
2008:248 

C - U P P S A T S

Uppfattade drivkrafter och barriärer
för adoption av EDI-fakturering

- en studie av små företag i transportbranschen

 Emma Andersson
 Carina Berglund

Luleå tekniska universitet

C-uppsats
 Företagsekonomi 

Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för Redovisning och styrning

2008:248  - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--08/248--SE



  

 

C-uppsats 

 

Uppfattade drivkrafter och 

barriärer för adoption av 

EDI-fakturering  

 
– En studie av små leverantörsföretag i transportbranschen 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Andersson 

Carina Berglund 
 

Ekonomprogrammet 

Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 

Avdelningen för ekonomistyrning 



  

 

Förord 
 

Denna uppsats genomfördes under tio veckor vårterminen 2008. Vi vill rikta ett stort tack till 

de underleverantörer till BDX som tog sig tid att besvara våra frågor och på så sätt gjort denna 

uppsats möjlig att genomföra. Vidare vill vi även tacka vår handledare Anders Nilsson som 

varit till stor hjälp under arbetets gång. Slutligen vill vi också tacka våra opponenter som gett 

oss värdefulla råd och synpunkter på vägen. 

 

 

                    Luleå 2008 

 

 

 

 

                 

 

_________________________ 

Emma Andersson 

_________________________ 

Carina Berglund 



  

 

Sammanfattning 

 

Företag letar hela tiden efter olika sätt att reducera pappersbaserade processer för att uppnå 

högre effektivitet och kostnadsbesparingar. EDI, Electronic Data Interchange, är ett sätt för 

företag att minska dessa processer. Det finns många studier som visar på fördelar med 

användandet av EDI, trots det visar statistik att små företag inte använder sig av detta i sina 

affärssystem. För att maximera fördelarna så gäller det att teknologin sprids till så många 

företag som möjligt. Större företag ligger före i implementeringen av denna teknologi 

däremot är användandet i små företag inte lika stor som man hade kunnat förvänta sig. 

Eftersom det krävs en stor spridning för att EDI ska bli framgångsrikt är det viktigt att förstå 

vilka viktiga faktorer som påverkar små företag till adoption. Det är också viktigt att förstå de 

olika barriärer som finns. Syftet med denna uppsats är att skapa inblick i vilka drivkrafter och 

barriärer som ligger till grund för ett företags adoption av EDI-fakturering. Vår slutsats är att 

små företag inte har intresse i att implementera EDI-fakturering och därför krävs tryck från 

omgivningen för att ett beslut om adoption ska kunna fattas. 

 



  

 

Abstract 
 

Organizations are continually looking for ways to reduce paper processes in order to achieve 

higher efficiency and lower costs. EDI, Electronic Data Interchange, is one way for 

organizations to reduce these processes. There are a number of studies that show the benefits 

of EDI usage, even so it seems that smaller organizations do not use EDI in there business 

systems. In order to maximize the benefits of EDI it is crucial that this technology spreads to 

as many organizations as possible. Bigger organizations are ahead in the adoption of this 

technology but the usage of EDI in smaller organizations is lower than anticipated. Because of 

this it is important to understand which factors that influences EDI adoption in small 

organizations, but also the different barriers that exist. The purpose with this study is to give 

insight in which benefits and barriers that is crucial for the adoption of EDI-invoice in small 

businesses. Our conclusion is that small businesses have little interest in implementing EDI-

invoicing and because of this they need external preasure to make a decision to adopt. 
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1. Inledning 

 
Vi inleder uppsatsen med en problemdiskussion för att komma fram till det syfte och de 

forskningsfrågor vi ämnar besvara.  

 
1.1 Problemdiskussion 

 

Företag letar hela tiden efter olika sätt att reducera pappersbaserade processer då det medför 

höga kostnader och är ineffektivt med tanke på de resurser som krävs (Haq, 2007). EDI, 

Electronic Data Interchange, är ett sätt för företag att minska dessa processer (Fredholm, 

2006). Finance Director Europe (2008) definierar EDI som utbyte av information genom ett 

elektroniskt format. Dykert och Fredholm (2006) menar dock att det inte finns någon formell 

definition på EDI men att vissa kriterier bör vara uppfyllda för att en överföring ska kunna 

kallas för EDI. Bland annat så ska det handla om direkt kommunikation mellan affärssystem 

via telekommunikationer och lokalt nätverk med ett standardiserat format och detta måste 

vara processbart hos mottagaren (ibid). Användning av EDI är ett stort område där EDI-

fakturering är ett av de vanligaste användningsområdena. Vid EDI skickas fakturorna 

elektroniskt direkt från säljarens faktureringssystem till köparens affärssystem där de läses in 

och kontrolleras automatiskt (Dykert & Fredholm, 2006). EDI-fakturering innefattar inte att 

skicka fakturor via e-post, skanna in fakturor eller betala via autogiro (ibid). 

