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SAMMANFATTNING 
 
EDI är en förkortning för Electronic Data Interchange, vilket på svenska kan översättas till 
elektronisk datautväxling. Med detta avses överföring av strukturerad data, genom 
överenskommen meddelandestandard, på elektronisk väg från en datamaskin till en annan. 
EDI används främst för att förenkla handeln mellan kund och leverantör.  
 
Syftet med detta examensarbete är att utröna om verksamheten effektiviseras vid EDI-
användning i orderhantering. I uppsatsen beskrivs EDI, de olika nivåerna som företag kan 
ligga på i sin EDI-användning, fördelar respektive nackdelar med EDI och slutligen beskrivs 
ett antal definitioner på de variabler som undersöks i uppsatsen. 
 
Datainsamlingsmetoden är en fallstudie som omfattar fyra verksamheter. I fallstudien 
undersöks om verksamheterna på respektive företag har effektiviserats på grund av att 
företagen använder EDI i orderhanteringen. Resultatet från fallstudien visar att det inte blir 
någon effektivisering av verksamheten eftersom EDI i orderhanteringen sker i allt för liten 
skala.  



  

ABSTRACT 
 
EDI is a abbreviation of Electronic Data Interchange. This means the transaction of structured 
data, through an agreed standard of message, electronically from one computer to an other. 
EDI is mostly used to simplify the trade between customer and supplier. 
 
The purpose with this bachelor thesis is to find out whether a company becomes more 
efficient when EDI is used in the management of orders. The thesis descibes EDI, the 
different levels of EDI, advantages and disadvantages of EDI and finally a number of 
definitions of the variables which are examined in the thesis. 
 
The method for the collection of the information is a case study of four companies. In the case 
study each business is examined whether it has become more efficient since the business has 
begun to use EDI in the management of orders. The results from the case study show that it 
has not become any efficiency in any of the companies because the use of EDI in the 
management of orders is too small.  
 



  

FÖRORD 
 
Detta arbete är ett 10 poängs examensarbete vid institutionen för industriell ekonomi och 
samhällsvetenskap, avdelning data och systemvetenskap vid Luleå tekniska universitet. 
Arbetet kan vara intressant för företag som planerar att implementera EDI, eftersom det tar 
upp ett urval av effekter i verksamheten vid en EDI-användning i orderhanteringen.  
 
Många personer i vår omgivning är värda ett stort tack då de på olika sätt bidragit till att 
denna uppsats blivit färdig i tid. I första hand vill vi rikta ett stort tack till vår handledare 
Svante Edzén i vår seminariegrupp som villigt hjälpt och diskuterat frågor och funderingar 
med oss. Vi vill även tacka de personer från Kontore, Länsservice, Servera och Swedish 
Meats som hjälpsamt ställt upp för intervjuer och även svarat på våra återkommande frågor.  
 
Sist men inte minst vill vi tacka Eric Gard på Frontec som hjälpt oss att hitta lämpliga företag 
att utföra vår undersökning på. 
 
Luleå 21 maj 2001 
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1 INLEDNING 
Inom området elektronisk handel förekommer begreppet EDI. Det är en form av elektronisk 
handel som företag successivt börjat använda sig av för att effektivisera verksamheten. Vi 
anser att det är ett intressant ämne att undersöka eftersom många större offentliga 
verksamheter använder sig av elektronisk handel och EDI. Ämnet blir också högaktuellt med 
tanke på IT- kommissionen beslut att alla offentliga verksamheter skulle använda EDI innan 
1999 års slut. 
 
Detta kapitel beskriver vårt problemområde, samt syftet med detta arbete. Därefter beskriver 
vi de avgränsningar som vi valt att göra. Vidare beskrivs också de variabler som vi valt att 
undersöka utifrån vår hypotes, samt variabler som vi tagit hänsyn till. Slutligen beskrivs den 
metod som arbetet utförts på. 

 

1.1 Bakgrund 
 

”It would be almost unthinkable nowadays for a business not to have a 
telephone to communicate with customers and suppliers. In the future, it 
may be almost as unthinkable for a business not to have a computer for the 
same purpose.” [NYT86] 
 

Handel har varit en central roll i människors liv under tusentals år. Innan man uppfann myntet 
skedde byteshandel av olika saker. På 1400-talet kom tryckarkonsten och revolutionerade 
handel i och med användningen av sedlar. I vår tid innebär handel kommunikation mellan 
företag och konsumenter och mellan företag och företag, så kallad B2C1 respektive B2B2.  
 
Det finns emellertid en hel del företag som i samband med utvecklingen av Internet börjat 
använda sig av elektronisk handel. System för elektronisk handel innebär ett stort framsteg för 
handeln. Elektronisk handel har existerat sedan slutet på 70-talet, men det är först på senare år 
som det blivit allmänt känt och eftertraktat. Det har sin förklaring i Internets explosionsartade 
utveckling under de senaste fem åren. Eftersom kraven på effektivisering i företaget ständigt 
förändras så måste företagen förbättra sättet man arbetar på. När ledtider ska kortas och lager 
minskas eller elimineras och samtidigt som servicen till kunderna ska ökas, måste arbetet 
organiseras på nya sätt. Förutsättningarna för detta är effektiva informationssystem där 
leverantörer och kunder kan utbyta information direkt eller automatiskt [FRE99]. Inom 
området elektronisk handel är det EDI3 som har den största potentialen till besparingar och 
förbättringar i verksamheten enligt Fredholm [FRE99]. EDI innebär överföring av 
information på elektronisk väg med hjälp av standardiserade meddelanden. Det är fler och fler 
näringsidkare som upptäckt möjligheterna till att göra snabba affärer med hjälp av en EDI-
användning.  
 
Idag finns det en dator i nästan alla företag vilket innebär att i stort sett all information finns i 
datorn. Trots det hanteras en stor del av informationsöverföringen företagen emellan med 
pappersdokument vilket är mycket tidsödande [FRE99].  

                                                
1 B2C – Business to Consumer. 
2 B2B – Business to Business. 
3 EDI – Elektronic Data Interchange, elektroniskt datautbyte. 



 INLEDNING 
 

   

2 

Med EDI sker informationsöverföringen direkt mellan företagen med minimal mänsklig 
inblandning och ersätter den pappersblankett som används i den traditionella 
kommunikationen. Data registreras endast en gång och återanvänds sedan i kommunikationen 
mellan parternas affärssystem [KAL96]. 
 
När EDI introducerades ledde det till betydande effektiviseringar av de grundläggande 
affärsrutinerna i verksamheten mellan köpare och säljare [DEB97]. När dessa rutiner har 
effektiviserats så kan det uppstå effekter i företagets verksamhet.  De positiva effekterna kan 
bland annat vara att de manuella arbetsinsatserna reduceras, färre fel uppstår och lagernivåer 
minskas [FRE99]. I kombination med förändringar av företagets rutiner kan också strategiska 
vinster i form av bättre och nya relationer till affärspartners realiseras [FRE99].  
 
Men enligt Fredholm [FRE99] måste verksamhetens interna rutiner ses över innan en teknisk 
lösning som t.ex. EDI kan skapa en effektivare verksamhet. Därför kan det också innebära 
stora nackdelar för de företag som inte kunnat anpassa sin verksamhet till elektronisk handel 
med hjälp av EDI. Dessa kan t.ex. vara att företag med gamla affärssystem har svårt att 
integrera detta med handelsparten, egenutvecklade och omoderna affärssystem blir ofta 
komplexa och dyra. Det kan även vara svårt för små företag att hantera tekniska nyheter och 
den höga initiala kostnaden.  
 
Kommer det att ske förändringar av företagets rutiner vid orderhanteringen när företaget 
övergår till en EDI-användning vid ordermottagningen? Kommer förändringarna av företagets 
rutiner vid orderhanteringen att leda till en effektivare4 verksamhet? Uppstår de omnämnda 
positiva effekterna5 ovan i företaget vid en EDI-användning i orderhanteringen? Det är dessa 
positiva effekter och den eventuella effektiviseringen av orderhanteringen som vi anser är 
intressanta att undersöka   
 

1.2 Syfte 
Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka om en EDI-användning vid orderhanteringen i 
verksamheten medför de positiva effekter som omnämns av Fredholm [FRE99] och om dessa 
medför en effektivare verksamhet.  
 

1.3 Avgränsningar 
Examensarbetet kommer endast att belysa Elektronisk handel ur ett B2B6-perspektiv, det vill 
säga handel mellan två företag och inte företag mot konsument. De företag vi avser att 
undersöka idkar den indirekta elektroniska handeln7. De tekniska delarna (programvara, 
maskinvara och tekniken bakom överföringen av meddelandena) kommer att utelämnas. De 
företag som är relevanta för vår undersökning är leverantörer som bedrivit EDI-handel i minst 
två år. Vi kommer inte att ta i beaktan de eventuella kostnadsbesparingar en EDI-användning i 
orderhanteringen medför.  
 
Enligt Wigblad [WIG97] har företag med elektronisk handel större möjlighet att förändra och 
effektivisera de administrativa rutinerna i företaget. Processer som var möjliga att 
                                                
4 För utförligare beskrivning av effektivitet se kapitel 2.7.1 
5 För utförligare beskrivning av de positiva effekterna se kapitel 2.3 och framåt. 
6 B2B – Business to Business 
7 Se kapitel 2.1. 
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effektivisera var order, beställning och leverans det vill säga de mer administrativa 
processerna. Vi har valt att undersöka orderhanteringen eftersom kundordrar var det 
vanligaste informationsflödet genom elektronisk affärskommunikation enligt Fredholms 
[FRE98] undersökning. Vi inriktar oss på om en EDI-användning i orderhanteringen medför 
de positiva effekter som omnämns i litteraturen och om dessa medför en effektivare 
verksamhet. Vi avgränsar oss till att endast fördjupa oss inom orderhanteringen, från det att en 
order emottages tills det att varorna är plockade och ligger på lagret och väntar på leverans 
samt vilka effekter det kan få på den övriga verksamheten. 

 

1.4 Hypotes 
Om företagen använder EDI vid orderhanteringen så uppstår de positiva effekterna som 
effektiviserar verksamheten. 
 

1.5 Variabler 
Nedan beskriver vi de variabler som vi valt att undersöka utifrån vår hypotes. Black boxen ger 
en schematisk bild över de oberoende variablerna som är input och de beroende variablerna 
som är vår output. 
 
 
Oberoende variabler 
 
Med EDI i 
orderhanteringen 
 
Utan EDI i 
orderhanteringen 

 

 
             
 

 
 
 

Omgivningsvariabler 
 

Företagets interna rutiner 
Företagets storlek 
EDI-nivåer 
Tiden 
Kunder utan EDI 
Avtal 

Beroende variabler 
 
Effektivare verksamhet 

 
Ledtiden för 
orderhanteringen 
lagernivå 
affärsrelationer 
färre felfrekvens 
minskat manuellt arbete 

 

 
Figur 1. Black box med tillhörande variabler 
Källa: Egen 

 
 
1.5.1 Oberoende variabler 

Trots omfattande datorisering inom företag och offentlig sektor så sker en stor del av 
informationsöverföringen i dag med hjälp av pappersdokument. Data matas in i en dator som 
sedan skrivs ut och skickas till en handelspartner, med fax, brev, bud eller med hjälp av 
telefonbeställning. Handelspartnern matar i sin tur in uppgifterna i sin dator. Detta är ett 
tidsödande sätt som kräver resurser från företaget. EDI innebär att data endast skrivs in en 
gång i datorn för att sedan skickas via telenätet till en handelspartner. EDI använder sig av 
standardiserade elektroniska meddelanden som gör att den mottagande parten omedelbart och 
automatiskt kan få in informationen i sitt datasystem för bearbetning. För att skönja de 

Black box 
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effekter den eventuella effektiviseringen av orderhanteringen kommer att ha på verksamheten 
kommer vi börja med att kartlägga orderhanteringen från det att en beställning görs tills det att 
varorna ligger på lager för plock, före och efter en EDI-användning. 
 

