad (Iacovou et al. 1995). Här 
är Företag A bedömda att ha en hög mognadsgrad vilket påverkar EDI-potentialen 
positivt. Företag C har bedömts som ha den lägsta mognadsgraden.

Externa påtryckningar 
Enligt teorin menas att småföretag som blir utsatta för påtryckningar från handels-
partners eller konkurrenter kommer att vara mer villiga att adoptera EDI än de som 
inte känner av sådana påtryckningar (Iacovou et al. 1995). Här har alla företag fått 
samma bedömning. Alla har utsatts för höga påtryckningar från deras 
handelspartner.

Potential för EDI 
Tabell 5:4 visar att Företag A har högst potential för EDI, vilket kan ha medfört att 
de även valde att integrera EDI i verksamheten. Företag C har en låg potential för 
EDI och har endast infört det på grund av de externa påtryckningarna från kunden. 
Företag D har något högre potential eftersom de har en något större spridning av 
EDI, vilket påverkar Verksamhetens mognadsgrad. De känner också att en 
investering för att integrera EDI kan vara aktuell något som påverkar faktorn 
Förväntade fördelar positivt. Företag B har samma potential eftersom de har en 
högre grad av IT-kunnande och kanske på grund av just det även har högre 
förväntningar på EDI. Det är Externa påtryckningar som också har påverkat Företag 
A, B och D till ett införande även om företag B var positiva till det innan kunden 
ställde det som krav. 

5.3. Analys av adoption och integration 

Raymond och Bergeron (1996) menar att beslut om att införa EDI är inte
nödvändigtvis taget frivilligt av en småföretagare. Dessa företag går ofta med på ett 
införande under tryck från större affärspartners för att få fortsätta vara leverantör åt
dem. Alla företag vi tillämpat undersökningen på har adopterat EDI, och alla har 
gjort det på grund av påbud från sin handelspartner. Enligt teorin kommer företagets 
adoptions- och integrationsnivå påverkas av dess potential för EDI (Iacovou et al. 
1995). Endast Företag A har genomfört en extern integration av EDI. Företag B och 
C har välutvecklade informationssystem med intern integration med har ändå valt att 
inte integrera med EDI. Samma förutsättningar gäller även för Företag D, fastän de 
har en vilja att integrera.

Iacovou et al. menar också att adoption oftast sker utan integration, alltså att man har 
EDI-applikationen på en fristående dator och utför alla interna rutiner kopplade till
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transaktionerna manuellt. Att inte Företag A och C vill integrera kan bero på att 
Företag B just nu inför EDI mot kommunen, och Företag C har endast haft det i två
år. Företag D har använt EDI i fyra år och Företag A i åtta år, och Företag A
integrerade inte EDI direkt utan hade det som en separat applikation från början. Det 
kan hända att Företag B och C integrerar systemen om EDI-användningen ökar för 
företaget.

Iacovou et al. säger att Förväntade fördelar och Verksamhetens mognadsgrad 
kommer att influera både till adoption och till integration av EDI, medan Externa 
påtryckningar bara kommer att påverka adoptionen, och inte integrationen. De kom i
sin undersökning fram till att småföretag som blir utsatta för externa påtryckningar 
kommer att få ut begränsade fördelar om de inte är villiga och kapabla till att 
investera nödvändiga resurser att integrera EDI-systemet. Därför är både en hög nivå 
av Verksamhetens mognadsgrad och Förväntade fördelar nödvändig för ett 
integrerat, starkt inverkande EDI system.

Detta stämmer om man tittar på Företag A som har integrerat EDI. De har en högre 
nivå än de andra företagen på Förväntade fördelar och Verksamhetens mognadsgrad 
tillsammans. Företag D ville integrera i framtiden och de ligger närmast efter
Företag A tillsammans med Företag B. Företag B har ännu inte infört EDI men
funderade på en integration i framtiden om de kan öka EDI-användningen 
tillräckligt.

