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SAMMANFATTNING 
 
I denna uppsats har vi studerat effekter uppkomna vid införandet av inter-
organisatoriska system. Mer precist har vi studerat vilka effekter som uppkommer hos 
ett storföretags leverantörer vid införandet av Webb-EDI i kombination med själv-
fakturering. Vi har visat att många av de effekter som tidigare forskning hävdar positiva 
endast är positiva för storföretaget, inte för de många gånger mindre leverantörerna. 
Ökad tidsåtgång i den administrativa hanteringen och problem med betalningsrutiner är 
några av de negativa effekter som visat sig uppkomma. Dessa problem kommer på sikt 
att få betalas av kunden, i detta fall Volvo Personvagnar AB (Volvo PV), i form av 
högre priser eller sämre service. Vår analys visar att många av problemen ovan dock 
relativt enkelt kan lösas med hjälp av bland annat delade databaser och utvecklade 
rutiner. Vi hävdar vidare att Volvo PV med fördel skulle kunna utveckla sin strategi vad 
avser prisavtal med leverantörerna. Utan komplicerade tilläggspriser och specialpriser 
skulle många av de uppkomna problemen minskas, vilket visar på vikten av att tydliga 
avtal och enkla lösningar måste prioriteras i denna typ av samarbeten. Det empiriska 
materialet är inhämtat genom intervjuer med tre av Volvo PVs leverantörer. Sekundär-
data har även insamlats i form av bland annat webbmaterial. Analysen har i huvudsak 
varit kvalitativ.  
 



 

  

ABSTRACT 
 
In this bachelor thesis we have studied the effects which arise when companies enter 
inter-organizational systems. More precisely this paper presents the effects for the 
suppliers when lager customers force them into the usage of new electronic 
communication, Webb-EDI combined with self billing. Our empirical study has shown 
that the positive effects described in previous studies stay with the lager company. 
Some of the most common effects are the amount of time for the administrational 
handling and problems that arise in payment routines. Over time, these problems will 
result in changes for the customer, in our case Volvo Cars, by higher costs and reduced 
service. Our conclusions from the study are that many of these problems can easily be 
solved with shared databases and developed routines. We argue that Volvo Cars has to 
change and develop their strategies according their purchasing routines. Without 
complicated additional costs and special prices, many of the problems will decrease, 
which shows the importance of plain agreements and simple solutions in this case of 
collaboration. To examine this, we conducted a number of interviews with tree suppliers 
and Volvo Cars.  
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1 INLEDNING 
I inledningen nedan beskriver vi bakgrunden till uppsatsens ämnesområde och 
problemformulering. Därefter redovisar vi studiens syfte, forskningsfråga samt av-
gränsningar. Avslutningsvis presenterar vi en översiktlig bild av uppsatsens disposition 
tillsammans med en kort resumé av varje kapitel. 
 
 
1.1 Bakgrund 

Företag inom fordonsbranschen har de senaste tio åren förändrat sitt sätt att arbeta 
gentemot sina leverantörer (Dussague & Garrette, 1999). Denna förändring grundar sig 
på den omstrukturering branschen genomgår för att behålla sin konkurrenskraft, dvs. 
försök att hitta effektivare sätt att bedriva sin verksamhet. Förändringen påverkar 
företagen inom branschen på en mängd olika sätt (organisatoriskt, ekonomiskt, 
marknadsmässigt och samverkansmässigt). Flera forskare har under senare år 
uppmärksammat hur denna typ av omstruktureringar påverkar det inter-organisatoriska 
samarbetet, hur information, tjänster och varor utbyts mellan företag (se t.ex. Melin, 
2002; Goldkuhl, 1995; Christiansson, 1998). I Melins forskning har det visat sig att ett 
nyckelområde är hur företagen använder sig av informationssystem och informations-
teknologiska system (IT-system) som medel för att stödja samverkan. 
 
Ford Motor Company (FMC) är ett företag inom fordonsbranschen som genom 
utvecklandet av informations- och IT-system försöker effektivisera sin inter-
organisatoriska samverkan. Ett exempel på en sådan inter-organisatorisk samverkan är 
den samverkan som sker med företagets leverantörer. FMC försöker att effektivisera 
dessa genom att införa IT-lösningar som innebär att all affärskommunikation, som 
exempelvis beställningar och fakturering, sker via IT-systemen och även till stor del 
automatiseras. Detta har medfört att de flesta av FMCs leverantörer har fått krav på sig 
att integrera sina system med FMCs.  
 
Sedan 1999 äger FMC det tidigare svenskägda bilföretaget Volvo Personvagnar AB 
(Volvo PV). Detta har inneburit att även leverantörer till Volvo PV har fått krav på sig 
att integrera sina system med Volvo PVs. Målsättningen är här att antingen integrera 
Volvo PVs system (EDI, Electronic Data Interchange) med leverantörernas system, dvs. 
att skapa en EDI lösning hos både Volvo PV och leverantören, eller att genom en portal 
på Internet (Webb-EDI) sköta kommunikationen mellan företagen.  
 
Vid kommunikation med hjälp av EDI överförs information elektroniskt mellan datorer 
som sedan direkt kan vidarebearbetas i företagens interna affärssystem. Denna typ av 
informationsöverföring är standardiserad och strukturerad och utväxlas direkt mellan 
systemen utan mänsklig inblandning (Kommerskollegium, 2004). Om leverantören inte 
har tillgång till EDI kan de genom en Webblösning, Webb-EDI, använda Volvo PVs 
EDI lösning. Kravet för att få detta att fungera är att det finns en webbläsare och 
uppkoppling mot Internet hos leverantören. 
 
För att ytterligare effektivisera denna inter-organisatoriska samverkan har Volvo PV 
beslutat att även tillämpa självfakturering, vilket innebär att Volvo PV genererar sin 
egen faktura istället för att leverantören gör det. Fakturan iordningställs av Volvo PV, i 
leverantörens namn. Detta innebär att Volvo PV utfärdar fakturan åt leverantören med 
utgångspunkt från den kvantitet av varor som levererats och de i förväg avtalade 
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priserna. Att denna förändring effektiviserar Volvo PVs inter-organisatoriska samarbete 
får i detta fall antagas vara självklart, men hur det påverkar leverantörerna är mindre 
känt, vilket leder oss till vår problemdiskussion.  
 
 
1.2 Problemdiskussion 

EDI har funnits sedan länge och Webb-EDI har använts av företag tidigare, dock är 
Volvo PV bland de första i Sverige med att införa Webb-EDI i kombination med själv-
fakturering. Denna kombination har medfört att kunden får en total integration av sina 
affärsprocesser, medan leverantören måste koppla upp sig via Internet för att kunna 
kommunicera med Volvo PV. Detta innebär en situation där leverantörerna måste 
anpassa sina processer, system och arbetssätt till det som kunden, i detta fall Volvo PV, 
har utformat.  
 
Vi vet vidare att denna typ av lösningar i framtiden kommer att användas av allt fler 
stora företag (GEA, 2004). Denna utveckling styrs av att stora företag i Sverige i allt 
större utsträckning måste effektivisera den inter-organisatoriska samverkan, vilket 
kommer att leda till att fler och fler storföretag kommer att bli intresserade av att 
använda sig av elektronisk fakturahantering i form av t.ex. självfakturering (Brundin, 
2004a). Det finns även en relativt bra bild över vilka fördelar denna typ av system kan 
medföra för kunden, som exempelvis lägre kostnader, kortare ledtider och minskade 
transaktionskostnader (Whiteley, 2000). Vad gäller elektroniska fakturor är besparings-
potentialen uppenbar för kunden som nästan helt eliminerar sin hanteringskostnad för 
leverantörsfakturor (GEA, 2004).  
 
Införandet av dessa system medför dock inte bara positiva effekter för företag som 
Volvo PV, utan även effekter för dess leverantörer. Hur denna utveckling kommer att 
påverka storföretagens ofta betydligt mindre leverantörer, är dock idag relativt okänt, 
vilket leder oss till syftet med detta arbete.  
 
 
1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att skapa bättre kunskap om hur storföretagens förändrade 
inter-organisatoriska samarbetsformer påverkar dess leverantörer, vilket möjliggör 
ytterligare effektiviseringar i det inter-organisatoriska samarbetet mellan storföretag och 
dess leverantörer. Mer precist avser vi att studera:  
 

• Vilka effekter uppstår hos leverantörer när deras kund inför Webb-EDI i 
kombination med självfakturering? 

 
 

1.4 Avgränsningar 

Vi kommer inte att studera alla leverantörer utan har genom kunden, i detta fall Volvo 
PV, valt ut tre leverantörer. Vi kommer därmed inte att analysera eller beröra det inter-
organisatoriska samarbete som sker när både kunden och leverantören har EDI 
lösningar. Vi kommer inte heller att beröra de lagar som parterna måste ta hänsyn till i 
samband med denna typ av samarbetsformer. I uppsatsen kommer vi endast att beröra 
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leverantörsportalen, dvs. den del av inköpssystemet eVEREST1 där leverantörerna via 
en portal handhar sin försäljningsprocess gentemot Volvo PV.  
 
 
1.5 Målgrupp 

Uppsatsens primära målgrupp är de företag och organisationer som idag och/eller i 
framtiden kommer att använda sig av inter-organisatorisk samverkan i form av Webb-
EDI. Studien kan även vara av intresse för företag som använder självfakturering och 
har funderingar på att utöka sina elektroniska förbindelser.  
 