1.5.2 Beroende variabler8 
Med hjälp av elektronisk handel ges det möjlighet att öka effektiviteten i verksamheten. Detta 
kan nås genom att delar av dagens rutinarbeten inom t.ex. försäljning kan försvinna eller 
förenklas [FRE98]. När företagen använt EDI en längre tid och rutiner kring orderhanteringen 
i verksamheten har effektiviserats kan vissa effekter av användningen börja skönjas i 
verksamheten. Enligt Wigblad [WIG97] är EDI inte bara en teknisk investering utan en 
affärsstrategisk investering som ger effekter på företagets verksamhetsområden. De är dessa 
positiva effekter som omnämns av bland annat Fredholm [FRE99] som vi avser att undersöka. 
Den ökade effektiviseringen kan nås genom att delar av dagens rutinarbeten kan försvinna 
eller förenklas. När de administrativa processerna vid orderhanteringen i verksamheten har 
effektiviseras kan ledtiderna i orderhanteringen också förkortas. Genom att ledtiderna minskas 
kan lagernivåerna i sin tur minimeras [FRE99]. EDI överför ofta köparens långsiktiga behov 
vilket hjälper leverantören att veta vilka varor som är aktuella och som ska levereras. För att 
optimera lagernivån kan distributören också ingå i en s.k. ”Infopartnering”. Då överför 
distributören uppgifter till leverantören om faktisk och prognoserad försäljning på artikelnivå 
varje vecka [DEB97] 
 
Elektronisk handel innebär att samarbetet mellan köpare och säljare går smidigare och 
långsiktiga partnerskap uppstår. Relationen fördjupas och kunderna blir mer lojala då de 
börjat med en EDI-användning [FRE99]. Användningen av EDI i orderhanteringen leder 
också till att färre fel uppstår då de manuella inslagen minskar [FRE99], [WIG97]. Funktioner 
vid orderhanteringen som registrering av data, kontroll av dessa och skapa plocklista för lagret 
kan i stort sett ske utan manuellt arbete. 
 

1.5.3 Omgivningsvariabler 
Man bör ha i åtanke att alla förändringar i ett företag inte bara beror på en EDI-användning. 
Företagen måste anpassa eller förändra sina interna rutiner9 till EDI-lösningen för att skönja 
effekterna av denna. Andra omgivningsvariabler är hur stort företaget är och hur lång tid det 
har använt detta verktyg samt vilken EDI-nivå som företaget befinner sig på. Stora företag har 
större kundkrets och har därigenom en större lönsamhet. På grund av detta visar sig resultaten 
snabbare. De stora företagen har dessutom resurser så att de från början kan få en effektiv 
EDI-lösning. Företag på en lägre EDI-nivå10 kan ha svårt att skönja lika stora effekter av en 
EDI-användning därför att EDI-lösningen inte är integrerad i företagets eget affärssystem, 
d.v.s. meddelandet måste föras in manuellt i systemet.  
 
Tiden spelar stor roll eftersom resultaten av en EDI-användning inte visas på en gång. EDI 
innebär också en stor investering och tar en viss tid innan det blir lönsamt.  
 
Företag med en bred kundflora har kunder som lägger sina order utan EDI. Detta kan påverka 
vårt resultat om denna kundgrupp bär upp större delen av försäljningsvolymen. Kunder som 
förbinder sig med avtal för vissa produkter har svårigheter att vara impulsiv och byta produkt 

                                                
8 För utförligare beskrivningar av våra variabler se kapitel 2.7. 
9 För beskrivning av interna rutiner se kapitel 2.4 
10 För beskrivning av EDI-nivåer, se kapitel 2.6. 
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under avtalstiden. Avtalskunder kan däremot förhandla fram ett bättre pris på produkten hos 
leverantören och därigenom köpa större kvantiteter av just denna produkt. 
 

1.6  Metod 
För att läsaren ska kunna bedöma undersökningsresultatens tillförlitlighet presenteras i detta 
kapitel de metoder som använts. Vi beskriver forsknings- och undersökningsansatsen i arbetet 
samt hur vi har testat hypotesen och samlat in data. 

 
1.6.1 Vetenskapsteoretisk positionering 

Vi har valt att med en kvalitativ ansats närma oss vårt forskningsproblem. En sådan ansats 
använder sig av verbala analysmetoder och försöker förstå och analyser helheten [PAT94]. Vi 
använder denna ansats eftersom vi vill se om de positiva effekterna uppstår och om 
verksamheten effektiviseras genom en EDI-användning i orderhanteringen. Vi anser att vårt 
angreppssätt är hypotetiskt deduktivt av den orsaken att vi utgår från hypotesen ”Om 
företagen använder EDI vid orderhanteringen så uppstår de positiva effekterna som 
effektiviserar verksamheten. 
 
Vi har enbart utgått från teorier och har inte skapat egna paradigm. Sedan har vi prövat 
hypotesen empiriskt i våra fallstudier [PAT94]. Hypotesen grundar vi på att det är ett antal 
forskare inom området som hävdar att användning av EDI ger en högre effektivitet i 
verksamheten.  

 
1.6.2 Modell över arbetsflödet 

Nedan visas en modell över hur vi har gått tillväga i vårt arbete för att komma fram till vårt 
resultat och slutsats. Utförligare beskrivning av momenten kan läsas nedan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
Figur 2. Metodmodell över vårt arbetsflöde  
Källa: Egen 
 
 

1.6.3 Val av undersökningsmetod 
De uppgifter som en författare vill ta med i en uppsats, undersökning eller rapport kan vara av 
två slag, det är data som måste samlas in (primärdata) och data som redan finns 
(sekundärdata) [PAT91]. För att få en bra grund till vår uppsats började vi med att söka 

Resultat kopplas till teori 

Ev. kompletteringar av intervjufrågor 

Litteratur-
studier 

Data - 
insamling 
Fallstudie 
 

Bearbetning 
av resultat 

Analys av 
resultat 

Slutsats 
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litteratur. Litteraturstudier används för att samla in sekundära data. Via universitets-
bibliotekets egen sökmotor Bibdia har vi sökt böcker, artiklar och uppsatser med hjälp av 
sökorden ”EDI”, ”elektronic data interchange” och ”Elektronisk handel”. Internet har också 
varit till stor hjälp i vårt informationssökande. Även där använde vi de sökord som vi nämnt 
ovan och antalet träffar var stort.  
Sedan gjorde vi skrivbordsundersökningar där vi tittade på tidigare undersökningar i ämnet. 
Dessa fann vi också på universitetets bibliotek där vi använde ovan angivna sökord. Genom 
dessa undersökningar fick vi reda mer fakta som vi inte sett i vår litteraturstudie. Vi upptäckte 
också fler källor som vi kunde använda oss av.  
 
Vi valde också att göra djupare studier på de aktuella företagen, s.k. fallstudier. Fallstudier 
innebär att man gör en undersökning på en mindre avgränsad grupp och försöker få en så 
heltäckande information som möjligt [PAT94]. Genom fallstudier ges möjlighet att få en 
inblick i företagets verksamhet och struktur eftersom man då studerar företaget på plats.  
 
Primärdata finns alltså inte i förväg. I denna uppsats utgörs primärdata av det som 
framkommer under intervjuerna vid fallstudierna. Den information som erhållits via de 
genomförda intervjuerna ligger till grund för det resonemang som förs i analys och resultat i 
slutet av uppsatsen [WIE99]. 
 

1.6.4 Val av datainsamlingsmetod 
Datainsamlingen utfördes i form av intervjuer på fyra företag. Innan vi valde företag hade vi 
kommit fram till att intervjuer var den bästa datainsamlingsmetoden. Idag finns det väldigt få 
företag i norra delen av Sverige som bedriver handel med EDI. Vi tog därför kontakt med 
Luleå Kommun och bad om att få veta vilka deras leverantörer är. Detta gjorde vi eftersom 
Luleå Kommun är en av de verksamheter i Sverige som arbetat längst med EDI. 
 
Målet med intervjuerna var att utröna information om företagen rörande deras EDI-
användning och vilka effekter på verksamheten som den har lett till. Intervjuerna hjälpte oss 
också att se hur omgivningsvariablerna har påverkat vårt undersökningsresultat. Valet stod 
mellan enkäter och intervjuer, men vi valde slutligen intervjuer eftersom frågorna som 
upplevs intressanta kan utvecklas med följdfrågor som hur och varför. Med enkäter finns 
ingen möjlighet att utveckla frågorna, och respondenten har heller inte lika stor möjlighet att 
fråga om denne upplever frågorna som tolkningsbara. Vid intervjuer går det även att utnyttja 
kroppsspråket för få ytterligare nyanser i svaren och frågorna kan även följas upp om något 
skulle vara oklart. 

  
1.6.5 Förberedelser inför undersökning 

Innan vi utförde intervjuerna gjorde vi en innehållsvaliditet [PAT94], det vill säga vi bad en 
utomstående person titta på frågorna och ge oss synpunkter på formuleringar och utformning. 
Den person som vi valde hade vi inte tidigare varit i kontakt med och därför ökade chansen att 
denne skulle vara objektiv. Vi läste också in oss på företagens verksamheter för att förstå 
respondenten bättre och få en mer löpande dialog med denne. Med oss på intervjun hade vi en 
bandspelare för att inte missa någon väsentlig del i intervjun och för att komma ihåg de 
spontana följdfrågor som uppstod.  
 
Vid bearbetning av resultatet från intervjuerna insåg vi att några av våra frågor måste 
kompletteras, därför tog vi återigen kontakt med våra respondenter för att få en heltäckande 
information. 
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1.6.6 Tillvägagångssätt vid analys 

I vår analys har vi följt ett tillvägagångssätt beskrivet av Miles & Huberman [MIL94] som 
definierar tre steg att analysera kvalitativ data: datareduktion, datadisplay och dra slutsatser. 
Datareduktion är till för att sortera, fokusera och organisera data på ett lättförståeligt sätt. 
Detta gjorde vi när vi sammanfattade informationen som vi erhållit från intervjuerna i 
empirin. Efter att vi hade sammanställt empirin använde vi oss av våra teorier och gjorde 
analyserande jämförelser mot våra empiriska resultat. Datadisplay är den andra stora 
analysfasen och betyder att data ska tydliggöras på ett organiserat sätt så att slutsatser lätt kan 
dras. För att tydliggöra våra resultat utformade vi analysmatriser där vi ställde upp företagen 
mot varandra och analyserade de beroende variablerna ledtider för orderhanteringen, 
lagernivåer, affärsrelationer, felfrekvens och minskat manuellt arbete. Att dra slutsatser och 
upptäcka samband utifrån det bearbetade materialet är det sista steget i analysen. Under denna 
fas knyter vi det resultat vi fått fram med teori inom ämnet.  
 

1.6.7 Reliabilitet och Validitet 
Validitet handlar om att mäta det man avser att mäta och är det viktigaste kravet på ett 
mätinstrument [WIE99]. Det är mycket viktigt att vara medveten om validitetens betydelse 
och därför analysera de svar man får från respondenten.  
 
Reliabilitet innebär vårt mätinstruments förmåga att mäta resultaten på ett korrekt sätt, d.v.s. 
att mätinstrumentet ska ge tillförlitliga utslag. Men om mätningen inte berör det som avsågs 
att mätas spelar det ingen roll om mätningen gett korrekta resultat [PAT94]. Vi anser att en 
intervju är det bästa sättet att undersöka vårt problem eftersom vi då kommer i personlig 
kontakt med de personer som arbetar med EDI i företaget. Vårt problem är dessutom ganska 
komplext och därför kan det uppkomma situationer, t.ex. att vår respondent ger ett sådant svar 
att det är av vikt att utveckla frågan. Detta kan inte göras med någon annan datainsamlings-
metod än intervju. 

 
1.6.8 Test av hypotes 

För att testa vår hypotes gjorde vi en fallstudie av fyra leverantörer som bedriver handel med 
EDI sedan minst två år tillbaka. Genom att undersöka om en EDI-användning i order-
hanteringen medför positiva effekter som effektiviserar verksamheten vill vi utröna om 
hypotesen är sann. Vi ansåg att det var för lite om endast ett företag hade uppnått de positiva 
effekterna. Därför beslutade vi oss för att verifiera hypotesen om fler än 50 % av företagen 
visade de positiva effekter som vi valt att undersöka, d.v.s. om företagen fått en effektivare 
verksamhet vid en EDI-användning i orderhanteringen.  
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2 TEORI 
 
Detta kapitel innehåller teorin som berör vårt problemområde. Vi börjar med att beskriva vad 
elektronisk handel är i största allmänhet för att sedan successivt fördjupa oss inom området 
EDI.  
 