5.4. Analys av inverkan av EDI 

För att analysera vilken inverkan EDI har haft på verksamheten tittar vi på vilken
integrationsnivå företagen har eftersom Iacovou et al. menar att en uppskattning av 
den förväntade inverkan av teknologin utgår från integrationsnivån, som är positivt 
relaterad till de fördelar som ett företag kan få ut av EDI-användningen. Företag A 
har fått mest inverkan av EDI (se tabell 5:5) genom deras externa integration vilket 
stämmer med Iacovous et al. teori om att ett mer integrerat system kan erbjuda både 
direkta fördelar och möjligheten att få ett konkurrerande övertag genom 
strategiska/indirekta fördelar. De menar att EDI-användning vid det första 
integrationssteget resulterar endast i direkta fördelar såsom reducerade transaktions-
kostnader och högre informationskvalitet.

Man kan utifrån Företag B:s och C:s potential tycka att Företag B kommer att få en 
större inverkan av EDI på grund av att de kan se fler fördelar med det, men eftersom 
de inte kommit så långt i implementeringen går inte det att avgöra. Det kan lika 
gärna vara så att deras Förväntade fördelar minskar när EDI kommit till användning 
och det påverkar potentialen för EDI negativt. Företag D upplever en större inverkan 
av EDI än Företag C (se tabell 5:5). Det har också en något större potential på grund 
av deras vilja att integrera EDI och att de har större finansiella resurser på grund av 
sin storlek. Företag C har en låg potential och upplever ingen inverkan av EDI. 
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Tabell 5:5. Jämförelse mellan den sammanräknade potentialen och respondentens 
egna upplevad nytta av EDI 

Företag A Företag B Företag C Företag D
Total potential 
för EDI Ganska hög Medel Låg Medel

Egen upplevd
inverkan av EDI
(1 – 10)

5 - 1 3-4
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6. Avslutning

I detta avsnitt för vi en diskussion om analys kontra teori och redovisar därefter vilka 
slutsatser vi själva har dragit. Vi presenterar också några förslag för framtida
forskning.

6.1. Diskussion och slutsatser 

Syftet med denna undersökning var att utreda hur potentialen påverkar ett 
framgångsrikt användande av EDI i små företag. 

I de artiklar som vi har läst hittar vi ett antal teorier som beskriver vikten av EDI-
potential för småföretag, sett från ett större företags synvinkel. I denna rapport
koncentrerar vi oss på en specifik teori som beskriver vilka faktorer som anses 
påverka framgångsgraden av ett EDI-införande i små- och medelstora företag. Vår
huvudteori, skriven av Iacovou et al. menar att man kan mäta potentialen genom att
värdera tre faktorer; Förväntade fördelar av EDI, Verksamhetens mognadsgrad och 
Externa påtryckningar. 

Vid intervjutillfällena ställde vi frågor till företagen för att därigenom kunna värdera 
företagens potential för EDI och vilken inverkan de fått av teknologin. Företagen 
ombads också själva värdera inverkan av EDI som kommunikationskanal på en 
skala mellan ett och tio. 

6.1.1. Adoption av EDI 

Vår fallstudie visar att samtliga inblandade företag infört EDI på grund av de externa
påtryckningar som de utsatts för från en viktig kund. I tre fall av fyra upplevdes det 
som ett krav från kundens sida, om företaget inte hade infört EDI skulle de inte
kunnat fortsätta göra affärer med den kunden. 

Raymond och Bergeron (1996), påpekar att beslut om att införa EDI inte 
nödvändigtvis tas frivilligt av en småföretagare. Dessa företag adopterar ofta denna 
teknologi under tryck från deras större affärspartners för att få fortsätta vara 
leverantör åt dem. Iacovou et al. är av samma åsikt när de påstår att potentialen för
att adoptera EDI påverkas av höga externa påtryckningar. 

Slutsats:
Småföretag är inte alltid positiva till att införa EDI, men de väljer ändå att göra det
för att kunna fortsätta göra affärer med det större företaget. Detta val görs av 
småföretagare trots att de redan i förväg räknar med att EDI inte kommer att ge 
några fördelar utan bara leda till merarbete.
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6.1.2. Integration

I empirin kan utläsas att endast ett av de fyra företagen har integrerat EDI med öv-
riga affärssystem. Denna integration skedde inte i samband med införandet av 
teknologin utan beslutet att integrera togs i ett senare skede. Företag C och D har
valt att inte alls integrera sina system. De ser i princip inga fördelar alls med sin 
EDI-användning, utan har istället fått problem med mycket dubbelarbete genom 
försäljningen via EDI. 