 
1.6 Disposition och läsanvisning 

I figur 1 presenterar vi en översiktlig bild av uppsatsens disposition tillsammans med en 
kort resumé av varje kapitel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Vi har studerat release 10. 
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Figur 1. Uppsatsens struktur samt en kort presentation av innehållet i respektive kapitel (Egen 
illustration) 
 
 

 

 

En kort företagsbeskrivning av de företag som vi 
studerar presenteras i kapitel fyra  

I kapitel fem presenteras data från den empiriska 
undersökningen 

I kapitel sex presenteras en analys av empiriska 
data tillsammans med vår teoretiska referensram  

I det andra kapitlet beskrivs och motiveras de 
metodmässiga valen 

Den teoretiska referensram som ligger till grund för 
denna uppsats presenteras i det tredje kapitlet 

IINNLLEEDDNNIINNGG 

TTEEOORREETTIISSKK 
RREEFFEERREENNSSRRAAMM 

FFÖÖRREETTAAGGSS--
BBEESSKKRRIIVVNNIINNGG 

EEMMPPIIRRIISSKK  
UUNNDDEERRSSÖÖKKNNIINNGG 

AANNAALLYYSS 

SSLLUUTTSSAATTSS 
Avslutningsvis summeras de slutsatser som vi 
kommit fram och därmed uppnår vi syftet med 
uppsatsen 

I inledningskapitlet får läsaren en introduktion till  
problemområdet. Även uppsatsens syfte och  
forskningsfråga presenteras 

MMEETTOODD  OOCCHH  
VVEETTEENNSSKKAAPPSSSSYYNN 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel presenterar vi uppsatsens utgångspunkter och relaterar dessa till 
befintliga teorier och begrepp. 
 
 
2.1 Kund- och leverantörsrelationer 

Kund- och leverantörsrelationer etableras och vidmakthålls till stor del av processer i 
form av kommunikation och materialflöde mellan kund och leverantör (Goldkuhl, 
1995). Dessa relationer innebär enligt Gummesson (1995) att ett antal interna 
handlingar i verksamheter tillsammans med externa handlingar i form av t.ex. affärs-
procedurer, blir av extra stor betydelse. 
 
En viktig aspekt i dessa relationer är hur de återkommande tillfällen av interaktion 
underhålls och utvecklas över tiden. För att bättre förstå dessa processer (mellan kund 
och leverantör) kan Goldkuhls (1998) affärsgeneriska modell, figur 2, användas. 
Modellen fokuserar på båda parters handlingar och beskriver informations- och 
materialflöden. Modellen kan användas som ett ramverk för utvärdering och design av 
affärsprocesser samt stödjande av informationsteknik. Samarbetet mellan parterna på-
verkas i alla av affärsprocessens sex faser och den tillit som byggs upp mellan parterna 
är av avgörande betydelse för det fortsatta samarbetet. En central del i affärsgeneriska 
modellen är de handlingar och den kommunikation som utförs mellan de två parterna 
(leverantör och kund). I modellen uppmärksammas att det i alla affärstransaktioner 
måste till ett samarbete där parterna anpassar sig till varandras önskemål och krav. Det 
krävs en delad vilja att samarbeta för att affärstransaktionerna skall skapa värde för båda 
parter. Parterna bör sträva efter att öppet redovisa sina förväntningar och intressen. Ett 
naturligt inslag är att aktörerna har olika intressen och en föreskriven öppenhet 
angående dessa är då vägen till ömsesidiga överenskommelser och ökad tillit. Värde-
skapande affärsinteraktion innebär att parternas förmåga eller kapacitet att utföra 
framtida affärshandlingar stärks. Då båda parter uppfattar detta värdeskapande är 
affärsinteraktionen av hög kvalitet. Till skillnad från andra synsätt anses här alltså 
leverantörens eventuella tillfredsställelse vara lika viktig som kundens. Modellen tar i 
linje med detta inte utgångspunkt i någondera av parterna – modellen präglas därmed av 
en "partsneutralitet". (Goldkuhl, 1998) 
 
Vi har för avsikt att använda modellen som ramverk för att förstå sammanhang i inter-
organisatorisk samverkan som presenteras i avsnitt 2.2. 
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Figur 2. Affärsgeneriska modellen (Fri illustration efter Goldkuhl, 1998, s.7) 
 
Modellen beskriver som ovan nämnts ett antal olika faser i kund- och leverantörs-
samverkan. Den utgörs av sex olika steg där var och en kortfattat beskrivs nedan.  
 
Den första fasen (1) rör identifikation och upprättande av förutsättningarna för affärs-
interaktion. För en leverantör innebär denna fas identifiering av de behov som företaget 
bedömer är möjliga att tillfredställa genom att ingå affärer med en extern part. För en 
leverantör kan det handla om att fastställa den förmåga företaget besitter vad gäller att 
tillgodose ett behov hos en tilltänkt kund.  
 
Kundens önskemål och efterfrågan ligger till grund för steg två (2). Ett företag skall här 
kunna söka efter erbjudande inom marknadens utbud. Leverantören å sin sida inriktar 
sig på att söka kontakt med dessa företag genom att på olika sätt exponera och erbjuda 
kunden den egna kapaciteten. 
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I fas tre (3) etableras kontakten mellan leverantör och kund. Därmed kan affärs-
interaktionen övergå till förhandlingar baserade på förslag utifrån parternas önskemål 
och erbjudanden. Dessa förslag kan vara mer eller mindre standardiserade. 
 
I följande fas (4) upprättas någon form av överenskommelse eller kontrakt som styr 
kommande handlingar. Detta innebär ett ömsesidigt åtagande bland annat i form av 
kundens beställning samt leverantörens löfte om leverans. 
 
Om kontraktet fullföljs levererar leverantören enligt överenskommelse och kunden 
fullföljer sitt åtagande genom att betalning sker, fas fem (5). 
 
Den avslutande fasen (6) innefattar en utvärdering av parternas åtaganden stämmer 
överens. Det är även i denna fas som missnöje från någon av parterna tas upp.  
 
Som komplement till modellen ovan kan en processbeskrivning för den traditionella 
försäljningsprocessen användas. Denna modell (figur 3) är ett exempel på ett tradi-
tionellt förfarande mellan kund och leverantör från kundförfrågan till betalning. Denna 
process kan sättas in under fas tre, fyra och fem i den affärsgeneriska modellen ovan.  
 

 
 
Figur 3. Traditionell försäljningsprocess (Egen illustration) 
 
1. Förfrågan 
Kunden skapar en förfrågan som skickas ut till ett antal utvalda leverantörer.  
 
2. Offert 
Leverantörerna svarar på förfrågan. 
 
3. Order 
Kunden skickar en order som leverantören stansar in i sitt affärssystem.  
 
 

2. Offert 

3. Order 

 
 
 

K 
U 
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D 
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V 
E 
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A 
N 
T 
Ö 
R 
 

Förklaring till textfärg: 

   7. Betalning 

1. Förfrågan  

4. Ändring av order 

5. Leveransbesked  

6. Faktura  

 Kan förekomma 

Förekommer alltid  
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4. Ändring av order 
Leverantören meddelar kunden ändring av pris och/eller produkt. 
 
5. Leveransbesked 
När ordern är inlagd i leverantörens affärssystem, genererar systemet ett leveransbesked 
(t.ex. i form av en följesedel) som skickas tillsammans med godset eller/ och brevledes.  
 
6. Faktura 
En faktura genereras automatiskt i leverantörens affärssystem och skickas till kund per 
post. 
 
7. Utbetalning 
Betalning från kund registreras i leverantörernas affärssystem med automatik eller 
manuellt. 
 
 
2.2 Inter-organisatorisk samverkan 

Ny informationsteknologi med fokus på samverkan och kommunikation har skapat helt 
nya samverkansmöjligheter för företag. Externa och interna miljöer har blivit mer 
relaterade till varandra, vilket leder till ökad komplexitet och dynamik. Denna 
utveckling har bl.a. medfört att styrkebalansen mellan kund och leverantör förändrats. 
Kunden ställer högre krav och kan nu lättare meddela leverantören på en global arena 
vad de vill ha, när de vill ha det, hur de vill ha det och hur mycket de är beredda att 
betala (Magoulas & Pessi, 1998). Cash & Konsynski (1985) varnar dock för att Inter-
organisatoriska system (IOS) kan förändra kund- och leverantörsrelationen på ett 
negativt sätt om den ena parten tillåts dominera.  
 
IOS, som sträcker sig över organisatoriska gränser kan ses som en teknik utvecklad för 
att operationalisera relationer mellan kunder och dess leverantörer. Den form inom 
vilken samarbetet genomförs påverkar i vilken utsträckning relationen kan formaliseras 
och stödjas av IOS (Kumar & Van Dissel, 1996). IOS används därmed för att stödja en 
samverkan mellan flera verksamheter och IOS blir en del av respektive organisations 
befintliga system. På detta sätt kan parterna göra affärer på ett mera konkurrenskraftigt 
sätt.  
 
Det finns många exempel på IOS lösningar (Senn, 2000), av vilka några presenteras 
nedan: 
 

• EDI: Elektroniskt utbyte av standardiserad och strukturerad information mellan 
dator-till-dator eller mellan datorapplikationer. Information överförs elektroniskt 
som sedan direkt kan vidarebearbetas i företagsinterna datasystem. 

 
• Elektroniska transfereringssystem: Automatiserat utbyte av kapital mellan parter 

i avtalade transaktioner. 
 

• Elektroniska formulär: Ifyllande och överföring av elektroniska formulär som 
exempelvis ett leveransbesked, hanteras internt av mottagaren för åtgärd. 

 



TEORETISK REFERENSRAM 

9 

• Integrerad meddelandehantering: Utbyte av t.ex. elektronisk post och telefax-
dokument via Internet. Kan kombineras med EDI och elektroniska formulär. 

 
• Delade databaser: Data lagrade i gemensamma databaser som nyttjas av både en 

kund och en leverantör i en affärsrelation. 
 