2.1 Vad är elektronisk handel? 
Elektronisk handel innebär att två eller flera verksamheter kan utbyta olika data med varandra, 
t.ex. köptransaktioner och upphandlingar. Skillnaden mellan elektronisk handel och 
traditionell handel ligger i att själva marknaden och samverkan på marknaden förändras med 
elektronisk handel [TOP97]. 
 
I litteraturen blandar man begreppen friskt och det finns risk för viss förvirring. Enligt IT-
kommissionen [ITK98] är begreppet elektronisk handel troligen en olycklig översättning av 
engelskans ”electronic commerce”, istället anser man att begreppet elektronisk handel 
kommer från engelskans ”electronic trade”.  
 
Kalakota och Robinsons [KAL99] definition betecknar endast transaktioner som berör köp 
och försäljning: 
 
 ”We define e-commerce as buying and selling over digital media.” 
 
Det finns dock andra definitioner som på ett mer utvecklat sätt beskriver vad elektronisk 
handel innebär. Fredholm [FRE00] använder en definition från Electronic Commerce 
Association11: 

 
”Electronic commerce is any form of business or administrative transaction, 
or information exchange, that is executed using any information and 
communications technology” 

 
Det finns ett flertal metoder att överföra information mellan olika parter. Inom elektronisk 
handel finns det olika tekniker att välja mellan som passar olika bra beroende på förut-
sättningarna. Det kan skiljas mellan direkt och indirekt elektronisk handel enligt Fredholm. 
Den direkta elektroniska handeln är när köparen får varorna levererade via nätet. Vid indirekt 
elektronisk handel sker affärskommunikationen elektroniskt, men leveranser sker på det 
traditionella sättet med transporter [FRE99]. 
 
Det finns många olika begrepp inom ramarna för elektronisk handel och många företag 
använder redan idag elektronisk affärskommunikation. EDA – Electronic Data Access, vilket 
innebär att en kund kan logga in i leverantörens system för att se om varan finns i lager innan 
en order läggs och elektronisk post som företagen även använder för att beställa varor eller 
talsvarssystem för att kommunicera med sin leverantör för att lämna en order. En annan typ av 
elektronisk handel är EDI vilket vanligtvis används mellan företag som har regelbundet 
återkommande kommunikation av strukturerad information [FRE99]. 
 

                                                
11 Intresseförening för elektronisk handel 
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Idag associeras ordet elektronisk handel med näthandel, de flesta av oss idag tror att Internet 
och World Wide Web används i alla former av elektronisk handel. Detta är emellertid en 
felaktig uppfattning, elektronisk handel är betydligt mer än bara Internet. Det är vanligare att 
skicka elektroniska och standardiserade meddelanden direkt mellan administrativa system för 
de transaktionsintensiva flödena mellan kommersiella parter, s.k. EDI. Dessa meddelanden 
kan förvisso skickas över Internet, men oftast väljer aktörerna andra nät som betraktas som 
betydligt säkrare [FRE99]. 
 

2.2 Vad är EDI?  
Förkortningen EDI står för Electronic Data Interchange, vilket fritt översatt betyder 
elektroniskt utbyte av data, och är en av flera metoder för elektronisk handel. När man talar 
om elektronisk handel mellan företag är det EDI som ger störst möjlighet till besparingar och 
förbättringar i t.ex. ledtider [FRE99].  
 
Det brukar sägas att det inte finns någon vedertagen definition av EDI utan varje aktör inom 
området har mer eller mindre sin egen definition.  
 
Det finns dock ett par definitioner gjorda; The International Data Exchange Associations 
definition lyder: 
 

”The transfer of structured data, by agreed message standards, from one 
computer system to another, by electronic means”  [PRE88]. 
 

Ray J Walker använder följande definition:  
 

"Electronic Data Interchange (EDI), is the replacement of the paper 
documents related to an administrative, commercial or other transport or 
business/transaction, by an electronic message structured to an agreed 
standard and passed from one computer to another without manual 
intervention"  [RIK89] 

 
De flesta som hör ordet ”Electronic Data Interchange” drar slutsatsen att det är ännu ett av 
många modeord. Denna uppfattning är emellertid helt fel. Tanken bakom EDI uppstod redan 
1948 på Berlin Aircraft nät man insåg svårigheter och begränsningar i sitt dåvarande 
dokumenthanteringssystem. Begreppet EDI uppstod någon gång på 1980-talet då 
utvecklingen av tidigare regionala och branschvisa tillämpningar pågick [FRE99]. 
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    Utan EDI 
 

                                 
 

 
 
    Med EDI 
 

                                                                               
 

Figur 3. EDI innebär bl.a. att administration och dubbelarbete kan rationaliseras bort (efter 
Turban [TUR01]. 
 
 
Innan en överföring mellan företag ska kunna kallas EDI kommunikation måste ett antal 
kriterier vara uppfyllda [FRE99]. Företagen måste ha direkt kommunikation mellan sina 
informationssystem, d.v.s. data ska kunna skickas direkt mellan systemen. Telekom-
munikation eller lokala nätverk kan användas, inga disketter eller magnetband ska utnyttjas 
för transporten av informationen. För att informationsöverföringen ska fungera måste 
företagen använda ett gemensamt standardiserat format, t.ex. EDIFACT12. Utan ett 
standardiserat format kan respektive företags nätverk inte förstå och tolka varandras 
meddelanden. Informationen som skickas måste även den vara strukturerad, ett meddelande 
som skickas med EDI kan inte vara ostrukturerad som t.ex. ett mail. Tidigare användes 
blanketter för detta ändamål. När meddelandet når mottagaren ska det inte behövas någon 
mänsklig insats utan meddelandet ska direkt gå vidare i det mottagande informationssystemet 
till berörd avdelning i verksamheten. Meddelandet måste också vara oberoende av 
operativsystem, hårdvaruplattform, kommunikationsmetoder och informationsbehov. Det är 
också viktigt att informationen som förs över är tillförlitlig. Den EDI-överföring som sker 
mellan företagen måste vara baserad på avtal, d.v.s. parterna som kommunicerar med 
varandra måste ha ett etablerat samarbete.  
 
Enligt Fredholm [FRE99] kan elektronisk handel mellan företag användas på två sätt: 
 
• För att rationalisera en verksamhet, d.v.s. ett produktionsorienterat synsätt som ger direkta 

fördelar.  
• Som stöd för att göra affärer på ett annat och smartare sätt, d.v.s. ett mer strategiskt 

synsätt.  
 

                                                
12 EDI for Administration, Commerce and Transportation – en meddelandestandard som definierar elektroniska 
dokument till uppbyggnad med informationsinnehåll. 
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2.3 Direkta fördelar med EDI 
Några av de direkta effektivitetsfördelarna som uppnås med att införa EDI kan enligt 
Fredholm [FRE00] vara att företaget kan spara in tid då det manuella arbetet minskas. 
Beställningarna registreras i systemet automatiskt istället för att de manuellt förs in. Genom 
att det manuella arbetet minskar så innebär det större säkerhet i form av färre fel. Många 
användare ser detta som den största fördelen då det ger nöjdare kunder. Då processer kring 
orderhanteringen kan minimeras eller till och med i vissa fall uteslutas kan företaget förkorta 
sina ledtider. Genom att företaget har förkortat sina ledtider leder det i sin tur till att 
lagernivåerna kan minimeras. 
 
Även andra författare har kommit fram till liknande resultat. De Bernardi et al [DEB97] har 
genom att tillfråga fem företag kommit fram till följande:  
 

"Den största fördelen ansåg man vara att det blev färre fel. Andra viktiga 
fördelar var att tid frigjorts för andra uppgifter och att möjlighet getts till nya 
arbetsrutiner samt att systemet förbättrat kontroll och uppföljning även som 
affärsrelationer/kundservice. Något längre ned på listan kom: lägre 
administrativa kostnader och kortare ledtider samt konkurrensfördelar". 

 

2.4 Strategiska fördelar med EDI 
Strategiska fördelar med EDI innebär andra nyttoeffekter än de som uppstår bara genom att 
automatisera ett redan befintligt informationsflöde. Enligt Fredholm kan strategiska fördelar 
vara långsiktiga partnerskap. Genom EDI blir samarbetet mellan kund och leverantör 
smidigare. Detta innebär en stor fördel för leverantören eftersom kunden upplever denne som 
bättre när det blir färre fel och rutiner går automatiskt. Det uppstår också starkare bindningar 
eftersom kunderna inte vill starta elektronisk handel med vilka leverantörer som helst. En 
investering i elektronisk handel innebär stora kostnader, därför startar kunderna elektronisk 
handel med de leverantörer som de vill ha långsiktiga relationer med. I och med detta 
fördjupas relationen mellan kund och leverantör ytterligare [FRE00]. 
 
Leverantören kan också uppleva ökad lojalitet från kundens sida. Det beror på att när en kund 
och en leverantör börjar göra elektronisk handel med varandra innebär det ofta att kunden 
börjar köpa mer av leverantören, både av varor som kunden beställt tidigare och varor från 
nya sortiment. Närheten mellan kunder och leverantörer ökar också eftersom elektronisk 
handel innebär att alla leverantörer är lika nära varandra oavsett geografisk placering 
[FRE00]. 
 
EDI överför ofta köparens långsiktiga behov vilket hjälper leverantören att veta vilka varor 
som är aktuella och som ska levereras, d.v.s. leverantören kan ha ett mer trimmat sortiment. 
Genom att få denna information behöver inte leverantören ha ett lika brett sortiment vilket i 
sin tur leder till lägre lagernivåer [FRE00].  
 
Strategiska fördelar kan också skapa effektivare interna rutiner hos företagen genom att 
affärssystemen utnyttjar potentialen med elektronisk affärskommunikation fullt ut. Med en väl 
genomtänkt förändringsstrategi vid införandet av EDI kan företaget uppnå stora fördelar. I 
vissa fall kan arbetsuppgifter försvinna medan andra kan förändras och förenklas [FRE99].  
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Många företag ser också elektronisk handel som ett verktyg för att sudda ut gränser mellan 
olika arbetsuppgifter. Anställda som tidigare sysslat med tråkiga och manuella uppgifter kan 
istället få syssla med något mer kvalificerade arbetsuppgifter genom att rutinmässiga moment 
tas bort eller görs om [FRE99] [WIG97]. 
 

2.5 Nackdelar med EDI 
I samband med att man använder EDI kan det uppstå ett antal negativa faktorer [FRE00]. 
Initialkostnaden är hög för ett företag att komma igång med elektronisk affärskommunikation. 
Företaget kan också mötas av tekniska hinder i form av att de måste byta ut sina gamla 
affärssystem för att nå en effektiv lösning. Detta gör att det blir komplext och dyrt att bedriva 
elektronisk handel. En annan nackdel är att en EDI-lösning kanske stannar upp när vissa 
enklare problem ska lösas eller om en kund bara vill ställa några frågor, företaget får minskad 
flexibilitet. Systemen blir mer sårbara eftersom en stor del av företagets orderflöde sker via 
elektroniska meddelanden. Företaget får alltså mer sårbara system. 
 
Relationen mellan köpare och leverantör blir närmare, vilket är bra för samarbetet. Men det 
innebär att affärsrelationerna blir låsta vilket gör att det blir svårare för köparen att byta 
leverantör eftersom denne byggt sig samman tekniskt med system som är anpassat till 
leverantören [FRE00].  
 
Fredholm [FRE99] påstår också att kunder och leverantörer får minskad kontakt med varandra 
i och med att elektronisk handel införs, medan andra menar att företagen får ökad tid och 
kvalitet i kontakten i samband med att elektroniska rutiner automatiseras [WIG97]. 
 

2.6 Nivåer i EDI 
När man talar om nivåer i EDI-sammanhang menar man hur nära kopplad EDI är i förhållande 
till de aktuella verksamheterna. Det finns tre olika nivåer som man talar om i EDI-
sammanhang. Dessa är ”Stand-alone EDI”, ”Application integration” och ”Process re-
engineering” [EMM92]. Process re-engineering är den högsta EDI-nivån, på nivån nedanför  
följer Application integration och  på den lägsta nivån ligger Stand-alone EDI. 
 
Vid användning av “Stand-alone EDI” är EDI inte integrerad i ett företags interna system. 
Syftet till användandet av EDI är helt enkelt att öka hastigheten på informationsflödet 
[EMM92]. 
 