Iacovou et al. menar att adoption oftast sker utan integration, alltså att man har EDI-
applikationen på en fristående dator och utför alla interna rutiner kopplade till 
transaktionerna manuellt. Att använda EDI på detta sätt medför att transaktionen
sker snabbt men alla andra vinster med EDI uteblir påpekar Hendry (1993). Att inte 
integrera EDI med övriga system kan tvärtom medföra stora svårigheter som
konflikter mellan systemen.

Slutsats:
En integration av EDI och övriga affärssystem sker oftast inte förrän en tid efter
införandet. Detta i sin tur leder till att man inte fullt ut kan dra nytta av fördelarna
med EDI när det inte har integrerats med övriga system. Vi förmodar att graden av 
tillfredsställelse i Företag A beror på att detta företag har integrerat sitt EDI-system 
med det övriga affärssystemet.

6.1.3. Potentialens påverkan 

Undersökningen visar att Företag A har en ganska hög potential för en framgångsrik
implementation. Det har en hög mognadsgrad och ser ett antal fördelar av ett EDI-
användande samt är det enda företag som har integrerat EDI med övriga affärs-
system. Företag B och D anser vi ligga på en medelnivå vad gäller EDI-potential
medan vi anser att Företag C har en låg potential för att lyckas dra fördelar av ett 
EDI-införande.

Enligt teorin kommer företagets adoptions- och integrationsnivå påverkas av dess 
potential för EDI (Iacovou et al. 1995). Att i förväg se fördelar med EDI och att ha
en verksamhet med hög mognadsgrad påverkar både villigheten att införa EDI och 
önskan att integrera systemen.

Slutsats:
Vi instämmer med Iacovou et al. som menar att företag som utsätts för externa 
påtryckningar måste ha en hög nivå av Förväntade fördelar för att vara villiga att 
integrera EDI och en hög nivå av Verksamhetens mognadsgrad för att vara kapabla 
till att utföra integrationen.
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6.1.4. Potential jämfört med företagets värdering av EDI

När företagen i fallstudien själva värderade hur nöjda de var med EDI på en skala 
mellan ett och tio, angav Företag A siffran fem. Vi värderade med hjälp av adopte-
ringsmodellen deras potential till ”Ganska hög”.  Företag B kunde inte värdera 
någon nytta eftersom de ännu inte har börjat använda EDI. Enligt modellen
värderades deras potential till ”Medel”. Företag D tyckte att inverkan av EDI var 
måttlig, eller tre till fyra på en skala upp till tio. I vår analys beräknade vi potentialen
till ”Medel”. Företag C gav lägsta betyg vad gäller inverkan av EDI. Detta stämmer
också överens med deras potential som vi anser vara låg. 

Iacovou menade att små organisationer som utsätts för påtryckningar för att adoptera 
EDI kommer att få ut begränsade fördelar om de inte är villiga och kapabla till att
investera nödvändiga resurser att integrera EDI-systemet. Därför är det nödvändigt 
att företaget har en hög EDI-potential för att få ett integrerat, starkt inverkande EDI 
system.

Slutsats:
Vi tycker oss kunna se att den, enligt adopteringsmodellen, beräknade inverkan av 
EDI stämmer väl överens med den inverkan som respondenten själv värderade EDI 
till i företaget. Fallstudien bekräftar att ett småföretags potential för EDI påverkar
huruvida användandet av teknologin blir framgångsrikt eller inte. 

6.2. Avslutande diskussion 

Vi ser ett starkt samband mellan företagens potential och den inverkan de får av 
EDI. Vi anser därför att stora företag som vill utöka sin EDI-användning borde ha en 
strategi för att mäta det lilla företagets potential för att lyckas med EDI som en 
process innan beslut tas. 