Den större användningen av t.ex. EDI har enligt Premkumar (2000) gjort det möjligt att 
utbyta information elektroniskt genom hela värdekedjan. Det finns enligt Premkumar tre 
olika mognadsnivåer i användningen av IOS. Inom den första nivån, kommunikation, 
används elektroniska meddelanden mellan två parter, dvs. meddelanden skickas och 
skapas elektroniskt. På den här nivån används dator-till-dator kommunikationen istället 
för fax eller telefon. Den andra nivån, koordination, går ett steg längre och integrerar 
dator-till-dator kommunikationen med det interna informationssystemet. Inom den sista 
nivån, samarbete, delar affärsparter på informationen och har gemensamma mål för 
mätning samt använder sig av likartade mätinstrument för att utvärdera deras 
gemensamma inter-organisatoriska aktiviteter. 
 
IOS reducerar anskaffningskostnader i och med att de reducerar kostnader för utbyte 
och bearbetning av information (Premkumar, 2000). Enligt Coases (1988) transaktions-
kostnadsteori förklaras företagens existens med att de kan hålla nere anskaffnings-
kostnader. Med anskaffningskostnader menas de kostnader som tillkommer till priset 
för en vara eller en tjänst. Genom att internt kunna minska dessa transaktionskostnader 
kan ett företag sänka sina kostnader och öka vinsten eller sänka priset på sina produkter.  
 
Olika IOS kan betraktas som helt frikopplade från varandra eller fullständigt 
integrerade. Magoulas & Pessi (1998) beskriver sammankopplade system som två eller 
flera system, där var och en av affärsparterna förvaltar sitt eget system. Systemen kan 
samverka med varandra genom till exempel utbyte av meddelanden. Förändringar av ett 
system påverkar inte de andra systemen, så länge det inte berör kommunikationen 
mellan systemen. Webb-EDI är en typ av IOS som möjliggör kommunikation mellan 
företag utan att för den delen vara beroende av varandras system. Dess effekter kommer 
att diskuteras nedan. 
 
2.2.1 EDI och Webb-EDI  

Webb-EDI är en kombination av EDI och webbhandel. EDI lösningen kompletteras 
med ett webbgränssnitt, dvs. det finns en EDI lösning hos den ena parten och en webb-
lösning hos den andra. Fredholm (2002) menar att detta medför att informationsflödet 
hos parten med EDI lösning integreras i deras affärssystem utan mänsklig inblandning. 
Den andra parten, t.ex. leverantören, kan också använda denna EDI lösning genom att 
med en webbläsare, t.ex. Microsoft Explorer eller Netscape, koppla upp sig på Internet. 
Detta medför dock inte att det blir en total integration mellan de två företagens system. 
För att en total integration av systemen skall ske krävs det enligt Whiteley (2000) och 
Fredholm (2002) att båda parter uppfyller vissa kriterier. All information som skickas 
skall vara strukturerad enligt förbestämda regler, vilket innebär att informationen 
förmedlas och tolkas på samma sätt i det sändande och mottagande datorsystemet. 
Exempelvis skall datafält såsom pris, fakturanummer o.d. tolkas på samma sätt av båda 
systemen. Meddelandeformaten skall vara standardiserade, t.ex. Edifact2. Det skall även 

                                                 
2 Edifact = Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport. Dokument-
standard för EDI-meddelande. 
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ske en direktkommunikation mellan datorer, så att informationen skickas mellan två 
system utan inblandning utifrån. Informationen skall vara i sådan form att den inte 
behöver manuellt bearbetas eller skrivas in på nytt. Ett avtal mellan parterna måste 
upprättas och det skall bl.a. vara baserat på vilken data som ska utbytas och hur utbytet 
ska ske. Det är också viktigt att informationen skall vara möjlig för systemet att tolka 
och bearbeta, så att informationen lätt kan anpassas till systemets olika applikationer. 
Informationen skall automatiskt kunna förmedlas vidare till applikationer som 
exempelvis ett lagerhanteringssystem för vidarebearbetning i systemet.  
 
Företag som använder EDI får hela sin affärsprocess automatiserad. Vid användandet av 
Webb-EDI får endast en av parterna sin affärsprocess automatiserad. De kan däremot nå 
nästan samma fördelar som vid användning av EDI. Några av fördelarna som bara kan 
tillvaratas av företag med EDI redovisas nedan (Whiteley, 2000).  
 

• Lägre kostnader: Genom att information kan registreras, kontrolleras och 
bearbetas automatiskt i det mottagande systemet uppstår en automatiserings-
effekt vilket leder till uppenbara besparingar. Ett elektroniskt meddelande, som 
t.ex. order eller faktura, behöver inte behandlas manuellt. Tiden för instansning 
och kontroll av data kan helt elimineras.  

 
• Minskad felhantering: Antalet fel i dokument kan näst intill elimineras. Genom 

att informationen överförs med automatik mellan systemen blir det mindre fel. 
 

• Kortare ledtider: Pappersdokument som t.ex. ett leveransbesked, har traditionellt 
skickats tillsammans med godset eller per post vilket har lett till att det ibland 
har kommit fram efter godset. Med EDI kan aviseringar ske i förväg så att olika 
parter i värdekedjan kan planera sina aktiviteter och på det sättet snabbare utföra 
sin del i processen. 

 
• Reducerad lagerhållning: Snabbare och säkrare kommunikation mellan företag, 

t.ex. i form av aviseringar om vad som är på väg, gör att lager kan minskas.  
 

• Mindre kapitalbindning: Reducerad lagerhållning gör att kapitalflödet kan för-
bättras. 

 
Även om EDI är mycket effektivt, är det inte den bästa lösningen i alla situationer 
(Whiteley, 2000; Turban et al., 2002). Följande nackdelar redovisas: 
 

• Höga kostnader: EDI kräver stora investeringskostnader och höga kostnader för 
tekniska lösningar. Även konsultarvoden för att implementera systemet tas upp 
som kostnadstunga poster vid införandet, vilket innebär att det blir relativt höga 
anpassningskostnader för företagen initialt. 

 
• Transaktionsvolym: Besparingar uppnås endast vid höga volymer. Detta innebär 

att det vid små transaktioner inte går att räkna hem kostnaderna förenade med 
införandet av systemet. 

 
• Komplext system: EDI är ett komplext system, dvs. det hanterar stora mängder 

information. Denna information kommer från olika system och båda parter be-
höver därmed en programvara som konverterar sina applikationers format till 
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den standard som används för överföring av information. I dag finns det många 
standarder vilket kan försvåra denna process. 

 
• Brist på programvara: Den programvara som finns tillgänglig för konvertering 

av olika format är idag främst anpassade för de system som de större företagen 
vanligtvis använder. Detta gör det svårt för mindre företag med andra, mindre, 
mer ovanliga system att hitta programvaror för konvertering av sina format. 

 
2.2.2 Självfakturering 

Självfakturering innebär att kunden skapar fakturan istället för leverantören. Fakturan 
iordningställs av kunden, i leverantörens namn, och som för kundens räkning skall 
accepteras som en faktura enligt särskilda villkor. Denna faktura iordningställs utifrån 
den kvantitet av varor som levererats och de i förväg avtalade priserna. Vid själv-
fakturering skall det finnas ett i förväg träffat avtal mellan parterna och det skall finnas 
ett tillvägagångssätt för godkännande av varje faktura hos leverantören (Finans-
departementet, 2003). Som ett tydligt bevis på att kunden har utfärdat fakturan sänder 
kunden en avräkningsnota.  
 
Avräkningsnotan eller ”Settlement Note” är en kvittens som skickas tillbaka till 
leverantören per fax eller elektroniskt, t.ex. i form av ett anpassat Edifact-meddelande 
som kallas Self Billing Invoice (SBI). Avräkningsnotan blir leverantörens verifikation i 
bokföringen och det finns därmed inget behov för leverantören att skapa en egen faktura 
(Fredholm, 2002). Leverantören får information, via avräkningsnotan, i ett tidigt skede 
om när och hur betalning för leveranser eller utförda tjänster kommer att ske. Detta 
underlättar för leverantören när denne skall matcha sin utestående fordran och stämma 
av den vid ankommande betalning. I vissa fall skapar leverantören en faktura som 
vanligt i sitt affärssystem, men ser till att denna inte skickas vidare till kunden. Det är 
därmed viktigt att parterna kommit överens om grunderna för hur fordran ska skapas, 
annars finns en uppenbar risk för många avvikelser. (GEA, 2004) 
 
I GEAs rapport ”Elektroniska Fakturor” (2004) framgår att besparingspotentialen i 
samband med självfakturering är uppenbar för kunden som nästan helt eliminerar sin 
hanteringskostnad för leverantörsfakturor. Tabell 2 är en komprimerad version av GEAs 
uträkningsexempel som visar besparingar i form av tid och pengar för pappersfaktura 
kontra elektronisk fakturering. Exemplet är beräknat på direkt material där utgångs-
punkten är fakturor som skickas med jämna mellanrum. De hävdar att de har gjort en 
försiktig bedömning och anser att besparingen är större i verkligheten. 
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Aktiviteter vid fakturahantering Pappersfaktura Självfakturering 

 Genomsnittlig tid i minuter (min) 

Kuvertöppning, sortering, stämpling osv. 1 0 
Ankomstregistrering  1 0 
Kontering  4 0,5 
Bilagor, t.ex. specifikationer, uppackningsnotor 1 0 
Sortering, hämta/lämna etc. 1 0 
Felsökning, felrättning och påminnelser  6 0,25 
Godkännande och slutattest 5 0,25 
Insortering / arkivering  1,5 0 
Utanordning av betalning  0,5 0 

Summa  ca 21 min ca 1 min 
      
Kostnad (SEK) vid 250 kr/tim för internarbete 87 kr/faktura 4 kr/faktura 
Kostnad (SEK) vid 10.000 fakturor per år 870 000 40 000 
 
Tabell 2. Tid- och kostnadsbesparing för fakturahantering (Fri illustration efter GEA, 2004) 
 
I tabell 2 ser vi hur kundens fakturahantering effektiviseras i och med att bl.a. attest-
förfarandet förändras och antalet fel minimeras när fakturorna är korrekta. Fakturorna 
blir ofta korrekta eftersom kunden skapar fakturan efter att ha mottagit leverans och då 
korrigerar de antalet efter hur många de verkligen mottagit. Korrekta fakturor är oftast 
kundens argumentation vid införandet av självfakturering. Vid rätt hantering blir det 
fördelar även för leverantören. När nära samband råder mellan kund och leverantörer i 
logistikkedjan, från produktion av komponenter fram till färdig produkt, passar själv-
fakturering väl in som metod för att snabba upp fakturering, betalning och bokföring 
(GEA, 2004). 
 