I ”Application Integration” är applikationssystemet kopplat till affärsparterna och kallas 
därför för sann EDI [EMM92]. Med detta menas att information som genereras hos ett företag 
överförs och sätts in i företagets partners applikationssystem. Vid användning av denna nivå 
blir det färre fel och snabbare processer13 [EMM92].  
 
Enligt Emmelhainz [EMM92] kan processer ändras eller elimineras genom ny teknik. 
 

                                                
13 En serie aktiviteter som upprepas i tiden [BER95].  
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”Process Re-engineering” innebär enligt Fredholm [FRE99]: 
 

”Radikal förändring av affärsprocesser för att uppnå dramatiska 
förbättringar som kan mätas i kostnader, kvalitet, kapital, service och/eller 
tid.” 
 

2.7 Definitioner av variabler 
Effektivitet och verksamhetens påverkan av en EDI-användning i orderhanteringen är den 
effekt som vi väntas få ut av våra undersökta variabler. De övriga variablerna är de vi 
undersöker vid fallstudierna. 
 

2.7.1 Effektivitet 
I ekonomiska sammanhang menas effektivitet förhållandet mellan de olika delarna i en 
verksamhet och verksamhetens resultat. Effektivitet är en viktig egenskap då det gäller olika 
systems förmåga att utnyttja ett företags resurser på ett ändamålsenligt sätt.  Frågor som rör 
effektivitet blir intressanta att diskutera när det finns begränsningar på de tillgängliga insatser 
som ska uppnå ett önskat resultat [MAR91]. Med effektivitet menar vi en frigörelse av 
resurser inom verksamheten.  
 

2.7.2 Verksamhetens påverkan av en EDI-användning i orderhanteringen 
Att börja använda EDI medför stora möjligheter att förbättra företagets verksamhet [FRE00]. 
När ett företags olika affärssystem t.ex. order-, lager-, fakturerings- och ekonomisystem, kan 
utbyta information direkt, med ingen eller begränsad mänsklig inblandning så kan dessa 
möjligheter tillvaratas. I en verksamhet finns flera olika processer men vi har valt att endast 
undersöka orderhanteringen i verksamheten. Kotler [KOT00] skriver att en order kan läggas 
in på många olika sätt, genom post eller telefon, genom försäljare eller via dator och EDI. Det 
är en fördel för både företaget och dess kunder ifall en order kan behandlas effektivt. Med 
hjälp av EDI så transporteras ordern direkt in i företagets affärssystem utan mänsklig 
inblandning, och kan även slussas vidare internt inom företaget t.ex. att en order skickas 
direkt till lagersystemet för plock. I och med en EDI-användning i orderhanteringen ska det 
uppstå positiva effekter som effektiviserar verksamheten, t.ex. det manuella arbete kan 
minskas och den frigjorda tiden kan istället användas till mer kvalificerade arbetsuppgifter 
[FRE99]. 
 

2.7.3 Affärsrelation 
Affärsrelation är den relation som leverantören bygger upp med sin kund. Relationen kan ha 
olika styrkor beroende på olika faktorer, bl.a. kundens lojalitet, samarbetet och förtroendet 
mellan parterna. Dessa faktorer påverkar också hur relationen skiftar i styrka. För att 
verksamheten ska bli effektiv krävs det att affärsrelationen mellan leverantören och dess 
kunder är god. Enligt Wigblad [WIG97] skulle kontakter och kommunikation kunna ske 
enklare och snabbare eftersom antalet papper i omlopp skulle minska och fler personer skulle 
samtidigt kunna ta del av den viktiga informationen. Detta leder till att kommunikationen kan 
ske snabbare och säkrare då fler får tillgång till informationen genom standarddokument och 
gemensamma system. 
 
Eftersom en EDI-kommunikation tar lång tid att etablera så kommer parterna närmare 
varandra. En relation mellan parter som använder sig av EDI bygger på förtroende. 
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Ledtid  

Tidsförbrukning / aktiv tid 

Liggtid / Passiv tid 

Tidsförbrukning / aktiv tid 

2.7.4 Lagernivå 
För företag är det nödvändigt med lagerhållning. För att företaget snabbt skall kunna möta 
kundernas efterfrågan krävs det att det finns varor på lagret. Ett lager förändras genom 
påfyllning genom inköp eller uttag genom försäljning. Men lagret binder kapital, kräver 
hantering och fordrar lagerutrymme. Ett för stort lager medför höga kostnader och ett för litet 
innebär kanske att försäljningstillfällen missas. Därför är det av intresse för företaget att 
jämna ut dessa skillnader [SEG99].  
I och med en EDI-användning så kommer köpare och säljare närmare varandra och för att 
optimera lagernivån kan dessa ingå en sk. ”Infopartnering”. Då överför köparen uppgifter till 
leverantören om faktisk och prognoserad försäljning på artikelnivå varje vecka [DEB97].  

 
2.7.5 Ledtider 

Definitionen av ledtid är den totala tid som går åt för att ett åtagande ska kunna uppfyllas. 
Ledtiden är summan av den aktiva tid (den tid som åtagandet behandlas aktivt) som åtagandet 
behandlas och liggtiden (den tid då handlingsobjekten inte bearbetas). Liggtiden kan bero på 
väntetid inom eller utanför verksamheten. 
 
Den tid som åtagandet behandlas aktivt anser vi vara då en order tas emot och stansas in i 
företagets affärssystem. Den tid som objektet inte bearbetas aktivt blir då i vårt fall när ordern 
läggs i plockfack för att vänta på plock på lagret. När varorna sedan plockas på lagret kommer 
det att ske en tidsförbrukning igen.  
 
Figuren nedanför visar hur ledtid, tidsförbrukning (aktiv tid) och passiv tid är relaterade till 
varandra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Ledtid, relation mellan passiv och aktiv tid, efter [LIN96]. 

 
De Bernardi [DEB97] anser att det finns ”myter” om hur ledtiderna ska förkortas, t.ex. genom 
att arbeta snabbare och längre tid, aldrig har sysslolösa maskiner och anställda samt få 
kunderna att köpa i stora kvantiteter. Han menar dock att dessa åtgärder sällan leder till 
kortare ledtider. Han säger att man bl.a. ska premiera insatser som leder till förkortade 
ledtider, förhandla fram mindre och tätare leveranser och samarbeta över 
avdelningsgränserna. 
 
Ett sätt att förkorta ledtiden är att göra den passiva tiden i samband med fullföljandet av ett 
åtagande så liten som möjligt. Det går även att parallellisera olika aktiviteter i ett tidigt läge i 
aktivitetskedjan. Genom att en EDI-användning ändrar eller minimerar rutiner vid en 
ordermottagning så kan både den passiva och den aktiva tiden i ledtiden förkortas. När rutiner 
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vid orderhanteringen effektiviserats kan t.ex. instansningen i företagets eget affärssystem ske 
helt automatiskt utan mänsklig inblandning och ordern kan skickas direkt ut på lagret för 
plock.  

 
2.7.6 Felfrekvens 

Med felfrekvens menar vi de fel som uppstår vid leverans, d.v.s. fel levererade varor eller fel 
antal levererade varor. Dessa fel kan uppstå på grund av en felaktig orderhantering från 
kundens eller leverantörens synvinkel. 
 
Vid införande av EDI sker det ofta en minskning av felfrekvensen eftersom orderhanteringen 
automatiseras och risken för fel orsakade av den mänskliga faktorn minskar. 

 
2.7.7 Manuellt arbete 

Med manuellt arbete menas de moment som utförs av en mänsklig hand [AXE77]. Det kan 
t.ex. vara att ta emot en order och föra in den i affärssystemet. I och med införande av EDI vill 
företagen göra automatiseringar och därmed minska det manuella arbetet för att frigöra tid och 
eventuellt resurser. 
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3 EMPIRI / FALLSTUDIE 
 
I detta kapitel presenteras våra resultat från intervjuerna. Vi börjar med att presentera varje 
företag för att ge en bild över deras verksamheter och storlek. Därefter följer presentationen 
av det fakta som framkom vid intervjun.  
 
Syftet med våra intervjuer var att ta reda på om verksamheten fått kortare ledtider i 
orderhanteringen, lägre lagernivåer, djupare affärsrelationer, lägre felfrekvens och minskat 
manuellt arbete samt om detta har lett till en effektivisering av verksamheten vid EDI-
användning i orderhanteringen. Längst bak i kapitlet är matriserna presenterade, för att på ett 
överskådligt sätt kunna utläsa de undersökta variablerna som ovan nämnts. 
 

3.1 Verksamhetsbeskrivning 
Nedan beskriver vi de företag som ingår i vår fallstudie, vilken roll respondenten på 
respektive företag har samt i vilken utsträckning företaget använder EDI. För att en 
elektronisk kommunikation ska kunna kallas EDI måste vissa krav14 vara uppfyllda.  
Verksamhetsbeskrivningen baseras på de svar som vi fick under intervjuerna. 
 

3.1.1 Kontore 
Intervjun genomfördes 5 april, 2001 och vår respondent på företaget arbetar som säljare och 
dataanställd.  
 
Kontore är ett lokalt företag som är beläget i Luleå. Företaget levererar olika kontorsvaror, allt 
från skrivbord till pennor och suddgummin. I dagsläget finns det 31 stycken anställda. 
Omsättningen för år 2000 var 63 miljoner kronor och idag säljer Kontore för ca 100 000 
kronor per år via EDI. Luleå Kommun är idag Kontores största kund och den enda EDI-
kunden. Kontore började använda EDI eftersom det var ett krav från Luleå Kommun att alla 
deras leverantörer skulle kunna använda EDI. 
 
Kontore införde EDI för ca två och ett halvt år sedan. EDI-användningen fungerar bra förutom 
att systemet som Kontore använder är, enligt respondenten, ”gammalt och yxigt”. Ordrarna 
från EDI-kunden kommer till Kontores brevlåda hos IBM. Sedan måste företaget hämta 
ordrarna från brevlådan, skriva ut dem och föra in dem i affärssystemet. I och med 
användandet av detta system ligger Kontore på EDI-nivån15 Stand-alone.  
 
 
 

 
 
 
 

Figur 6. Kommunikationskedjan med EDI mellan Kontore och Luleå kommun 
Källa: Egen  
 

                                                
14 Krav för en EDI-kommunikation, se kapitel 2.2. 
15 Utförligare beskrivning av EDI-nivåerna, se kapitel 2.6 
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Systemet kommer dock inom kort att bytas ut till ett effektivare system - PostNet. Ordern 
kommer då att gå direkt in i Kontores system och plocklistan skrivs ut på lagret. Inom Luleå 
Kommun är det fortfarande många som inte använder EDI, därför sker beställningar via 
telefon fortfarande till 95 %. Inom kort kommer även Haparanda och Piteå Kommun att börja 
bedriva handel med en EDI-kommunikation tillsammans med Kontore. 
 
Respondenten anser inte att orderhanteringen med EDI-kunden har förändrats. De interna 
rutinerna har inte förändrats positivt sedan företaget införde EDI därför att systemet som 
företaget använder idag medför ett merarbete. Anställda måste gå och hämta ordern på en PC 
för att sedan föra in den i huvuddatorn. Ordern skrivs sedan ut för plock på lagret och sedan 
sker fakturering elektroniskt. Med det nya systemet skall allt detta ske automatiskt; någon går 
och tittar om någon ny order inkommit en gång i halvtimmen. Finns det en inkommen order 
hämtas den in och orderrespons skickas. Ordern går in i Kontores system och skrivs ut på 
lagret. När Kontore tar emot en order skrivs den ut, varorna plockas på lagret och levereras, 
antingen av Kontore själv eller av Bussgods. 
 
Kontores orderhantering med och utan EDI visas nedan. Vid telefonbeställning utan EDI sker 
alla moment manuellt. Med hjälp av EDI har två moment automatiserats, order från kund tas 
in i Kontores brevlåda och Kontore skickar orderrespons. 
 
 
   Utan EDI – telefonbeställning    Med EDI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Kontores orderhantering med och utan EDI-användning 
Källa: Egen 
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Leveranstiderna från det att ordern är mottagen är oförändrade sedan EDI infördes. Ledtiderna 
kan emellertid bli långa med det system som Kontore har idag. Eftersom meddelandet ska 
passera en rad olika ”stationer” kan det vara svårt att spåra fel som uppstått mellan två olika 
”stationer”. Det har gjorts ett försök att lösa detta genom att ett svar skickas som bekräftar att 
meddelandet nått fram från en ”station” till en annan.  
 