Vi har fått höra om många nackdelar med EDI från småföretagares synvinkel. Detta 
har fått oss övertygade om att mindre företag behöver strukturerad hjälp från sin 
handelspartner för att förstå fördelarna med EDI, något som även teorin bedömer
som viktigt. Inget av våra intervjuade företag säger sig ha fått detta.

Ett stort företag som vill effektivisera sin egen värdekedja kan göra detta genom att 
erbjuda hjälp till det mindre företaget i syfte att höja småföretagets potential. Endast
då kan EDI leda fram till en situation där båda företagen kan dra fördelar som 
överstiger nackdelarna och då kan det äntligen bli en ”Vinna-vinna” situation för
båda parter. 
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6.3. Framtida forskning 

Har EDI någon framtid för småföretagare? De stora företagen har använt sig av det i 
tiotals år men fortfarande är det bara ett fåtal småföretag som tagit till sig
teknologin, och ännu färre som faktiskt känner att de får fördelar av det. Det skulle 
vara mycket intressant att undersöka vad effekten blir i mindre företag ifall de får 
strukturerad hjälp och stöd från sin större handelspartner för att höja sin EDI-
potential. Vi förutsätter att den interorganisatoriska värdekedjan effektiviseras till 
nytta för alla parter genom detta. 

Vi skulle gärna också studera en undersökning som visar hur stora företag ser på 
denna fråga, om de har förståelse för hur potentialen för EDI kan ökas för
småföretag och om de redan nu gör något för att öka denna potential för sina mindre
kunder/leverantörer.

Den stora kostnaden som det för med sig att införa EDI tar många småföretagare upp 
som en nackdel för dem. Vilka alternativ finns det? Och hur skulle det kunna 
fungera i framtiden så att alla parter blir nöjda? Detta är några andra tankegångar för 
framtida forskning som vi gärna skulle vilja se genomförda.
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Allmänt om EDI-användningen 
1. Hur länge har ert företag arbetat med EDI?
2. Hur använder ni EDI i ert företag?

Adoption och implementering
1. Varför började ni använda EDI?
2. Vem tog initiativet till att införa det? 
3. Om det inte var ni, på vilket sätt tog de initiativet?
4. Hur kände ni inför starten av EDI?
5. Hur har EDI-införandet gått? Stötte ni på några större problem? Hur löste ni 
dessa i så fall? Vad var orsaken till problemen?

Förväntade fördelar 
1. Vilka positiva/negativa förväntningar hade ni på EDI?
2. Vilka fördelar/nackdelar trodde ni att ni skulle få före införandet?
3. Efter införandet, fick ni de fördelar/nackdelar som ni trodde? 
4. Största fördelen med EDI? 
5. Största nackdelen med EDI?

Verksamhetens mognadsgrad
1. Hur använde ni IT innan EDI-implementeringen?
2. Är EDI-applikationen integrerat med dessa system?
3. Gjorde ni några förberedande förändringar innan? 
4. Vad hade personalen för förväntningar före? Hur har de tagit till sig de nya 
rutinerna?
5. Använder ni annan elektronisk handel än EDI?
6. Hur stor del av er försäljning sker via EDI idag?
7. Har ni planer på att öka EDI-användningen?

Externa påtryckningar 
1. Hur viktig för er är den handelspartner ni har en EDI-koppling mot?
2. Hur stor del av er försäljning var till detta företag innan EDI?
3. Har försäljningen ökat efter EDI?
4. Hur skulle du vilja beskriva ert företags relation med EDI-kunden?
5. Hur stort inflytande har ni på er EDI-kund? Kan ni få dem att göra förändringar? 
6. Anser du att den personliga kontakten med kunden har förändrats sedan 
implementeringen?
7. Använder ni EDI mot fler företag än detta? 
8. Om så är fallet, vem tog initiativet?

Inverkan av EDI? 
1. På en skala mellan 1 och 10, hur nöjda är ni nu efteråt med EDI?
2. Vad skulle ni göra annorlunda om ni skulle införa EDI idag?

Bilaga I. Intervjuguide
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