Fredholm (2002) anser dock att självfakturering även får negativa konsekvenser för 
leverantörerna. Det arbete som normalt handhas av kunden får numer leverantören 
hantera. Kontrollarbetet flyttas över till leverantören och de får ansvaret att ta upp 
eventuella avvikelser med kunden. Enligt en utredning gjord av Finansdepartementet 
(2003) är det leverantörerna som har ansvaret för att en faktura utställs och att fakturan 
är korrekt, vilket medför extraarbete för leverantören. Andra negativa effekter är de 
särskilda avtal som måste upprättas och som skapar låsta situationer mellan parterna. 
Detta innebär att självfakturering inte passar alla företag, t.ex. där det finns stora pris-
variationer på produkterna. Alla branscher har vidare olika standarder för elektronisk 
kommunikation och idag är det bara fordonsindustrin3 som har en standard för själv-
fakturering. Von Otter, e-handelsexpert på Svenska Näringsliv, uttalar sig i Computer 
Sweden (Brundin, 2004b) och hävdar att dessa olika standards för elektroniska fakturor 
kan bli ett hot mot de småföretag som är leverantörer till storföretagen. Detta har 
medfört att självfakturering inte riktigt har accepterats bland leverantörer (GEA, 2004). 
Storföretag har dock sett fördelarna med självfakturering vilket inneburit att intresset är 
stort bland dessa att införa systemet (Brundin, 2004a). 
 

                                                 
3 Fordonsindustrin använder sig av ODETTE. 
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3 METOD OCH VETENSKAPSSYN 
I detta kapitel beskrivs forskningsprocessen i sin helhet. Vi motiverar de vägval som vi 
gjort för att uppnå uppsatsens syfte.  
 
 
3.1 Angreppssätt 

Inom systemvetenskapliga linjen, Luleå Tekniska Universitet, läste vi vårterminen 2004 
en tiopoängskurs, Interorganisatoriska nätverkstjänster, som till stor del behandlade 
ämnet elektroniska affärer mellan företag. Litteraturen inom ämnet behandlar mestadels 
hur affärsprocesserna effektiviseras och automatiseras genom införande av elektroniska 
affärer genom bl.a. Webb-EDI och självfakturering. Vi fann det därför intressant att 
närmare studera vilka effekter Webb-EDI i kombination med självfakturering får för 
leverantörerna till ett storföretag som infört tekniken för att effektivisera det inter-
organisatoriska samarbetet. 
 
Efter vårt val av inriktning på vårt arbete, började vi studera vad som framkommit vid 
tidigare forskning inom området. Vid denna genomgång framgick det att dessa effekter 
var relativt okända och att det inte fanns så mycket forskning genomförd. Med utgångs-
punkt från detta valde vi att basera vårt arbete på en kvalitativ metod, där vi fokuserar 
på att skapa en djupare förståelse för ett område som tidigare inte tilldragit sig nämnvärt 
mycket forskning. Detta val baserade vi på att vi avsåg att öka förståelsen samt tolka 
aktörers uppfattningar och värderingar inom det område som skulle analyseras. Med 
detta fokus och med denna bakgrund, dvs. ett område tidigare relativt okänt och där 
syftet är att öka förståelsen för processer i dess sammanhang, är det kvalitativa 
angreppssättet bäst lämpat (Holme & Solvang, 1997; Lundahl & Skärvad, 1999). 
 
 
3.2 Urvalsprincip 

Med utgångspunkt från vårt valda ämnesområde (Webb-EDI i kombination med själv-
fakturering) och valda angreppssätt (kvalitativt) skulle vi välja ett företag där vi kunde 
studera detta område. Valet här föll på Volvo PV som är ett av de första företag i 
Sverige som tillämpar dessa två lösningar i kombination. Vi fick också genom kontakter 
inom företaget veta att de var intresserade av att få veta mer om vår valda problem-
ställning, Webb-EDI i kombination med självfakturering. Urvalet av leverantörsföretag 
skedde därefter i samråd med personal på Volvo PV. Eftersom Volvo PV är ett av de få 
svenska företag som tillämpar Webb-EDI i kombination med självfakturering, blir dess 
leverantörer lämpliga att intervjua för att uppfylla vårt syfte med uppsatsen. Vi valde tre 
av de svenska leverantörerna som Volvo PV namngett. Gemensamt för dessa var också 
att antalet transaktioner gentemot Volvo PV är ungefär lika många. Motivet till att 
använda dessa kriterier är att vi får ett något mer generaliserbart resultat (även om vår 
målsättning inte är att kunna generalisera resultaten utan att skapa en ökad förståelse för 
de valda problemen). Ett ökat antal leverantörer skulle dock kunnat öka reliabiliteten, 
med utgångspunkt från vårt syfte och omfattning av arbetet anser vi dock att antalet är 
godtagbart. Vi kan dock inte utesluta det faktum att Volvo PV har varit med i urvalet av 
leverantörer, vilket kan ha medfört en skevhet. Hur och på vilket sätt blir dock endast 
spekulation vilket vi därför lämnar till läsaren. 
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3.3 Datainsamlingsmetod 

När vi valt undersökningsföretag och angreppssätt behövde vi bestämma vilken typ av 
datainsamlingsmetod vi skulle använda oss av. Vi utgick här ifrån arbetet gjort av Yin 
(1994) där olika datainsamlingsmetoder diskuteras. Vi valde här att använda oss av 
intervjuer, sekundärdata och tidigare forskning samt utredningar inom området, främst 
för att dessa datainsamlingsmetoder bäst lämpade sig för att ta fram den information vi 
behövde för att kunna genomföra vår studie (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). 
 
Våra intervjuer var dels personliga och dels telefonintervjuer. Anledningen till att vi 
väljer att göra intervjuer är att vi liksom Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) anser att 
intervjuer går relativt lätt att genomföra, samt att de lätt kan följas upp om det är något 
som uppkommit under intervjun som behöver förtydligas. Intervjuerna medför att det är 
möjligt att använda komplexa frågeställningar och att det finns ett utrymme att 
underlätta förståelsen av vissa frågor, dvs. reda ut missförstånd. Vi använder oss av 
semistandardiserade intervjuer som Lundahl & Skärvad (1999) anser vara bra när 
frågeformuleringen och ordningsföljden är bestämd på förhand. För att få korrekta och 
uttömmande svar som sedan går att sammanställa och analysera krävs dock att 
respondentens svar följs upp med tilläggsfrågor. Det finns dock en nackdel med det 
mätverktyg vi valt och det är den så kallade ”intervjuareffekten”, som enligt Patel & 
Tebelius (1987, s.76) innebär att ”objektiviteten sätts ur spel om forskaren under 
informationsinsamlingen uppträder på ett sådant sätt att individerna förstår, medvetet 
eller omedvetet, vad forskaren förväntar sig av dem.” För att undvika detta har vi så 
långt vi kunnat försökt att inte framföra vilka specifika förväntningar vi har på 
respondenten vid intervjutillfället. Att vi även genomförde både personliga- och 
telefonintervjuer innebar att vi kunde jämföra resultaten från de båda metoderna för att 
se huruvida det innebar någon skevhet i den insamlade informationen. Vi kunde se att 
vid de personliga intervjuerna var respondenterna mer öppna och hade mer uttömmande 
svar. Det kan givetvis inte uteslutas att detta även kan bero på personligheten hos de 
individer vi intervjuat, dock anser vi inte att skillnaderna var av den art att det 
påverkade vårt arbete med att sammanställa intervjuresultaten för att hitta eventuella 
mönster.  
 
Vår sekundärdata inhämtades genom en så kallad skrivbordundersökning. Denna data 
kännetecknas av att den är insamlad för ett annat syfte än den aktuella undersökningen. 
Den sekundärdata som här används är webbaserat material som projektdokumentation, 
företagspresentationer och dokumenterad information om Webb-EDI, självfakturering 
och annan dokumentation om kund- och leverantörssamverkan.  
 
Med tanke på att ämnet är relativt nytt och därmed inte finns i många omfattande studier 
inom området sammanställda i litteratur, har en stor del av tidigare forskning och ut-
redningar inom området skett genom användandet av datorbaserade informations-
sökningstjänster vid Luleå Tekniska Universitet. Dessa utgörs av både nationella och 
internationella vetenskapliga databaser; (Libris, Lucia och artikeldatabaserna Ebsco och 
Emerald). Exempel på sökord vi valt är: EDI, Webb-EDI, Elektroniska affärer, 
Elektronisk handel, Inter-organisatoriska system, IOS, Sammankopplade system, 
Samverkan, Självfakturering, och dess motsvarighet på engelska. Detta utgör vår 
teoretiska referensram. 
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3.3.1 Analys av insamlad data 

Vår data finns inte sammanställd som kvantitativ information i tabeller, figurer etc. Vår 
data utgjordes istället av text där de intervjuade personernas respons var nerskriven. 
Detta medför att vår analys måste göras genom en s.k. hermanetisk tolkning. 
Hermanetisk står ursprungligen för bibeltolkning, vilket i detta sammanhang kan 
översättas till tolkning av mänsklig utsaga. För analys av de genomförda intervjuerna 
gick vi tillväga så att vi spelade in respondentens svar som vi sedan skrev ner direkt 
efter intervjutillfället. Detta underlättade analysarbetet på så vis att vi hade intervju-
situationen i direkt minne när vi skrev ner svaren. Fördelen med att analysera data 
löpande ligger i att man kan säkerställa att något inte har förbisetts eller missförståtts 
(Holme & Solvang, 1997). Under analysarbetet använde vi oss av en sorteringsmatris 
för att få en samlad överblick över innehållet av insamlad data, se tabell 1 nedan.  
 