På Kontore är felfrekvensen i stort sett oförändrad. Skillnaden mellan när en kund gör en 
telefonbeställning och när kunden lägger order med EDI är att när kunden gör telefon-
beställningen har denne sällan några artikelnummer att ange. T.ex. vill kunden beställa en 
penna men kan inte ange exakt vilken sorts penna. En sådan kund tar upp mycket tid hos 
Kontore och innebär stora kostnader, men det uppstår inte fler fel på grund av detta.  
 
När kunden lägger order med EDI utför denne själv hela beställningen och Kontore behöver 
inte göra något utom när fel i systemet uppstår. Ett sådant fel har emellertid inget med själva 
beställningen att göra och påverkar inte tillförlitligheten i leveranserna. Däremot kan det 
innebära en försenad leverans. 
 
På grund av den omständiga hanteringen av EDI-meddelanden märks det ingen skillnad i 
ledtiderna idag. 
 
Lagernivåerna har inte förändrats sedan EDI börjat användas på grund av att det är så få order 
som kommer in via EDI idag. Respondenten kan inte se att det har skett någon förändring i 
försäljningsvolymen sedan EDI börjat användas. Detta kan bero på att Kontore bara har en 
enda kund som gör sina inköp med hjälp av EDI idag. Denna kund gör dock bara 5% av sina 
inköp via EDI. Försäljningsvolymen förväntas dock stiga när kundens samtliga förvaltningar 
börjar göra sina beställningar med EDI. Eftersom Kontore inte erhåller några 
försäljningsprognoser från kunderna kan företaget heller inte styra lagernivåerna. 

 
Affärsrelationen med EDI-kunden anses vara god. Den personliga kontakten har inte 
förändrats, men väntas i framtiden bli mycket mindre då allt ska gå elektroniskt. 
Målsättningen för Kontore är att kommunerna inte ska beställa via telefon överhuvudtaget. 
Kunderna sköter sig själva och allt går automatiskt vilket innebär att Kontore kan ägna mer tid 
till andra kunder.  
 
Kontore har idag ingen EDI-kommunikation med sina leverantörer, men kanalerna är öppna 
och det är fullt möjligt att börja använda EDI mot dem. Men idag har inte Kontore något 
intresse av att använda EDI mot sina leverantörer. Möjligen kan det bli aktuellt i framtiden. 
Några nya affärsrelationer har inte etablerats på grund av EDI, men respondenten tycker att 
Kontore är med och visar att företaget klarar av att bedriva handel med EDI. Kontore anser 
också att EDI-kunden har bundits starkare till företaget eftersom det tar mycket tid och energi 
samt innebär höga kostnader att etablera en EDI-kommunikation med en ny handelspartner. 
 
Idag har inga tjänster kunnat tas bort på grund av EDI. Däremot har tjänster kommit till, men 
det beror på andra orsaker än EDI. På Kontore har det manuella arbetet ökat i samband med 
EDI-införandet. Det har sin förklaring i att företagets system är, som tidigare nämnt, 
omständigt. Enligt respondenten innebär EDI-användningen mer hantering av ordrarna än 
innan Kontore införde EDI. Inom kort kommer dock Kontore att byta system. Det kommer 
sannolikt att medföra en besparing av tid, men respondenten tror inte att det kommer att 
medföra rationaliseringar, utan snarare byte av arbetsuppgifter. 
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3.1.2 NLL – Länsservice 
Intervjun på Länsservice genomfördes 3 april, 2001. Våra respondenter arbetar som chef/ 
arbetsledare och dataanställd. 
 
Länsservice har idag en omsättning på 163 miljoner kronor och på avdelningen för material 
finns det idag 26 anställda. Länsservice levererar sjukvårds-, hygien- och kontorsprodukter till 
Luleå Kommun, Vårdcentraler och Sjukhus inom Norrbottens Läns Landsting. Luleå 
Kommun utgör 30 kunder av totalt 1500 stycken. 
 
Länsservice införde EDI i slutet på 1999 i ett projekt som startats av Luleå Kommun, vilket är 
den enda kund som Länsservice använder EDI mot. EDI-användningen har inte utvecklats helt 
utan det är bara order och faktura som skickas elektroniskt, men systemet mellan Länsservice 
och dess kund är integrerade i varandra vilket innebär att företaget ligger på EDI-nivån 
Application Integration. I övrigt är processen densamma. Utan elektronisk handel inkommer 
ordrarna via fax eller telefon. Kunder har också efterfrågat att kunna beställa via mail.  
 
EDI-användningen i orderhanteringen har lett till effektiviseringar där den frigjorda tiden 
omfördelats. Tiden som har sparats har använts till annat, eftersom elektronisk handel med 
underhåll kräver att personal som tidigare suttit som kundmottagare av order och 
telefonbeställningar och pappershantering, överförs till att syssla med underhåll av register 
och support. De interna rutinerna har alltså förändrats, men i en mycket liten skala. 
 
Länsservice orderhantering med och utan EDI visas nedan. Vid telefonbeställning utan EDI 
sker alla moment manuellt. Med hjälp av EDI har vissa moment automatiserats, ordern tas in i 
systemet och matchas mot prislistan. 
 
 

   Utan EDI – Telefonbeställning    Med EDI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

Figur 7. Länsservices orderhantering med och utan EDI-användning 
Källa: Egen 
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Sedan EDI infördes i orderhanteringen har ledtiderna förändrats, men EDI-ordern som 
kommer in läggs fortfarande i samma plockfack som de manuella och faxade ordrarna. 
Besparingen som uppnåtts med EDI-användningen i orderhanteringen är ca 10-12 timmar 
mellan beställning och plock på lagret.  
 
Bakom lagervarorna ligger en materialstyrningsprocess som ser till att varor finns inne när 
beställningen kommer. Inköpsprocessen ligger bakom materialstyrningsprocessen med 
prognosen som visar säkerhetslagret för att möta toppar och spikar i förbrukningen. Hos 
Länsservice syns ingen skillnad i lagernivåerna därför att EDI-kunderna i dagsläget är väldigt 
få och påverkar inte försäljningsvolymen överhuvudtaget. Men i framtiden, när EDI troligtvis 
är mer utbrett, förväntar sig Länsservice att få ut ett jämnare flöde av beställningar för att 
lättare kunna läsa av förbrukningen och minska lagernivåerna.  
 
Respondenten anser att Länsservice har ett gott förtroende för sin EDI-kund, eftersom EDI 
bygger på samverkan och en affärsrelation över tiden med en långsiktig vinst. Däremot är 
beroendeförhållandet inte på något sätt annorlunda i jämförelse mot de andra kunderna som 
inte använder sig av EDI. Personalkontakten har förändrats sedan EDI infördes på grund av att 
de oftare behöver föra en dialog med kunden kring eventuella prisförändringar, artikelbyten 
osv.  
 
Möjligheten till att skapa nya affärsrelationer finns men då ska drivkraften finnas hos kunden, 
anser respondenten. Det beror på att det är en stor kostnad att implementera EDI. För 
Länsservice är det en förhandlingsstyrka att ha EDI och kunna erbjuda det till sina kunder. 
Men det tar mycket tid och energi innan allt är klart för att användas. EDI är ett medel att 
knyta en kunde starkare till sig, eftersom kontakten mellan kund och leverantör har arbetats 
fram under lång tid för att få kommunikationen att fungera. Denna kontakt blir svårare att 
bryta, men när fler har kommit igång och fler standardiserade sätt har utarbetats kommer den 
fria möjligheten att ökas och kunderna kommer inte vara lika bundna till sina leverantörer. 
 
På Länsservice beror felfrekvens i telefonbeställningar oftast på missförstånd människor 
emellan. De fel som uppstår vid orderläggning via EDI beror på att de uppgifter om varor som 
kunden har inte är tillräckligt uppdaterade. Därför kan det hända att de varor som kunden 
beställer inte längre finns på lagret. Dessa fel upptäcks dock i tid innan leverans och kan 
därför rättas till. Det kan emellertid fortfarande ske fel leveranser då kunden kan beställa fel 
varor vid misstolkningar av artikelns storlek och volym. 
 
På detta företag har det manuella arbetet minskat. Det beror på att ordrarna går direkt in i 
affärssystemet och kräver därför inget manuellt arbete. Däremot går ordrarna inte ut på lagret, 
utan skrivs ut och läggs i samma plocklista som de övriga ordrarna.  
 
Länsservice bedriver också annan elektronisk handel: 
 
• ADF – automatisk data fångst som är en form av streckkodsavläsning som bedrivs på 

Sunderby Sjukhus. Sjukhuset läser streckkod med en handdator som läggs i en 
dockningsstation och överför informationen. Syftet är att få över beställningar på ett 
smidigt sätt.  

• Webb Sesam som används med sällanköp. Det är varor som finns registrerade i NLLs 
datasystem med ett artikelnummer och har ett pris, en leverantör och eventuellt en 
plockplats. Dessa varor kan listas upp i en sökmotor på webben.  
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• Uttagsregistrering som är frikopplat från NLLs verksamhetssystem då informationen 
skickas via Internet Explorer. 

 
3.1.3 Servera 

Intervjun genomfördes den 17 april, 2001. Vår respondent är ansvarig för elektronisk handel 
från Sundsvall och norrut samt för EDI i hela Sverige. 
 
Servera är ett nationellt företag med totalt 750 stycken anställda och ca 3000 kunder. Servera 
levererar matvaror till framför allt kommuner och landsting. Omsättningen för Servera år 
2000 var 3,3 miljarder kronor varav 500 miljoner kronor kom från elektronisk handel. Servera 
började använda EDI 1996 på grund av Toppledarforums beslut att alla verksamheter inom 
den offentliga sektorn innan 1999 års slut skulle göra 90 % av alla sina beställningar och 
faktureringar via EDI. Även hos Servera är systemen mellan företaget och dess kunder 
integrerade i varandra, alltså är EDI-nivån även här Application Integration. När Luleå 
Kommun drog igång sitt projekt med att införa EDI var Servera med från början tillsammans 
med Kontore och Swedish Meats. Servera kände sig aldrig pressade av kommunen att införa 
EDI eftersom det vid projektets början redan hade använt det under en längre tid. Företaget 
var snarare glada över att kunna erbjuda EDI till ytterligare en kund och samtidigt få ut mer av 
sin egen EDI-satsning. 
 
Orderhanteringen på Servera börjar med att en order kommer in, skrivs ut och expedieras, 
lastas på vagn och slutligen faktureras. Sedan införandet av EDI har orderhanteringen med 
EDI effektiviserats i och med att mottagning av order sker automatiskt. Företaget har sett över 
sina interna rutiner och har satt in extra moment i orderhanteringen, t.ex. verifiering av order 
och försäljning av kampanjer. 
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Serveras orderhantering med och utan EDI visas nedan. Vid telefonbeställning utan EDI sker 
alla moment manuellt. Med hjälp av EDI har endast ett moment automatiserats, ordern tas in i 
systemet. 
 
 

Utan EDI – Telefonbeställning    Med EDI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8.  Serveras orderhantering med och utan EDI-användning 
Källa: Egen 
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billigast. Men samtidigt har kampanjförsäljningen hos EDI-kunderna ökat med 20 %. Därför 
tas varor med låg försäljningsvolym bort ur sortimentet. Tack vare att Servera fört statistik 
över vad som köps och säljs har det kunnat anpassa sitt sortiment, däremot erhåller företaget 
inga försäljningsprognoser från sina kunder. Genom detta har företaget också kunnat utläsa 
kundtrohet hos EDI-kunderna då de köper mer av avtalsartiklarna.  
 