 

Det finns många studier som visar på fördelar med användandet av EDI. Young, Carr och 

Rainer (2007) nämner bland annat förbättrad produktivitet, bättre kundservice, möjlighet till 

”just in time” leveranser och konkurrensfördelar genom att man snabbare kan reagera på 

förändringar på marknaden. Fredholm (2004) ger exempel på fördelar som tidsbesparingar, 

färre fel, reducerade ledtider och lägre administrativa kostnader. Små företag kan inte ta del 

av dessa fördelar på samma sätt som större företag på grund av deras egenskaper så som 

avsaknad av finansiella och teknologiska resurser (ibid). Små företag definieras enligt 

Årsredovisningslagen 1 kapitlet 3 § som företag med under 50 anställda, mindre än 25 

miljoner kronor i balansomslutning och en nettoomsättning som inte uppgår till 50 miljoner 

kronor (FAR SRS, 2008).  

 

Chau & Hui (2001) menar att extern påverkan är viktigt för små företag eftersom de oftast 

inte har lika mycket kunskap som större företag om den teknologiska utvecklingen. Dessa 

små företag förlitar sig ofta på att deras affärspartners driver på besluten om implementering 

av nya teknologier (ibid). Ett stort problem med användandet av EDI är enligt Haq (2007) att 

även om större företag som använder sig av EDI-fakturering kan övertyga en del av sina 

mindre leverantörer att skicka EDI-fakturor, så kommer företaget fortfarande att till största del 

få sina fakturor i pappersformat. För att EDI ska vara ett effektivt system och dessa fördelar 

som nämnts tidigare ska kunna uppnås fullt ut, så krävs det en mer vidspridd adoption av 

denna teknologi (Iacovou, Benbasat & Dexter, 1995).  

 

Enligt undersökningar från Statistiska centralbyrån (Företagens användning av IT, 2007) är 

det vanligare bland större företag än bland mindre företag att skicka och ta emot elektroniska 

fakturor. Även Archer, Wang och Kang (2008) uppger att användandet av internetbaserade 

lösningar har implementerats vida av stora företag medan små och mediumstora företag har 

varit mer tröga på att adoptera dessa tillvägagångssätt. Chau och Hui (2001) skriver att trots 

EDI:s förmåga att ersätta ineffektiva och dyra pappersbaserade processer med datorbaserad 

kommunikation så verkar det som att små företag fortfarande är ovilliga att ta till sig denna 

teknologi.  
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Chau och Hui (2001) menar att det krävs en stor spridning för att EDI ska bli framgångsrikt 

och det är viktigt att förstå vilka viktiga faktorer som påverkar små företag att adoptera EDI. 

Archer et al menar också att det är viktigt att förstå de många olika barriärer som finns för 

företags adoption av EDI för att kunna hitta effektiva sätt att komma förbi dessa barriärer. 

 

För att maximera fördelarna med EDI så gäller det att spridningen av teknologin till företagen 

är så stor som möjligt. Större företag ligger före i implementeringen av denna teknologi men 

användningen av EDI i små företag är inte lika stor som man hade kunnat förvänta sig med 

alla fördelar som finns skrivna om teknologin. Det är därför viktigt att ge insikt i vilka viktiga 

drivkrafter och barriärer som finns för adoption av EDI i små företag för att underlätta dessas 

beslutstagande.  

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att skapa inblick i vilka drivkrafter och barriärer som ligger till 

grund för små företags adoption av EDI-fakturering. Detta görs genom att undersöka företag 

som står inför ett beslut om implementering av EDI-fakturering, för att svara på frågorna;  

 

*Vilka viktiga drivkrafter uppfattar små företag till adoption av EDI-fakturering? 

*Vilka viktiga barriärer uppfattar små företag för adoption av EDI-fakturering? 
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2. Metod 
 

I detta kapitel redogörs för vilken forskningsstrategi och metod som använts vid 

undersökningen. Vi tar även upp vilket metodsynsätt vi använt oss av och hur vi har gått 

tillväga vid val av undersökningsföretag och när vi samlat in vår empiri. Slutligen diskuteras 

validitet och reliabilitet under metodproblem. 

 
2.1 Forskningsansats och metodsynsätt  

 

Vår studie syftade till att skapa inblick i vilka drivkrafter och barriärer som finns till adoption 

av EDI-fakturering. Vi har använt oss av strukturerade intervjuer där vi har analyserat svaren 

från de olika respondenterna som deltog i vår undersökning för att dra en slutsats om helheten 

vilket enligt Arbnor och Bjerke (1994) indikerar att man har ett analytiskt synsätt. 