  Aktivitet   Hantering i ert  Fel som  Felens orsak Hantering av  Effekter Kommentar 

      affärssystem uppkommer   felen     

1. Förfrågan ←             

2. Offert →             

3. Order  ←             

4. E-mail ang. order      ←             

5. Ändring av order    →             

6. Bekräfta order     →             

7. Leveransbesked   →             

8. Fullgjord leverans       ←             

9. Faktura     ←             

10. 
Föravisering om 
utbetalning ←             

11. Utbetalning       ←             

  Total tidsåtgång               

  Övrigt               

 
Tabell 1. Illustration av delar ur vår sorteringsmatris (Egen illustration)  
 
I denna matris lade vi även in sekundärdata. Matrisen hjälpte oss att se samband och 
olikheter relevanta för vår frågeställning. Vi genomförde löpande analyser av insamlad 
data för att på så sätt kunna säkerställa att något inte förbises, eller att respondenterna 
uppfattade frågorna på ett annorlunda sätt än vad som antagits för själva under-
sökningen. Holme & Solvang (1997) hävdar att användandet av sorteringsmatrisen av 
denna typ ger en översikt som är av oskattbart värde för analysen och tolknings-
processen. Denna process har medfört att vi vid den slutliga bearbetningen kunnat se 
mönster och teman i empirins delar vilket vi sedan kunnat koppla till vår teori samt 
studiens syfte.  
 
 
3.4 Studiens trovärdighet 

Vid genomförande av undersökningar är två delar viktiga att beakta, studiens reliabilitet 
och validitet. Forskningsresultatet får lågt vetenskapligt värde om dessa krav inte upp-
fylls. Med reliabilitet menas ett mätinstruments förmåga att ge tillförlitliga och stabila 
resultat samt hur väl instrumentet motstår slumpinflytande av olika slag. Forsknings-
metodens reliabilitet grundar sig på antagandet att det finns en enda verklighet som 
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kommer att föranleda samma resultat om man upprepade gånger studerar denna 
verklighet (Patel & Tebelius, 1987). Studiens reliabilitet begränsas dels till det urval 
som ligger till grund för inhämtandet av empirisk data, dels av att respondenterna kan 
ha missuppfattat frågorna i samband med intervjuerna samt att svaren kan ha tolkats på 
ett felaktigt eller ofullständigt sätt. För att minska risken för missförstånd under 
intervjuerna har vi kontaktat respondenterna i god tid före intervjuerna. Vid denna 
kontakt har syftet med intervjun klarlagts, liksom vilka områden som ska behandlas. 
Några dagar innan intervjun fick respondenterna ta del av intervjuguiden (Bilaga A) 
samt en bild över de aktuella försäljningsprocesserna, figur 3 och 5. 
 
Validitet definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det som är avsett att mätas. 
Undersökningens validitet beror i hög grad på om forskaren har valt lämpliga instru-
ment och metoder med avseende på undersökningens syfte (Patel & Tebelius, 1987). Vi 
har försökt att öka validiteten genom att intervjua de personer som har mest information 
om det valda ämnet och att de aktivt är verksamma i försäljningsprocesserna hos 
leverantörerna. Intervjufrågorna har vidare utformas så att de inte ska vara ledande eller 
motsägelsefulla. För att få bekräftelse på att frågorna är tillräckligt tydliga och att det 
tydligt framgår vad vi vill ha ut av intervjun diskuterade vi igenom frågorna med vår 
omgivning (forskare, studiekamrater) innan vi genomförde våra intervjuer. 
 
 
3.5 Forskningsprocess 

Utifrån syftet med uppsatsen har vi tagit fram en relevant teoretisk referensram. Ur 
denna referensram valde vi indikatorer lämpliga för att undersöka det valda området. 
Våra intervjuer struktureras utifrån dessa indikatorer, men även från den information vi 
erhåller vid annan empirisk datainsamling, t.ex. sekundärdata. Det innebär att våra 
intervjuresultat dels sorteras med den teoretiska referensramen som stöd och dels utifrån 
de områden som inom de undersökta företagen upplevs som viktiga. Detta innebär att 
vår ansats främst är deduktiv4 men även innehåller induktiva5 inslag, så kallad ab-
duktion6. Eftersom vårt valda ämnesområde (Webb-EDI i kombination med själv-
fakturering) är relativt okänt, och teorin främst tar upp fördelar ur kundens perspektiv, 
fick vi hämta information från empirin, för att sedan återgå till teorin. Vår följande 
analys görs sedan genom en jämförelse mellan effekter vid införandet av Webb-EDI i 
kombination med självfakturering och den teoretiska referensramen och vår sekundär-
data. När vi gjort denna jämförelse, dvs. analyserat materialet, är vi i position att svara 
på vår forskningsfråga och därmed uppnå syftet med vår uppsats. Denna process 
illustreras i figur 4. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Deduktiv ansats är när forskaren utifrån teoretiskt kända fenomen samlar empirisk data för att på så sätt 
utveckla teorin (Hellevik, 1977). 
5 Induktiv ansats är när man utifrån empiriska observationer och går tillbaka till teorin för att därifrån 
utveckla teorin (Hellevik, 1977). 
6Abduktion är en kombination av det ovan nämnda ansatserna, dvs. när forskaren går båda vägarna 
(Hellevik, 1977).  
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Figur 4. Forskningsprocess (Egen illustration)  
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4 FÖRETAGSBESKRIVNING 
I detta kapitel gör vi en kort presentation av de företag vi studerar. Informationen 
bygger på inhämtat material från Internet samt information från anställda inom 
respektive företag. Vidare beskrivs den inköpsprocess som Volvo Personvagnar har 
gentemot sina leverantörer. 
 
 
4.1 Volvo Personvagnar AB 

Volvo Personvagnar AB (Volvo PV) är sedan 1999 ett dotterbolag till Ford Motor 
Company (FMC), världens tredje största biltillverkare. Säkerhet, kvalitet och miljö gör 
att Volvo PV är starkt differentierade bland världens biltillverkare. I Sverige har Volvo 
PV två anläggningar för bilproduktion, Göteborg och Uddevalla som tillsammans har ca 
8 000 anställda. Volvo har även en sammansättningsfabrik i Asien samt en komplett 
fabrik i Belgiska Gent. Totalt är Volvo PV en organisation med nära 30 000 anställda, 
varav ca hälften finns i Sverige. 
 
För materialinköp använder sig Volvo PV av FMCs globala koncernövergripande 
inköpssystem, eVEREST. Detta system används sedan 2003 på delar av verksamheten. 
Den del av verksamheten som Volvo PV har i Göteborg använder systemet idag och 
planerna är att införa systemet på resterande orter under 2005. Inköpssystemet är avsett 
för både indirekt- (material som inte är avsedd för produktion, t.ex. handmaskiner för 
produktion, papper, datorer) och direktmaterial (material till bilproduktion, t.ex. 
bränslepumpar, gummilister). Alla inköp Volvo PV gör från sina leverantörer sker via 
en portal på Internet (Webb-EDI) eller via EDI hos de leverantörer som har detta 
system.  
 
För att få vara leverantör till Volvo PV måste man ha blivit godkänd av Volvo PVs 
inköpsavdelning och ingått de avtal som behövs för att få vara leverantör och bli 
registrerad i eVEREST. Därefter får varje leverantör ett användarnamn och ett lösenord 
som ger tillgång till leverantörsportalen (Webb-EDI), där alla förfrågningar och order 
distribueras. Leverantören ansvarar för att uppgifter som bankkonto o.d. är upp-
daterande i systemet, samt att de inte skickar någon faktura till Volvo PV eftersom 
Volvo PV tillämpar självfakturering. I figur 5 redovisar vi de delar som ingår i Volvo 
PVs Webb-EDI lösning.  
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Figur 5. Försäljningsprocess med Webb-EDI (©Volvo Personvagnar AB) 
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följesedelsnummer. Leverantören har möjlighet att skriva in valfri information i 
leveransbeskedet. 
 
8. Fullgjord leverans 
Volvo PV bekräftar leveransen. 
 
9. Faktura (SBI) 
Här visas SBI-fakturor och varje SBI-faktura kan skrivas ut om leverantören har 
programvaran Adobe Acrobat Reader. Det finns också möjlighet att skriva ut rapporter 
av olika slag. 
 
10. Föravisering om utbetalning 
Leverantören kan mata in sökparametrar eller lämna fältet tomt för att se alla 
kommande utbetalningar. Information visas beträffande resultat för betalningsöversikt.  
 
11. Utbetalning 
Betalningsavin anländer per post från banken. 
 
 
4.2 Tre av Volvo PVs leverantörer 

Volvo PV har mängder av olika leverantörer. Det är inom ramen för denna uppsats 
omöjligt att inkludera alla i undersökningen. Vi har därför i samråd med Volvo PV valt 
ut tre svenska leverantörer av indirekt material som vi nedan kort presenterar,          
Atlas Copco Tools AB, Corporate Express Svenska AB och Momentum Industrial 
Maintenance Supply AB. 
 
4.2.1 Atlas Copco Tools AB 

Atlas Copco Tools AB är en division inom Atlas Copco och är världsledande leverantör 
av industrimaskiner och monteringssystem. År 2002 uppgick antalet anställda till 692. 
Atlas Copco strävar alltid efter att höja sina kunders produktivitet. Som ledande 
leverantör har de resurserna och kunskapen att vara partner med sina kunder, samt 
leverera en lösning som stödjer kundens affärsutveckling. Deras produkterbjudanden 
omfattar industriella tryckluftsdrivna handmaskiner, industriella handmaskiner, 
dedikerade monteringsmaskiner, universella elektriska handmaskiner och monterings-
system. 
 