Kommunikationen med EDI-kunderna har fungerat väldigt bra. Kontakten till kunderna har 
förändrats då kund och försäljare för en annan dialog eftersom Servera inte längre behöver 
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får även en djupare relation till kunderna då de binder upp sig mot varandra med avtal, detta 
ser respondenten som en fördel.  
På Servera har felfrekvensen blivit högre i leveranserna med fel antal levererade varor sedan 
företaget börjat bedriva handel med EDI. Detta grundar sig på ett missförstånd mellan Servera 
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och dess kunder. Telefonisterna på företaget som tog emot beställningar från kunderna byggde 
upp ett eget ”språk” med dem. Detta språk stämde inte överens med layouten där kunderna 
fyllde i sina beställningar. Detta kunde visa sig på så sätt att kunden som tidigare sagt att 
denne ville ha 1 st. krossade tomater i burk till telefonisten. Denne visste då att kunden 
menade 1 st. låda med krossade tomater i burk. När kunden sedan beställde via EDI fortsatte 
denne med samma språk och fyllde i 1 st. krossade tomater i burk, istället för att fylla i det 
antal burkar som ingår i en låda. Detta missförstånd ledde till att Servera levererade 1 st. burk 
med krossade tomater till kunden. 
 
I samband med EDI-användningen har det manuella arbetet på Servera minskat. Det har sin 
förklaring i att ordrarna även i detta fall går direkt in i affärssystemet. Det har gjort att tid har 
frigjorts och personal har fått ledig tid. Men istället för att säga upp överflödig personal har 
Servera gjort på samma sätt som Länsservice, personalen har fått nya arbetsuppgifter, t.ex. att 
sälja in kampanjer. Inom två år tror emellertid respondenten att EDI-användningen blivit mer 
utvecklad och att det då kommer att finnas möjlighet att rationalisera bort omkring sex 
tjänster. 
 
Servera använder också annan elektronisk handel, bl.a. knapptelefon, EOS handterminal16, 
Internet med online-handel samt ett eget PC-program för kalkylering, matplanering och en 
liten beställningsbit. 20 % av alla ordrar sker med elektronisk handel.  
 

3.1.4 Swedish Meats 
Intervjun utfördes 23 april, 2001 och vår respondent på Swedish Meats arbetar som konsult. 
 
Swedish Meats är ett företag i livsmedelsbranschen med en omsättning på ca 8 miljarder 
kronor. Företaget har 6000 anställda. Swedish Meats har arbetat med EDI sedan 1995. Det 
började med EDI på grund av att det var ett krav från deras kunder, men förväntningarna var 
inte speciellt höga. Beslutet om att införa EDI fattades av den affärs-/kundansvarige på 
företaget. EDI-lösningen på Swedish Meats är integrerat med affärssystemet med hjälp av 
Movex, därför kan vi konstatera att företaget ligger på EDI-nivån Application Integration. 
Någon högre effektivitet i verksamheten har inte upplevts ännu trots att 75 % av försäljningen 
idag sker med hjälp av EDI. Idag använder Swedish Meats ingen annan typ av elektronisk 
handel. Den största upplevda fördelen med EDI är att transaktionsflödet mellan två parter 
automatiseras. Den största nackdelen är emellertid att EDI-lösningen tar lång tid att 
implementera. 
 
Förändringen hos Swedish Meats har lett till att kunderna själva tar över orderhanteringen. 
Den egna ordermottagningen blir ca 10 gånger snabbare jämfört traditionell ordermottagning 
då ordern knappas in manuellt. Den frigjorda tiden används istället till att hantera 
reklamationer m.m. Även här kan vi se att företaget sett över sina interna rutiner. 
 

                                                
16 Streckkodsavläsare 
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Swedish Meats orderhantering med och utan EDI visas nedan. Vid telefonbeställning utan 
EDI sker alla moment manuellt. Med hjälp av EDI har vissa moment automatiserats, ordern 
tas in i systemet, eventuell felsignal skickas och kontroll av order hos leverantör. 
 
 

Utan EDI – telefonbeställning    Med EDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9.  Swedish Meats orderhantering med och utan EDI-användning 
Källa: Egen 
 
Swedish Meats får prognoser av vissa kunder om hur många portioner som de uppskattar 
inköpa av en viss råvara. Dessa prognoser kan hjälpa företaget att förutsäga åtgången och 
därmed jämna ut lagernivåerna, men företaget prioriterar istället säkra leveranser och vill ha 
varan hemma innan den säljs. Det innebär i praktiken att de måste ha varan hemma på lagret 
innan de säljer den. Försäljningsvolymen är det svårt att säga något om idag eftersom Swedish 
Meats råkat ut för yttre omständigheter som minskat volymerna såsom galna ko-sjukan, mul- 
och klövsjukan etc. 
 
För Swedish Meats innebär en EDI-relation alltid ett närmande till kunden där förtroendet 
ökar under förutsättning att inga misstag görs såsom minskad servicegrad, missade transporter 
eller missade prisöverenskommelser. Samarbetet mellan kund och leverantör ses som positivt 
när bägge parterna vill inleda ett EDI-samarbete. När kunden börjat göra sina beställningar via 
EDI ökar ofta dennes lojalitet. Beroendet från kundens sida har ökat vilket respondenten ser 
som en fördel för Swedish Meats. Men när Swedish Meats införde EDI fanns ett tvång till 
detta för att inte konkurreras ut av andra leverantörer. Idag ses det som en förhandlingsstyrka 
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då företaget kan skapa nya affärsrelationer med nya kunder i samband med anbuds-
förfrågningar. 
 
Idag sker leverans dagen efter ordern inkommit. Det har skett en effektivisering i order-
mottagningen, men istället för att rationalisera bort den frigjorda tiden har Swedish Meats 
istället infört extra moment i orderhanteringen, t.ex. hantering av reklamationer.  
 
Leveranssäkerheten prioriteras hos företaget. Vid orderhanteringen har antalet fel minskat 
vilket har lett till att både leveranser med fel levererade varor och leveranser med fel antal 
varor har minskat sedan EDI började användas. 
 
Eftersom orderhanteringen på Swedish Meats tas över av kunden i samband med EDI-
användningen, försvinner delar av det manuella arbetet. Enligt respondenten har order-
hanteringen med EDI blivit tio gånger effektivare. Tid har alltså frigjorts, men även här har 
personalen fått nya arbetsuppgifter istället för att rationaliseras bort. Dessa nya arbetsuppgifter 
kan t.ex. vara att ta hand om reklamationer. 
 

3.2 Analysmatris 
Matriserna nedan utformades för att vi på ett översiktligt sätt skulle kunna åskådliggöra och 
jämföra svaren mellan företagen. Matriserna beskriver de variabler som vi undersökt. De 
beroende variablerna är ledtiden för orderhantering, lagernivå, affärsrelation, felfrekvens och 
manuellt arbete. Intervjusammanfattningarna reduceras till att endast innehålla sådana data 
som var relevant för vår problemformulering. Då detta gjorts styckades respektive intervju 
upp i de dimensioner, eller kolumner som vi skapat i matrisen där en rad representerar ett 
företag. Vi kommer att använda oss av dessa matriser när vi analyserar vårt material i följande 
kapitel. 

 
3.2.1 Orderhanteringen  

I tabellen nedan har vi sammanställt de olika svaren vi erhållit från intervjuerna angående 
företagens orderhantering och hur den eventuellt har förändrats efter det att EDI började 
användas.  
 
 
TABELL 1. Orderhanteringen 
Källa: Egen 
Företag  Orderhanteringen 
Kontore Oförändrad orderhantering, längre tid för handpåläggning. 
Länsservice Frigjord tid används till t.ex. underhåll av register och support. 
Servera Frigjord tid används till ytterligare moment i orderhanteringen; 

verifiering av order, kundsupport samt försäljning av kampanjer. 
Swedish Meats Frigjord tid används till att hantera reklamationer 
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3.2.2 Affärsrelation, lagernivå och ledtider 
Utifrån de svaren som framgick från intervjuerna har vi nedan sammanställt företagens 
affärsrelation, lagernivåer, ledtider och hur de har påverkats av en EDI-användning i en tabell. 
 
 
TABELL 2. Affärsrelation, lagernivåer och ledtider 
Källa: Egen 
Företag Affärsrelation Lagernivå  Ledtider 
Kontore Oförändrad, men de 

förväntas få mindre 
kontakt i framtiden. 

Oförändrad, p.g.a. 
få EDI-orders och 
endast en EDI kund 

Oförändrade, p.g.a. av en 
omständig hantering av 
EDI-meddelandena. 

Länsservice Djupare, det blir en 
relation över tiden 
där de knyter kunder 
starkare till sig 

Oförändrad, få EDI 
kunder 

Oförändrade, p.g.a. att 
EDI-ordern hamnar i 
samma plockfack som 
övriga beställningar och 
inte direkt ut på lagret. 

Servera Djupare, trots att det 
var ett krav från 
kunderna har 
kommunikationen 
varit bra. 

Oförändrad, få EDI 
kunder 

Oförändrade, rutin på att 
leverera varorna 2 dagar 
efter inkommen order. 
Frigjord tid används som 
extra moment. 

Swedish Meats Närmare relation som 
bygger på förtroende 
och samarbete. 
Lojaliteten ökar hos 
EDI-kunderna 

Prognoser från 
kunder erhålls men 
prioriterar istället 
säkra leveranser.  

Oförändrad, dock har tid 
frigjorts i processen som 
istället införts som extra 
moment i affärsprocessen, 
t.ex. reklamationshantering 

 
 

3.2.3 Felfrekvens och manuellt arbete  
Resultaten av intervjuerna angående felfrekvensen och hur det manuella arbetet har påverkats 
av en EDI-användning har vi sammanställt i nedanstående tabell. 
 
 
TABELL 3. Felfrekvens och manuellt arbete 
Källa: Egen 
Företag Felfrekvens Manuellt arbete 
Kontore Oförändrad Ökat 
Länsservice Oförändrad Minskat 
Servera Fler fel i leveranserna och med fel 

antal levererade varor.  
Minskat 

Swedish Meats Leveranssäkerheten prioriteras hos 
företaget. Vid orderhanteringen har 
felfrekvensen minskat vilket lett till 
att både leveranser med levererade 
varor och leveranser med fel antal 
varor har minskat sedan EDI började 
användas.  

Minskat 
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4 ANALYS 
 
I detta kapitel presenteras vår analys av de resultat som vi fick fram under intervjuerna. I vår 
analys av resultaten har vi jämfört de olika variablerna med varandra genom att titta på vad 
respondenterna på respektive företag har svarat och försöka se skillnader och likheter. 
Slutligen har vi gått tillbaka till teorin för att se om våra resultat stämmer överens med denna 
eller om motsägelser har uppstått. I detta kapitel har vi även använt oss av de matriser som vi 
utformade under sammanställningen av intervjuerna. 
 

4.1 Ledtider i orderhanteringen 
När vi undersökt ledtiderna på de olika företagen har vi tittat på om tiden har förkortats eller 
förändrats från det att order tagits emot till dess att varorna är färdiga för leverans.  
 
Ledtiderna hos de olika företagen har inte förkortats men däremot har det uppstått vissa 
förändringar i form av omfördelning av resurser17. På Kontore är orderhanteringen inte fullt 
utvecklad vilket gör att resurser inte kan frigöras, det beror på att EDI-handeln bedrivs i sådan 
liten skala. På Länsservice, Servera och Swedish Meats har EDI-användningen inneburit 
effektiviseringar i orderhanteringen. Men istället för att förkorta ledtiden har företagen infört 
nya moment i orderhanteringen i syfte att stärka relationerna med sina kunder. 
 
Efter analyseringen av våra resultat tror vi att ledtiderna på samtliga företag skulle kunna 
förkortas om företagens interna rutiner vid beställning via EDI skickades direkt till lagret 
istället för att skrivas ut och läggas i samma hög som övriga beställningar. På Kontore 
kommer hanteringen att förbättras i och med införandet av PostNet och att företaget hamnar 
på en högre EDI-nivå. 
 
Vi tror också att företagens storlek har stor betydelse över hur ledtiderna förändras i och med 
en EDI-användning. Kontore och Länsservice är relativt små och lokala företag där införande 
och utveckling av EDI innebär en stor kostnad, medan Servera och Swedish Meats är stora 
nationella företag med större utvecklingsmöjligheter.  
 
Vår undersökning kan ha påverkats av hur lång tid företaget använt EDI. Om företaget använt 
EDI under en längre tid är sannolikheten större att de interna rutinerna förbättrats och 
effektiviserats. Även den EDI-nivå som företaget befinner sig på kan ha påverkat vårt resultat. 
Ett företag på en lägre EDI-nivå har inte ett lika utvecklat system och orderhanteringen blir 
därför inte lika effektiv, vilket i sin tur leder till längre ledtider. Den sista faktorn som kan ha 
påverkat vårt resultat är företagets kunder som inte använder sig av EDI. I dag är dessa ofta i 
majoritet vilket kan göra att företaget inte satsar på någon effektivisering av orderhanteringen 
i EDI-användandet. Däremot anser vi inte att företagens avtal på något sätt påverkat vårt 
resultat. 
 
I detta fall stämmer vår undersökning inte överens med teorin18 vilken säger att EDI leder till 
att resurser kan minimeras eller tas bort. Detta kan ha sin förklaring i att företagen istället har 
valt att omfördela resurserna. Vi tror att när EDI-användningen blivit mer utvecklad kan 

                                                
17 Se analysmatris kapitel 3.2.2. 
18 Se kapitel 2.3 och 2.7.5. 
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möjligheter ges till att minimera eller ta bort fler resurser och då kommer också ledtiderna på 
företagen att förkortas. Vi håller också med de Bernardi [DEB97] som säger att företagen ska 
premiera insatser som leder till förkortade ledtider, t.ex. förhandla fram mindre och tätare 
leveranser vilket vi tror skulle vara en bra idé då detta även jämnar ut lagernivåerna. 
 

4.2 Affärsrelation 
För att verksamheten ska bli effektivare krävs goda relationer mellan handelsparterna. Därför 
har vi undersökt om affärsrelationerna mellan företagen och deras kunder har förbättrats på 
grund av EDI-användningen. 
 
Kommunikationen och relationen mellan kund och leverantör bland våra undersökta företag 
anses i stort ha blivit förbättrad genom EDI-användningen19. Parterna behöver ha ett nära 
samarbete för att få kommunikationen att fungera och därmed effektivisera verksamheten. De 
företag som vi valt att fördjupa oss inom har alla avtal med sina EDI-kunder. Dessa avtal leder 
till långsiktiga partnerskap då kunden förbinder sig att köpa produkter av denna leverantör. Vi 
tycker också att företagens interna rutiner har påverkat vårt resultat eftersom tre av fyra 
företag har infört nya moment i orderhanteringen som stärker kundtillfredsställelsen och 
därmed också affärsrelationen.  
 
Initialkostnaderna för EDI-handel är stora vilket innebär att när kund och leverantör har fått 
förbindelsen att fungera vill de inte påbörja nya samarbeten, d.v.s. kundens lojalitet ökar. 
Tiden är också en viktig faktor som påverkar affärsrelationerna. Om en kund sedan tidigare 
har haft avtal med en leverantör och är nöjd med samarbetet är chansen stor att kunden skriver 
avtal med samma leverantör igen. Detta framkom även under våra intervjuer. 
 
Vi anser dock att företagets storlek, den nivå som detta befinner sig på samt andra kunder utan 
EDI inte påverkat vårt resultat. 
 
Vår undersökning bekräftar teorin20 som säger att EDI innebär långsiktiga partnerskap och 
ökat lojalitet samt fördjupad relation. Vi kan alltså dra slutsatsen att affärsrelationerna 
förbättras i och med en EDI-användning. 

 

4.3 Lagernivåer 
Vi har sett att många kunder idag inte börjat använda EDI fullt ut vilket innebär att EDI-
användningen inte påverkat lagernivåerna21. Till största delen är det bara offentliga 
verksamheter som gör inköp med hjälp av EDI idag. Inom ca två år förväntas EDI-handeln 
vara mer utbredd i de offentliga verksamheterna. Många EDI-kunder utnyttjar inte heller 
fördelarna med EDI, utan beställer fortfarande som tidigare, d.v.s. stora kvantiteter vid få 
tillfällen, vilket inte leder till att leverantörerna kunnat kapa topparna och dalarna i 
förbrukningen. Hos tre av företagen skickar inte heller kunderna försäljningsprognoser över 
hur stora beställningar de kan komma att göra och det blir därför svårt för företagen att i 
förväg beräkna hur stora lager det bör ha. Företagen försöker dock lösa problemet genom att 
göra egna prognoser baserat på kundernas tidigare beställningar. Kunder som inte utför 

                                                
19 Se analysmatris kapitel 3.2.2. 
20 Se kapitel 2.4 och 2.7.3 
21 Se analysmatris kapitel 3.2.2. 
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beställningar med EDI utgör i tre företag av fyra en majoritet och dessa påverkar 
lagernivåerna och därigenom vårt resultat. Vi anser att resultatet vi fått fram visar att 
företagen och dess kunder inte sett över sina interna rutiner i och med användningen av EDI. 
 
Teorin22 säger att EDI ofta överför köparens långsiktiga behov och att det då skulle bli lättare 
för leverantören att förutspå åtgång och inte ha lika brett sortiment. Servera har anpassat sitt 
sortiment utifrån kundernas beställningar och Swedish Meats får försäljningsprognoser från 
sina kunder. Trots detta har lagernivåerna på företagen inte minskat. Vår undersökning 
stämmer inte med teorin eftersom EDI inte jämnar ut lagernivåerna. Vi anser att lagernivåerna 
är beroende av kundernas beställningar samt att toppar och spikar i lagernivåerna bara kan 
undvikas med långsiktiga prognoser. 
 
Utifrån resultaten ser vi att företagets storlek, EDI-nivå, tiden som företaget bedrivit handel 
med EDI samt avtal med kunder inte påverkar lagernivåerna. 
 

4.4 Manuellt arbete 
På Länsservice, Servera och Swedish Meats har det manuella arbetet minskat som en följd av 
EDI-användningen23. Inget av företagen har rationaliserat bort den frigjorda tiden, utan har 
istället infört nya arbetsuppgifter som bygger på att öka kundtillfredsställelsen genom support, 
försäljning av kampanjer och hantering av reklamationer. Vi anser att företagen genom dessa 
nya moment ökar sina kunders tillfredsställelse och förhoppningsvis också kundernas lojalitet. 
 
På Kontore har dock det manuella arbetet ökat. Detta anser vi beror på att företaget ligger på 
en lägre EDI-nivå och systemet som företaget använder sig av gör hanteringen av ordrarna 
omständlig. Med det nya systemet som inom kort ska införas kommer hanteringen att 
effektiviseras och med största sannolikhet kommer även manuellt arbete att minska. Vi tror att 
detta företag kommer att hantera den frigjorda tiden på samma sätt som de andra företagen, 
d.v.s. frigjord personal kommer att få andra uppgifter. Detta påstående grundar vi på 
respondentens påstående att inga tjänster kommer att försvinna på grund av EDI. 
I och med att manuellt arbete minskat och att nya moment satts in i orderhanteringen har de 
interna rutinerna förändrats på tre av våra fyra företag. Kunder som gör beställningar utan EDI 
kan också ha påverkat vårt resultat ifall denna kundgrupp skulle vara väldigt stor då de tar upp 
större tid av personalen vid orderhanteringen. Storleken på företaget har däremot inte påverkat 
vårt resultat då samtliga av de undersökta företagen är av olika storlek men har visat samma 
resultat; det manuella arbete har minskat i och med en EDI-användning. Vi tror inte heller att 
tid och avtal påverkar vårt resultat eftersom samtliga företag har använt EDI i minst två år och 
därför har de värsta problemen med EDI redan retts ut. Nya avtal skrivs sedan avtalstiden har 
gått ut, men påverkar inte det manuella arbetet under tiden som de gäller. 
 
Teorin24 säger att det manuella arbetet minskas när beställningarna registreras i systemet 
automatiskt istället för att de manuellt förs in. Detta stämmer då det har skett på tre av våra 
undersökta företag. Även det fjärde företaget kommer mest troligt att få minskat manuellt 
arbete då det nya systemet införs. Det visar att teorin stämmer då de företag som fått minskat 
manuellt arbete och frigjort tid, har infört nya arbetsuppgifter eller nya rutiner som ger större 
nytta för kunderna. 
                                                
22 Se kapitel 2.3 och 2.7.4. 
23 Se analysmatris kapitel 3.2.3. 
24 Se kapitel 2.3 och  2.7.7. 
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4.5 Felfrekvens 
Fel som uppstår vid telefonbeställningar beror i de allra flesta fall på missförstånd mellan 
människor. De fel som kan uppstå i samband med att en order läggs via EDI är att kunden inte 
är informerad om vilka varor som tillkommit i lagret och vilka varor som utgått. Dessa fel 
upptäcks dock och hinner rättas till innan leverans sker. 
  
På tre av företagen är felfrekvensen i leveranserna oförändrade eller mindre25. De fel som 
uppstått på dessa företag beror på att kundernas information om lagret inte varit tillräckligt 
uppdaterad. På ett av företagen har dock felfrekvensen vid leveranser ökat, vilket beror på ett 
missförstånd som uppstått i och med förändringen från telefonbeställning till orderläggning 
via EDI. Detta anser vi dock är fel som uppstår under en övergångsperiod och som kommer 
att avta och till slut försvinna då kunderna lärt sig vad som ska anges vid orderläggning med 
EDI. Resultatet är alltså beroende av hur länge kunderna har använt leverantörens EDI-
lösning. Utifrån vår undersökning verkar det inte som om felfrekvensen påverkas av 
företagets interna rutiner, storlek, EDI-nivå, befintliga avtal eller kunder utan EDI. 
 
Teorin26 säger att det ska bli större säkerhet i form av färre fel i och med att det manuella 
arbetet minskar. Detta stämmer delvis med vår undersökning då tre av fyra företag fått 
minskat manuellt arbete men endast ett av dessa företag har fått färre fel i orderhanteringen.  

                                                
25 Se analysmatris kapitel 3.2.3. 
26 Se kapitel 2.3 och 2.7.6. 
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5 SLUTSATS 
 
Vi har i vår undersökning kommit fram till att det fortfarande är många företag som inte 
använder EDI fullt ut. Det förekommer att ordrar skickas elektroniskt men hanteringen av 
dessa sker manuellt, d.v.s. ordrarna skickas inte direkt in i mottagarens system och inte heller 
direkt ut på lagret. 
 
Vårt syfte med denna uppsats var att klargöra om en EDI-användning vid orderhanteringen i 
verksamheten medför de positiva effekter som omnämns av Fredholm [FRE99] och om dessa 
medför en effektivare verksamhet.  
 
Hur stora förbättringarna och effektiviseringarna blir hos de företag som börjat med en EDI-
användning i orderhanteringen beror naturligtvis på var företaget står i utgångsläget, både vad 
gäller interna rutiner och funktionalitet i de administrativa systemen. En nyckel till framgång 
med EDI är att de administrativa systemen anpassas till nya och effektivare arbetssätt. EDI är 
bara ett verktyg.  
 
Utifrån de svar vi fick under intervjuerna kan vi dra slutsatsen att om företagen ser över sina 
interna rutiner och anpassar dem till EDI-användningen kommer en effektivisering av 
orderhanteringen att synas. Resultaten som framkommit stämmer delvis överens med teorin. 
Fredholm [FRE99] menar att moment i processen kring orderhantering kan minimeras eller 
helt tas bort på grund av en EDI-användning. Detta har inte skett på de undersökta företagen. 
Det har förvisso frigjorts tid i momenten kring orderhanteringen, men företagen har istället för 
att rationalisera bort den frigjorda tiden valt att införa nya moment i orderhanteringen. 
Orsaken till att vi kan säga att orderhanteringen har effektiviserats är att de nya momenten har 
medfört en högre nytta för kunden utan att något har försämrats för leverantören27. Utifrån de 
företag som vi undersökt kan vi dra slutsatsen att de företag som inte har fått en effektivare 
orderhantering i och med en EDI-användning har inte heller fått några positiva effekter på 
verksamheten. En orsak till att Kontore inte visade liknande resultat som de övriga företagen, 
kan bero på att företaget befinner sig på en lägre EDI-nivå och bara har en kund som beställer 
varor med hjälp av EDI i en mycket liten skala. 
  