4.2.2 Corporate Express Svenska AB 

Corporate Express är en av världens största leverantörer inom kontor och data. 
Corporate Express Svenska AB ingår i Corporate Express Inc. och antalet anställda i 
Sverige uppgick år 2002 till 272. De har kunder inom näringsliv, stat, kommun, och 
landsting. Hela deras sortiment, butiker, kontaktvägar, e-handel och allt kring ekonomin 
är byggt för optimal service till kunder. De specialiserar sig på distribution och de skall 
erbjuda de bästa förutsättningarna för att ta hand om både kund och de leverantörer vars 
produkter de förmedlar. I deras sortiment ingår kontorsmateriel, datatillbehör, 
kontorsmaskiner och kontorsmöbler. Görs beställning innan kl. 14.00 sker leverans till 
Volvo PV dagen efter. 
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4.2.3 Momentum Industrial Maintenance Supply AB 

Momentum Industrial Maintenance Supply AB är en av Sveriges ledande leverantörer 
av industrikomponenter med lokal lagerhållning och försäljning på 23 orter i landet. De 
har ca 225 serviceinriktade medarbetare från Malmö i syd till Luleå i norr. Momentum 
erbjuder sina kunder tillgänglighet till produkter, kunnande från ledande tillverkare, 
kundanpassade produktutbildningar, logistiklösningar och jourservice. Deras produkt-
sortiment på över 100 000 artiklar omfattar lager, tätningar, transmission och auto-
mation. Inom respektive område samarbetar de med världsledande tillverkare såsom 
SKF, Renold, Optibelt, Simrit, SMC m.fl. Volvo PV servar de inom loppet av två 
timmar efter mottagen beställning. 
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5 EMPIRISK UNDERSÖKNING 
I detta kapitel presenterar vi de empiriska iakttagelser som ligger till grund för 
uppsatsens resultat. Presentationen är fristående från såväl tillvägagångssätt som 
analysresultat, för att läsaren skall bilda sig en egen uppfattning om det vi studerat. 
 
 
5.1 Webb-EDIs effekter för leverantörer, (steg 1-8) 

Volvo PVs Webb-EDI lösning har tidigare redovisats (figur 5). Webb-EDI upplägget 
som redovisas där är det s.k. idealupplägget, dvs. det visar hur kommunikation mellan 
Volvo PV och dess leverantörer är tänkt att fungera. I figur 6 illustrerar vi hur det 
teoretiska Webb-EDI upplägget (visat i figur 5) verkligen fungerar mellan Volvo PV 
och de tre undersökta företagen.  
 
För att underlätta för läsaren så nämner vi siffrorna i nedanstående figur i löpande text. 
Vi börjar med att redovisa steg 1 – 8, dvs. Webb-EDIs effekter för leverantörer. Steg 9 -
11 i nedanstående figur redovisas i nästföljande del, 5.2 Självfaktureringens effekter för 
leverantörer. 
 

 
 
Figur 6. Försäljningsprocess med Webb-EDI i empirin (Egen illustration) 
 
Leverantörerna som vi intervjuade hade redan avtalade priser med Volvo PV och 
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en extra manuell hantering jämfört med tidigare försäljningsprocess (figur 3). I dag 
bekräftar (6) en av leverantörerna ordern genom att skicka en bekräftelse av ordern via 
brev, där de också kommenterar pris- och produktförändringar (5). Alla leverantörer 
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skriver ut ordern och stansar in den manuellt i sitt affärssystem (3b). Ordern som matats 
in i deras system är korrekt avseende produkt, antal och pris. 
 
Samtliga leverantörer går in i portalen och fyller manuellt i ett 8-10 sidigt leverans-
besked (7b), vilket är obligatoriskt för att få leverera till Volvo PV, oavsett om värdet på 
ordern är 1 SEK eller 1 MSEK. Leverantörerna anser att leveransbeskedet tar lång tid 
att fylla i och att det skapar inte några mervärden för dem. Leverantörerna måste stoppa 
leveransbeskedet (eller följesedeln) (7a) som genereras automatiskt i deras system, 
eftersom Volvo PV inte skall ta del av det. Volvo PV får sitt leveransbesked (7) direkt i 
sitt affärssystem genom att leverantörerna manuellt fyller i erforderlig information. 
Följande uppgifter måste leverantörerna skriva in i leveransbeskedet:  
 

• leveransmängd 
• fraktsedelinformation i form av leveransnummer 
• leveransdatum 
• förväntat inleveransdatum till Volvo PV 
• utleveransort 
• följesedelsnummer 

 
Som följesedelsnummer använder en av leverantören Volvo PVs eget nummer (order-
nummer), medan en annan fyller i sitt eget fakturanummer. Om leverantören inte hinner 
med att fylla i sitt fakturanummer leder detta till att deras fakturanummer ej kommer 
med på leveransbeskedet. Hanteringen i framtiden hos leverantören kommer att ske på 
så sätt att lagerpersonalen skall skapa leveransbeskedet innan leveransen går iväg för att 
undvika detta misstag. I leveransbeskedet finns det möjlighet att skriva in en fri text. 
Där uppger en av de leverantörer vi pratat med att de anger pris- och produkt-
förändringar som berör ordern. Leverantören tror dock inte att denna informationen 
uppmärksammas av Volvo PV.  
 
Samtliga leverantörer anser att svarstiderna och tillgängligheten till leverantörsportalen 
inte är tillfredställande. Systemet ligger ofta nere för uppdatering och det tar lång tid att 
komma in på portalen vid vissa tidpunkter, framförallt på eftermiddagarna då arbetet 
vanligtvis görs. Detta säger leverantörerna medför irritation bland de anställda som 
måste sitta och vänta på att få arbetet gjort. 
 
Vidare ansåg alla leverantörer att tiden per order uppgick till mellan tjugo och trettio 
minuter efter införandet av Volvo PVs nya inköpssystem. Förr beräknades en order ta 
cirka tre minuter. Detta är en stor kostnad idag för leverantörerna och vissa av dem har 
funderingar att höja priserna på sina produkter gentemot Volvo PV för att kompensera 
för denna ökade kostnad Volvo PVs system medfört. 
 
 
5.2 Självfaktureringens effekter för leverantörer, (steg 9-11) 

Hos två av leverantörerna genereras en faktura med automatik i deras affärssystem 
utifrån ordern, innan varorna levererats till Volvo PV. Den tredje leverantören skapar 
sin faktura efter leveransen, men det sker även här automatiskt i deras system. Fakturan 
går direkt till Posten, vilket medför ett manuellt arbete för att stoppa fakturan internt 
(9a) så att den inte med automatik skickas till Volvo PV. 
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Volvo PVs kredittid är 45 dagar genomgående för alla leverantörer och utbetalning sker 
tre gånger i månaden. Detta medför att Volvo PV betalar ut en klumpsumma där alla 
fakturor som ligger inom ramen för betalningsintervallet ingår. När leverantörerna får 
betalningsavin (11) från banken anges bara Volvo PVs betalningsnummer som referens 
och en klumpsumma. Detta medför att det blir svårt för leverantörerna att matcha sina 
fakturor mot klumpsumman. En av leverantörerna upprättar ett Excel-ark där de skriver 
in de fordringar som finns avseende Volvo PV och går var 14:e dag in i leverantörs-
portalen för att skriva ut varje SBI-faktura7 (9b) som Volvo PV skapat och försöker 
matcha dem mot sina egna. Härledningen tar längre tid eftersom leverantören inte angett 
sitt eget fakturanummer i leveransbeskedet. En av leverantörerna har angett Volvo PVs 
ordernummer på sin egen faktura och en annan leverantör har angett sitt eget faktura-
nummer på leveransbeskedet, detta möjliggör att de kan matcha Volvo PVs faktura mot 
sina egna på ett enklare sätt. Alla leverantörer måste ändå logga in i portalen för att 
skriva ut betalningslistor (10a) som berör varje utbetalning, eftersom betalningen från 
banken innehåller flera fakturor.  
 
Betalningslistan innehåller: Ordernummer, SBI-nummer, uppgifter från leverans-
beskedet samt en klumpsumma. Informationen i betalningslistan sammankopplar inte 
ordernummer, SBI-nummer och uppgifter från leveransbeskedet, utan ligger utan 
ordning vilket innebär att det går ej att se vilken order som tillhör Volvo PVs faktura. 
Leverantören kan därmed ej se vilket belopp varje order avser.  
 
Två leverantörer får ofta prisdifferenser, dvs. Volvo PVs fakturabelopp stämmer inte 
med priset på varan. Detta innebär att leverantören måste kontrollera att de får rätt 
betalning för de varor/tjänster som levereras. De listor som leverantörerna skriver ut 
från Volvo PVs Webb-EDI portal har i vissa fall inget referensnummer som gör det 
möjligt att härleda till fakturan i leverantörens system. Detta leder till att leverantören 
inte kan jämföra sina fakturor med de fakturor Volvo PV genererat genom själv-
fakturering. Den leverantör som använder Volvo PVs ordernummer som en referens på 
sin faktura, har lättare att matcha sin faktura mot Volvo PVs, eftersom Volvo PV anger 
detta nummer vid betalningslistorna för föravisering om fakturor (10). 
 
Om Volvo PV missar att bekräfta ett leveransbesked (7) skapas ingen SBI-faktura (9). 
Detta upptäcker leverantörerna tidigast efter 45 dagar när de drar ut påminnelselistor för 
utebliven betalning (före hade Volvo PV 30 dagars kredit till vissa av sina leverantörer). 
Leverantören får då ringa och påpeka detta för Volvo PV, som bekräftar leverans-
beskedet direkt så att SBI-fakturan skapas. Men eftersom SBI-fakturan skapas med 
automatik så får Volvo PV ytterligare 45 dagars kredit, vilket medför att Volvo PV får 
90 dagars kredit eller mer. Detta är ett ekonomiskt problem för åtminstone två av 
leverantörerna, eftersom de får vänta längre på betalning. 
 