Den hypotes vi i början av vårt arbete utformade lyder:  
 

”Om företagen använder EDI vid orderhanteringen så uppstår de 
positiva effekterna som effektiviserar verksamheten” 

 
Tre av fyra företag har visat på en effektivisering av orderhanteringen men det är inte alla 
positiva effekterna som har uppstått hos dessa. Eftersom resultaten utifrån analysen endast 
visade att affärsrelation och manuellt arbete är det enda positiva effekter som uppstått hos de 
tre företagen kan vi inte säga att verksamheten har effektiviserats. Därmed verifieras icke vår 
hypotes. Eftersom vi endast mäter orderhanteringen i vår undersökning syns inte 
effektiviseringen i verksamheten i en sådan stor skala. När EDI täcker hela kedjan av rutiner 
från sökande efter produkt via beställning och leverans, fram till fakturans betalning kommer 
det med största sannolikhet att ge tydligare effektiviseringar i verksamheten.  

                                                
27 För närmare beskrivning av effektivisering, se kapitel 2.7.1 
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Vi tror att företag som övergår till elektronisk handel måste göra ett visst analysarbete och se 
över sina interna rutiner i verksamheten för att få en väl genomtänkt förändringsstrategi. När 
företaget sett vilka förbättringar som kan göras  och alla engagerar sig i förändringsarbetet så 
kommer kanske fler positiva effekter att uppstå. 
 
Orsaken till att många företag ännu inte använder EDI tror vi kan vara att kostnaden för att 
införa EDI är stor och därför lönar det sig inte för ett införande om kunderna eller 
leverantörerna som kan utföra affärer med EDI är ett begränsat antal. Vi tror emellertid att 
kostnaden för att införa EDI kommer att sjunka och därmed kommer fler och mindre företag 
att ges möjlighet att införa EDI. Då kommer de små företagen att ha större chans att ta sig in 
på en större marknad eftersom nationsgränserna och de geografiska avstånden suddas ut.  
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6 SLUTORD 
 
I detta kapitel värderas vårt arbete och förslag ges till fortsatt arbete. 

6.1 Värdering av arbetet 
När vi valde ämne var vi inte medvetna om hur få företag det var som använde EDI. Därför 
blev det första problemet vi stötte på att hitta företag som arbetade med EDI. Vi avgränsade 
oss till företag som använt EDI under minst två år eftersom det annars skulle vara stor risk att 
några effekter ännu inte börjat visa sig. I efterhand ser vi att vi gjorde rätt i att se på EDI-
nivåerna som en omgivande variabel eftersom företaget som låg på en lägre nivå än de övriga 
visade ett lägre resultat. 
 
När en kvalitativ undersökning görs med hjälp av intervjuer anser vi att valet av respondenter 
är avgörande för vilka svar som ges och därmed vilket resultat som framkommer. Därför 
ställer vi oss frågan om vi gjort ett riktigt val av respondenter utifrån arbetets 
problembeskrivning. Vi anser att vi gjort ett bra val eftersom de personer som intervjuats har 
haft tillräckligt god inblick och erfarenhet på det aktuella området för att kunna svara på 
frågorna som ställts. När vi tittar tillbaka ser vi att det arbete vi lade ner på att utforma 
frågorna på ett sådant sätt att respondenterna gavs chans att tala omkring dem gav mycket 
användbar information som gav oss mycket stöd i analysen.  
 
Vi följde Miles & Hubermans [MIL94] tillvägagångssätt och sammanfattande först 
informationen från intervjuerna för att få en överskådlig bild av datat, sedan utformade vi 
analysmatriser där vi kortfattat sammanfattade de olika variablerna för respektive företag. 
Dessa matriser var till stor hjälp i analysen av resultatet. Till sist drog vi våra slutsatser. Detta 
tillvägagångssätt har passat oss mycket bra och hjälpt oss att granska datat utan att bli 
subjektiva och blanda i våra egna åsikter. 
 
I vårt arbete har vi använt oss av bl.a. Fredholm som källa. Utifrån våra slutsatser kan vi ställa 
oss frågan huruvida Fredholms påståenden är vetenskapligt grundade. Fredholms teorier 
verkar vara en aning optimistiska och förskönande, vilket vi emellertid har tagit i beaktan 
under arbetets gång. Vissa av fördelarna som omnämns har bekräftats, medan andra inte har 
uppkommit.  
 

6.2 Fortsatt arbete 
En slutsummering av vissa viktiga lärdomar vi hittat i litteraturen och kommit fram till under 
analysen av resultatet är att många företag, oavsett storlek, kommer inom en inte alltför 
avlägsen framtid att tvingas att införa någon form av elektronisk affärskommunikation. Kravet 
kan antingen komma från företagets kunder eller leverantörer, alternativt både och. Kravet 
kan även komma från det egna företaget då man upptäcker att man har för dyr administration. 
De företag som startar med EDI nu är bättre rustade när kraven hårdnar från kunder och 
leverantörer. För framtida arbete kan det vara intressant att undersöka hur stora möjligheter ett 
relativt litet företag har att slå sig in på den internationella marknaden i och med användning 
av EDI. 
 
Elektronisk handel innebär mer eller mindre förändringar, och det är därför viktigt att satsa på 
utveckling av personalen och inte bara de tekniska systemen. Det skulle vara intressant att 
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undersöka hur företagen utvecklar sin personal vid en implementering av elektronisk handel. 
Hur personal på företag reagerar när de får byta arbetsuppgifter i och med införandet av EDI. 
Ser de på bytet av arbetsuppgifter som värdeskapande aktiviteter eller rationalisering? Hur har 
personalen reagerat inför den stora förändring som ett EDI-införande innebär? 
 
I ett fortsatt arbete kan det också vara intressant att fråga sig hur aktuellt Internet är för EDI-
kommunikation. Hur ser säkerheten ut? Är Internet ett framtida alternativ och kan det 
innebära några kostnadsreduktioner för företag som beslutar sig för att börja använda EDI? 
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Intervjufrågor till leverantör 
 
Datum: 
 
Respondent:       Titel: 
 
Företagets namn: 
 
Bransch: 
 
Antal anställda:      Omsättning år 2000: 
 
  
Allmänt om EDI-användandet 
 
1. Hur länge har Ert företag arbetat med EDI? 
2. Varför började Ni använda EDI? 
3. Vilka förväntningar hade Ni på EDI? 
4. Hur skulle Du vilja beskriva EDI? 
5. Vill Du beskriva processen kring en order när EDI används? 
6. Vill Du beskriva processen kring en order utan EDI? 

Har handläggningstiden för order förändrats? 
7. Vill du beskriva processen kring en faktura när EDI används? 
8. Vill du beskriva processen kring en faktura utan EDI? 

Har handläggningstiden för order förändrats? 
9. Jämfört med tidigare, skickas faktura snabbare? 
10. Största fördelen med EDI? 
11. Största nackdelen med EDI? 
12. Använder Ni annan elektronisk handel än EDI i Ert företag? 
13. Hur skulle du vilja beskriva Ert företags affärsrelation med Luleå Kommun? 
 
Integration och kommunikation 
 
14. Hur många av Era kunder använder Ert företag EDI gentemot? 
15. Har Ert företag planer på att starta EDI-kommunikation med fler kunder inom 

de närmaste åren?  
Om ja, är det på Ert initiativ eller kundens? 
Om nej, varför inte? 

16. Hur stor del av Er försäljning sker med hjälp av EDI? 
17. Anser Du att affärskommunikationen med Luleå kommun kring order, 

faktura osv. har förändrats på något sätt sedan EDI börjat användas? 
Om ja, på vilket sätt? 

18. Jämfört med tidigare, sker leverans snabbare efter inkommen order? 
19. Jämfört med tidigare, är fakturahanteringen effektivare? 
20. Anser Du att den personliga kontakten med Luleå Kommun har förändrats 

på något sätt sedan EDI börjat användas? 
21. Har Ni något affärssystem? 

Om ja, är EDI integrerat med affärssystemet ? 
22. Upplever du samarbetet mellan kund och leverantör smidigare än tidigare? 
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23. Upplever du att samarbetet är mer långsiktigt nu än tidigare? 
24. Upplever du en större lojalitet från kunden sida nu än tidigare? 
 
Förhandlingsstyrka 
 
25. Har Er försäljningsvolym till Luleå kommun förändrats på grund av att EDI används? 
26. Har Ni förändrat Ert sortiment sedan Ni började använda EDI? 

Om ja, anser Du att förändringen av sortimentet har samband med EDI-användningen? 
27. Anser Du att Ni har ökat informationsdelningen i och med att EDI börjat användas? 

Om ja: 
Vilken information delas? 
Anser Du att denna ökade informationsdelning påverkar Ert företag på något sätt? 

28. Har ni gjort någon förändring av priserna på era produkter som har samband med att EDI 
används? 
Om ja: 

Vilken förändring har gjorts? 
Varför har denna förändring gjorts? 

29. Har ni gjort någon förändring av övriga villkor, som har samband med att EDI används? 
Om ja: 

Vilken förändring har gjorts? 
Varför har denna förändring gjorts? 

30. Anser Du att det skett någon förändring av förhandlingsstyrkan mellan Ert 
företag och Luleå kommun efter det att EDI börjat användas? 

 
Flexibilitet 
 
31. Anser Du att Er möjlighet att förändra interna rutiner kring exempelvis ordermottagning 

och fakturahantering har förändrats genom att EDI används? 
32. Anser Du att Er möjlighet att skapa affärsrelationer med nya kunder har förändrats genom  

att EDI används? 
33. Jämfört med tidigare, har lagernivån sjunkit tack vare snabbare leveranser? 

Om ja, varför? Kan det bero på någon annan faktor än EDI? 
34. Har ert sortiment anpassats efter kundens behov, d.v.s. har ert sortiment ökat när ni sett ett 

större behov hos kunden? 
 
Tillförlitlighet 
 
35. Anser Du att det skett någon förändring av leveranssäkerheten efter det att EDI börjat 

användas? 
Har leveranser med fel levererade varor minskat? 
Har leveranser med fel antal levererade varor minskat? 
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Övrigt 
 
36. Anser Du att EDI medför att Ni knyter starkare band med Era EDI-kunder än med de 

kunder som inte använder EDI? 
37. Anser Du att Ert företag har fått förändrad beroendeställning gentemot Luleå Kommun 

efter det att EDI börjat användas? 
38. Vilken betydelse har förtroende i en affärsrelation enligt din mening? 
39. Har förtroende fått förändrad betydelse i affärsrelationen till Luleå Kommun, efter det att 

EDI börjat användas? 
40. Finns det annat i affärsrelationen med Luleå kommun som har påverkats på något sätt 

genom EDI? 
 
Tillägg 
 
41. Har Du något övrigt att tillägga? 
 
Tack! 
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Temafrågor  
 
Allmänt om EDI-användandet 

 
Hur skulle Ni vilja beskriva Er EDI? 
Vad ser ni som den största fördelen/nackdelen med EDI? 

 
Historik 

 
Hur länge har Ert företag arbetat med EDI? 
Varför valde Ni EDI? 

• Förväntningar 
• Vem beslutade 

 
Kunder/Leverantörer 

 
Hur många av Era kunder använder Ert företags EDI lösning? 

 
Affärsrelation 

 
Hur skulle Ni vilja beskriva Ert företags affärsrelation med Luleå Kommun med 
avseende på: 
 

• Förtroende 
• Personlig kontakt 
• Kommunikation 
• Tillfredsställelse 
• Beroendeförhållande 
• Samarbete 
• Lojalitet 
• Förhandlingsstyrka 

 
Möjlighet till nya affärsrelationer 

 
Orderhantering 
 

Utseende 
Förändringar efter EDI införande 

• Effektivisering? 
 
Verksamheten 

  
Använder Ni EDI mot Era leverantörer? 

• Högre effektivitet? 
• Överföring av försäljningsuppgifter? 
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Uppgifter om Luleå kommuns försäljning? 
Samarbete över avdelningsgränser 
Är EDI integrerat med affärssystemet? 
Förändrad verksamhet 

 
Försäljning 

  
Hur stor del av Er försäljning sker med hjälp av EDI? 
EDI´s påverkan av sortiment? 
Prisförändringar? 
Förändrad försäljningsvolym 
 

Kostnader 
 
Faktureringskostnader 
Förändrad lagernivå 

• Snabbare leveranser? 
 

Ledtider 
 
Orderhantering med EDI/utan EDI 
Fakturahantering med EDI/utan EDI 
Förändring av interna rutiner 
 

Tillförlitlighet 
 
Förändrad leveranssäkerhet 

 
Övrigt 
 

Använder Ni annan elektronisk handel än EDI i Ert företag? 
Programleverantörer 

 
Tillägg 

 
Övrigt att tillägga 

 
Tack! 