När fel i fakturan uppstår p.g.a. prisskillnader, fraktavgifter eller jouravgifter som inte 
finns med i ordern från Volvo PV, så måste felen först utredas internt och sedan är det 
leverantörernas ansvar att påpeka detta till Volvo PV. Idag tar det mycket tid att hitta 
rätt person på Volvo PV, eftersom leverantören inte vet vem de skall fråga. Vid vissa 
tillfällen ska leverantören vända sig till help-desk, andra gånger är det en inköpare som 
skall kontaktas och det är sällan samma inköpare från gång till gång. En av 
leverantörerna önskar att de fick tala med någon på Volvo PV som förstod ”deras 

                                                 
7 SBI = Self Billing Invoice, se sidan 11. 
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process för att handha en order från Volvo PV”. För att korrigera ett sådant fel skapar 
Volvo PV en ny order på mellanskillnaden, en SBI-faktura skapas automatiskt vilket 
leder till att Volvo PV får ytterligare 45 dagar på sig att betala. Denna SBI-faktura, som 
endast är en korrigering för en felaktig SBI-faktura, går då ut till leverantören. 
Leverantören måste manuellt hålla koll på att det inte är någon ny order utan endast 
avser en korrigering av en faktura. Eftersom prisskillnader i ordern ofta förekommer, 
försvåras arbetet avsevärt för leverantörerna. En av leverantörerna påpekade att 
matchningen av restbelopp var ännu svårare att matcha mot deras gamla fakturor, 
eftersom de inte visste om det var en ny order eller en priskorrigering. 
 
En av leverantörerna, som använder avtalade fasta priser och har skickat uppdaterade 
prislistor i form av ett Excel-ark till Volvo PV, som i sin tur har infogat listorna i sitt 
inköpssystem, har inga problem med felaktiga fakturor. De leverantörer som har 
problem med felaktiga fakturor har bl.a. tilläggspriser i form av jouravgifter, frakt-
avgifter osv. samt att Volvo PVs inköpare har deras produktkataloger i pappersformat. 
En annan faktor som är gemensamt för dessa leverantörer är att de levererar tidskritiska 
produkter som används för att stödja produktionen och har ej möjlighet att se att Volvo 
PV har korrigerat priset förrän leverans sker. 
 
När betalning sker och när leverantörerna matchat Volvo PVs faktura mot sin egen 
faktura får de manuellt (11a) bokföra den i sitt affärssystem. Vilket blir en extra manuell 
hantering i detta fall, eftersom betalningarna tidigare överfördes med automatisk direkt 
in i leverantörernas affärssystem. 
 
Vissa av leverantörerna anser att om varje faktura från Volvo PV upptar extra 
hanteringstid, samt att kreditdagarna försämras måste de ta till åtgärder i form av höjda 
priser. Alternativet kan bli att de stoppar leveransen till dess att priset är korrekt i 
portalen. Kreditansvarig personal hos leverantörer behövde tidigare bara skicka ut 
påminnelser, idag arbetar de mycket med kontroll som är mycket tidsödande. Även 
svarstiderna för framtagning av betalningsinformation är långa. Minimitiden är fem 
minuter men tar ibland upp till trettio minuter varje gång. 
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6 ANALYS 
I detta kapitel presenterar vi en analys av empiriska data tillsammans med vår 
teoretiska referensram. 
 
 
6.1 Webb-EDIs effekter för leverantörer  

Nedan kommer vi att presentera Webb-EDIs positiva och negativa effekter för de tre 
leverantörsföretagen vi studerat. Vi kommer att göra detta med utgångspunkt från vår 
teoretiska referensram och vårt empiriska material. 
 
6.1.1 Positiva effekter 

Vid analys av den empiriska informationen fann vi inga positiva effekter för leveran-
törerna med användandet av Webb-EDI. De positiva effekter som tas upp i teorin (GEA, 
2004; Fredholm, 2002) kan endast Volvo PV tillvarata. 
 
6.1.2 Negativa effekter 

I vår studie har det framkommit att leverantörerna måste förändra sitt informations-
flöde internt i och med att Volvo PV infört Webb-EDI. Eftersom leverantören inte 
förändrar sin försäljningsprocess internt (figur 3), medför detta extra manuell hantering. 
Leverantörens system genererar med automatik ett leveransbesked och en faktura. 
Därför måste de idag bryta upp sitt informationsflöde internt och stoppa dokumenten. 
Volvo PV kräver också att de skall skapa ett leveransbesked i Webb-EDI portalen för 
att informationen integreras i Volvo PVs system, vilket innebär extra tid för hanteringen 
av en order. Detta betyder att leverantörer till företag som tillämpar Webb-EDI måste 
anpassa sina processer till kundens, i detta fall Volvo PV. 
 
I litteraturen finner vi stöd för dessa problem. Vi ser att leverantören endast kan 
kommunicera gentemot Volvo PV inom den första nivån i Premkumars (2000) 
mognadsnivåer, kommunikation. När inter-organisatoriska system används för kom-
munikation av meddelanden mellan två parter och en av dessa befinner sig på andra 
nivån, koordination, där all information från leverantörerna integreras direkt i kundens 
interna informationssystem utan mänsklig inblandning. Whiteley (2000) tar upp 
informationssystem utan mänsklig inblandning som en av de fördelar som EDI medför. 
I detta fall måste leverantören manuellt serva kunden med dessa meddelanden.  
 
Whiteley (2000) tar vidare upp den minskade felhanteringen som uppstår för kunden 
genom att informationen överförs med automatik mellan system, som sedan kontrolleras 
och bearbetas automatiskt i det mottagande systemet. Även ledtider kortas för kunden i 
och med att leverantören skapar ett leveransbesked som skickas till kund i form av ett 
EDI-meddelande. Kunden kan planera sina aktiviteter och på så sätt utföra sin del i 
processen på ett effektivare sätt. Dessa effekter ser vi dock endast hos kunden, i detta 
fall Volvo PV. Vi såg att leverantörernas tidsåtgång per order har ökat från cirka tre 
minuter till idag cirka trettio minuter, vilket medfört att även kostnaderna för varje order 
blivit högre. Detta kan i sin tur leda till att leverantörerna kommer att höja sina priser, 
vilket får motsatt effekt jämfört med vad Whiteley (2000) hävdar.  
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6.2 Självfaktureringens effekter för leverantörer 

Nedan kommer vi att presentera självfaktureringens positiva och negativa effekter för 
de tre leverantörsföretagen vi studerat. Vi kommer att göra detta med utgångspunkt från 
vår teoretiska referensram och vårt empiriska material. 
 
6.2.1 Positiva effekter 

Vi fann inga positiva effekter för leverantörerna i vår empiriska undersökning. Kundens 
argumentation vid införandet av självfakturering är enligt GEA (2004) att båda parter 
skulle dra nytta av korrekta fakturor, vilket vår undersökning visar vara felaktigt.  
 
6.2.2 Negativa effekter 

I vår undersökning framkom det att leverantörerna får mer manuellt arbete då kunden, i 
detta fall Volvo PV, tillämpar självfakturering, eftersom de internt måste stoppa 
kundens faktura. Idag har leverantörerna ingen rutin för detta, eftersom fakturan skickas 
till kund med automatik. Även om GEA (2004) hävdar att självfakturering inte har fått 
acceptans bland leverantörerna, då det idag inte finns enkla rutiner hos leverantörerna 
för att hantera självfakturering, tar de inte upp dessa negativa effekter.  
 
När leverantörerna får utbetalningsavin från banken innehåller den bara information i 
form av Volvo PVs betalningsnummer och en klumpsumma. Detta medför att leveran-
törerna får svårt att härleda vilka fakturor som de fått betalt för. Dessutom innehåller 
Volvo PVs betalningslistor i leverantörsportalen inte tillräcklig information för att 
leverantörerna skall kunna härleda sina interna fakturor mot Volvo PVs SBI-faktura 
utan manuell justering. I litteraturen finner vi att ovanstående problem tidigare iakttagits 
av Fredholm (2002), som anser att kontrollarbetet flyttas över till leverantören, i sam-
band med att kunden tillämpar självfakturering, vilket leder till extra arbete för 
leverantören.  
 
I vår undersökning såg vi att tidsåtgången för att utreda felaktiga fakturor var det största 
problemet. Fakturorna hos de olika parterna stämde inte överens pga. att Volvo PV i ett 
tidigt skede skapat en order med felaktigt pris och detta hann aldrig korrigeras innan 
leverantören skapade ett leveransbesked på portalen. Priset på ordern kunde inte 
korrigeras när leveransbeskedet har godkänts av Volvo PV. Detta är något som leveran-
törerna inte har vetskap om. De förmodar att priset är rätt i och med att de har kontaktat 
Volvo PV och kommit överens om det korrekta priset eller meddelat Volvo PV via 
leveransbeskedet. De effekter som de felaktiga fakturorna medför för leverantörerna är 
mycket tidskrävande. Leverantörerna måste först utreda differensen internt genom att 
kontakta inblandade parter och ta fram bevis på korrekt pris för att sedan kontakta 
Volvo PVs inköpare för korrigering. Volvo PV korrigerar differensen genom att skapa 
en ny order på mellan-skillnaden, vilket leder till att leverantören måste hålla koll på 
den nya ordern så att det inte sker en ny leverans, samt att de får vänta ytterligare 45 
dagar på betalning från Volvo PV. De betalningslistor som leverantören kan hämta hem 
från portalen för att underlätta matchningen är därmed ej tillfredställande.  
 
Vi såg en tydlig skillnad mellan den leverantör som använder avtalade fasta priser och 
har skickat uppdaterade prislistor i form av ett Excel-ark till Volvo PV och övriga 
leverantörer. Eftersom Volvo PV har Excel-arket i sitt inköpssystem leder det till att 
leverantören inte har problem med felaktiga fakturor. De leverantörer som har problem 
med felaktiga fakturor har tilläggspriser i form av jouravgifter, fraktavgifter osv., och 



ANALYS 

28 

Volvo PVs inköpare har ofullständiga produktkataloger i pappersformat. En annan 
faktor som berör dessa leverantörer är att de levererar tidskritiska produkter som 
används för att stödja produktionen och de har ej möjlighet att se att Volvo PV har 
korrigerat priset förrän leverans sker. GEA (2004) anser att självfakturering inte kan 
användas för samtliga leverantörsfakturor och att självfakturering bäst lämpar sig för 
köp av väl definierade produkter eller tjänster där priserna är överenskomna och 
uppdaterade i kundens system, vilket vi här kan bekräfta. 
 
En annan sak som vi uppmärksammade var att den leverantör som hade korrekta priser 
handhade Volvo PVs order inom en egen avdelning för elektroniska affärer, vilket vi 
tror medför att rutinerna kring det nya kommunikationssättet underlättades därför att de 
har kunskap inom ämnet. Övriga företag handhar Volvo PVs order inom kundtjänst- 
och inköpsavdelningen, och ekonomiavdelningen får utredningsarbetet för felaktiga 
fakturor. 
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7 SLUTSATS 
I det avslutande kapitlet presenteras slutsatser och resultatet diskuteras. Avslutningsvis 
tar vi upp de idéer och områden för fortsatt forskning som väckts i samband med 
studiens genomförande.  
 
 
Syftet med denna uppsats var att skapa bättre kunskap om hur storföretagens förändrade 
inter-organisatoriska samarbetsformer påverkar dess leverantörer och på så vis möjlig-
gör ytterligare effektiviseringar i det inter-organisatoriska samarbetet mellan ett stor-
företag och dess leverantörer.  
 
Mer precist avsåg vi att studera:  
 

• Vilka effekter uppstår hos leverantörer när deras kund inför Webb-EDI i 
kombination med självfakturering? 

 
Ökad tidsåtgång i den administrativa hanteringen och problem med betalningsrutiner är 
några av de negativa effekter som visat sig uppkomma. 
 
Nedan redovisas slutsatserna från arbetet: 
 

• Två av de tre undersökta leverantörerna har inte ändrat sina rutiner i och med att 
Volvo PV tillämpar Webb-EDI i kombination med självfakturering. Detta 
medför att dessa leverantör handhar order på samma sätt som tidigare, men i och 
med Webb-EDI i kombination med självfakturering blir det extra manuell 
hantering vilket är kostsamt för leverantören. Denna ökade kostnad kommer på 
sikt att få betalas av kunden, Volvo PV, i form av högre priser. 

 
• Ansvaret för att en faktura är korrekt ligger idag hos leverantören, vilket medför 

att det blir mycket utredningsarbete för leverantören när de ska matcha sin 
faktura mot Volvo PVs SBI-faktura. Detta var en av de tydligaste negativa 
effekterna vid införandet av självfakturering i kombination med Webb-EDI. 
Fakturorna hos de olika parterna stämde inte överens pga. att Volvo PV i ett 
tidigt skede skapat en order med felaktigt pris och detta hann aldrig korrigeras 
innan leverantören skapade ett leveransbesked på Webb-EDI portalen. Priset på 
ordern kan ej korrigeras när leveransbeskedet har godkänts av Volvo PV, vilket 
kan ske efter två timmar. Detta är något som leverantörerna inte har vetskap om. 
De förmodar att priset är rätt i och med att de har kontaktat Volvo PV och 
kommit överens om det korrekta priset eller meddelat Volvo PV via leverans-
beskedet. Detta innebär att Volvo PVs interna rutiner för handhavandet av 
priskorrigeringar måste förbättras. 

 
• Vi såg en tydlig skillnad mellan den leverantör som använder avtalade fasta 

priser och har skickat uppdaterade prislistor elektroniskt och övriga leverantörer. 
Eftersom Volvo PV har den elektroniska informationen i sitt inköpssystem leder 
det till att leverantören inte får problem med felaktiga fakturor. De leverantörer 
som har problem med felaktiga fakturor har tilläggspriser i form av jouravgifter, 
fraktavgifter osv., samt att Volvo PVs inköpare har ofullständiga produkt-
kataloger i pappersformat. En annan faktor som berör dessa leverantörer är att de 



SLUTSATS 

30 

levererar tidskritiska produkter som används för att stödja produktionen och har 
ej möjlighet att se att Volvo PV har korrigerat priset förrän leverans sker. 
Leverantören som hade korrekta priser handhade Volvo PVs order inom en egen 
avdelning för elektroniska affärer, vilket vi tror medför att rutinerna kring det 
nya kommunikationssättet underlättades genom att leverantören har kunskap 
inom området.  

 
• Genom inter-organisatoriska affärsprocesser vill företag uppnå vinna-vinna 

situationer och gemensamma konkurrensfördelar. Relationen mellan parterna 
påverkas genom hela affärsprocessen, och den tillit som byggs upp mellan 
aktörer är av avgörande betydelse för det fortsatta samarbetet. Senn (2000) och 
Premkumar (2000) påpekar vikten av att inter-organisatoriska system (IOS), i 
detta fall Webb-EDI i kombination med självfakturering, måste utformas så att 
samverkan mellan båda parter utvecklas och effektiviseras. I detta fall medför 
IOS effektiviseringar hos Volvo PV, men problem hos leverantören. 

 
• Delar av problemen ovan kan lösas med delade databaser, där data lagras i 

gemensamma databaser som nyttjas av både kund och leverantör. Delade 
databaser, eller elektroniska produktkataloger inläst i systemen, medför att kund 
och leverantör har samma prisuppgifter, vilket underlättar för båda parter. 
Leverantören behöver ej ta kontakt med Volvo PV, eftersom fakturorna blir 
korrekta direkt och detta medför att leverantörernas utredningsarbete försvinner, 
samt de extra kreditdagarna. Volvo PVs inköpare får mer tid att ägna sig åt 
strategiska uppgifter, istället för att korrigera de fel som uppstått i samband med 
beställningarna.  

 
• Volvo PV skulle med fördel kunna utveckla sin strategi vad avser prisavtal med 

leverantörerna. Inga komplicerade tilläggspriser och specialpriser samt att tid 
frigörs hos Volvo PVs help-desk-funktion och att eventuella problem handhas 
där, inte ute i organisationen. Volvo PVs inköpare behöver då inte lägga tid på 
att oroa sig för framtida uteblivna leveranser, prisnivåer, fakturakorrigeringar 
etc. 

 
• Volvo PV måste korrigera betalningslistorna för att leverantören lättare skall 

kunna matcha sina fakturor mot Volvo PVs SBI-faktura. Detta torde vara en 
enkel uppgift för Volvo PV, och till stor hjälp för leverantörerna. 

 
• Volvo PV bör också upplysa sina leverantörer om att de kan få ordern som en fil 

i e-mailet, så att de inte behöver logga in på portalen för att hämta hem ordern. 
Detta medför att en extra manuell hantering försvinner för leverantörerna samt 
att problemet med de långa svarstiderna och åtkomligheten till systemet 
minskar. 

 
• Magoulas & Pessi (1998) tar upp att en av fördelarna med inter-organisatoriska 

system är att de samtidigt som samverkan mellan intressenter (ex Volvo PV och 
dess leverantörer) underlätts genom till exempel utbyte av meddelanden kan 
förändringar i respektive parts egna system ske, så länge förändringen inte berör 
den applikation som sköter kommunikationen mellan systemen. Om leveran-
tören i detta fall skulle använda sig av en applikation för att matcha Volvo PVs 
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SBI-fakturor mot sina interna fakturor, påverkar det inte kundens system, men 
det underlättar för leverantören.  

 
Vi uppfattar två tänkbara spår för fortsatt arbete inom detta ämne. Det ena är att 
ytterligare studera hur leverantörers organisation måste förändras när kunden inför IOS, 
som i detta fall Webb-EDI i kombination med självfakturering. Det andra är de 
ekonomiska konsekvenser, räknat i kronor, som ett företag som Volvo PV på sikt 
kommer att bli drabbad av när leverantören på ett negativt sätt berörs av ett IOS. 
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BILAGA A 

 

Luleå, April 2004 

 
INTERVJUGUIDE 
 
 
1) Vilken befattning har du inom företaget? 
 
 
2) Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 
 
3) Hur såg Er försäljningsprocess innan Volvo PV införde eVEREST ? Ta gärna hjälp 
av bifogad illustration (figur 3) och förklara hur informationen har hanterats i ert affärs-
system. 
 

- Om fel uppstod, vad orsakade dem och hur hanterade ni dem? 
- Vilka effekter medförde det? 
- Hur lång tid tog det från förfrågan till utbetalning?  
- Vilka kostnader uppstod i samband med försäljningsprocessen? (Materiella, 

personella, administrativa osv.) 
 
 
4) Hur ser Er försäljningsprocess ut nu när Volvo PV infört eVEREST ? Ta gärna hjälp 
av bifogad illustration (figur 5) och förklara hur informationen hanteras i ert 
affärssystem? 
 

- Vilken produktinformation har Volvo PV om era produkter? 
- Om fel uppstår, vad orsakar dem och hur hanterar ni dem? 
- Vilka effekter medför det? 
- Hur lång tid tar det idag från förfrågan utbetalning? 
- Vilka kostnader uppstår i samband med nuvarande försäljningsprocess? 

(Materiella, personella, administrativa osv.) 
 
 

5) Under punkt 9. Faktura (figur 5) sker en förändring efter eVEREST införande, Volvo 
PV självfakturerar. Vad anser ni om det? 

 
- Skapar ni en faktura internt hos er? Om ja, när skapar ni den? 
- Stämmer ni av fullgjord leverans mot Volvo PVs SBI-faktura?  
- Stämmer fakturan överens med fullgjord leverans? 
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