Undersökningen koncentrerades till att samla in företags uppfattningar om olika drivkrafter 

och barriärer innan adoption skett. Eftersom de tillfrågade företagen inte använde EDI så 

ansåg vi att deras kunskap var otillräcklig för att genomföra en djupgående studie. Vi ville 

undersöka vilka de vanligaste drivkrafterna och barriärerna är och därför valde vi en 

kvantitativ studie som innebar att våra insamlade data kunde omvandlas till något mätbart 

(Denscombe, 2000). Utifrån tidigare studier tog vi reda på vilka drivkrafter och barriärer som 

är vanligt förekommande vid adoption och sedan frågade vi företagen hur de uppfattade dessa 

fördelar och nackdelar. För att erhålla tillräckligt många svar och möjlighet att dra slutsatser 

och för att kunna jämföra resultaten hade vi en strukturerad design vid datainsamlingen vilket 

enligt Denscombe (2000) är vanliga indikatorer på en kvantitativ studie. Vår neutralitet var 

viktig eftersom vi inte vill påverka företagen till adoption eller icke-adoption av EDI-

fakturering utan bara skapa inblick i vad som uppfattas som betydelsefullt för företagen vid 

beslut. Detta stöds av Denscombe (2000) som menar att forskarens roll i den kvantitativa 

studien är mer tillbakadragen än vid en kvalitativ studie.  

 

2.2 Forskningsstrategi 

 

För att besvara vårt syfte har vi valt att använda oss av surveyundersökning som strategi. Vårt 

syfte är utformat för att besvara vilka drivkrafter och barriärer som företag upplever. Enligt 

Denscombe (2000) används en surveyundersökning när man vill ha svar på frågorna vad, 

vilka och vem. Vi ville att vår emiriska insamling skulle vara bred för att få in så många 

synpunkter och uppfattningar som möjligt vilket enligt Denscombe (2000) utmärker 

surveyundersökning som tillvägagångssätt. En bred och omfattande täckning skapades genom 

att vi undersökte flera företag till skillnad från fallstudier där man gör en djup undersökning 

på ett eller ett par företag. Eftersom vi hade lite tid och begränsad budget passade 

surveyundersökning oss som tillvägagångssätt. Vi hade genom detta tillvägagångssätt 

möjlighet att samla in mycket data på den begränsade tid vi hade tillgängligt.  

 

2.3 Litteraturstudie 
 

Vi hade vår utgångspunkt från texten Management Accounting Innovations: Origins and 

Diffusion skriven av Ax och Bjørnenak (2006) som vi analyserat i en tidigare kurs. Vi gjorde 

en kedjesökning utifrån dess referenser där vi letade fram fler artiklar som behandlade vårt 

område. Vidare genomförde vi litteratursökningar via Luleå tekniska universitetsbibliotek, för 

att skapa en teoretisk förståelse och kunskap om ämnet. Litteratursökningen gjordes med hjälp 

av databaserna: Emerald, Ebsco och Lucia. De sökord vi använde var EDI, adoption, barriers, 
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innovation, Information Technology, small business, small organisations, små företag och e-

faktura. Orden användes var för sig, trunkerade eller i kombination med varandra. 

 

2.4 Val av undersökningsföretag 

 

När vi gjorde vårt val av undersökningsföretag utgick vi från vad vi tidigare definierat som 

små företag, de skulle ha under 50 anställda och omsättningen fick ej överstiga 25 miljoner, 

samt att företagen huvudsakligen skulle vara verksam som leverantörer till ett annat företag. 

Undersökningen gjordes alltså från ett leverantörerperspektiv och inte från kundernas 

perspektiv. För att lättare kunna dra slutsatser av respondenternas svar ville vi att företagen 

skulle vara liknande varandra och vara verksamma inom samma bransch. Vi ville undersöka 

små företag för vi ansåg att det var intressant att få reda på vilka drivkrafter och barriärer de 

uppfattade vid adoption av EDI-fakturering. Vi hade redan kännedom om en kategori av 

företag som passade in på ovanstående beskrivning vilka vi ansåg troligt kunde ge oss bra 

data till vår undersökning.  Enligt Denscombe (2000) är detta ett subjektivt urval. 

 

Vi har undersökt BDX underleverantörer eftersom BDX använder sig av EDI-fakturering och 

deras leverantörer står inför ett val om införande av detta. BDX har 330 

kontrakterade leverantörer som utför uppdrag åt deras kunder och BDX är den största 

fakturamottagaren för de flesta av leverantörerna. Till avdelningen i Luleå hör 107 

leverantörer (se bilaga 1), av vilka 83 företag ingick i vår slutliga urvalsram. Med leverantörer 

menar vi i detta fall egna företagare som är anslutna till BDX och som antingen är åkare, 

maskinägare eller båda delarna. BDX-leverantörerna är knutna till BDX genom ett 

affärsmässigt leverantörsavtal som ömsesidigt reglerar parternas ansvar och skyldigheter 

gentemot varandra (BDX, 2008).  

 

2.5 Bortfallsanalys 

 

Av de 107 representativa företagen passade sex stycken inte in i vår studie eftersom de 

antingen hade för många anställda eller för hög omsättning. 18 företag var ej möjliga att få tag 

i på grund av att det inte fanns någon kontaktinformation eller att numret som var registrerat 

på företaget hade upphört. Slutligen gjordes försök till att kontakta 83 företag där 52 av 

företagen inte kunde kontaktas med framgång trots upprepade försök. 14 av de uppringda 

företagen önskade att inte ställa upp medan 17 stycken medgav till att låta sig intervjuas. 

Detta gav oss en svarsfrekvens på 21 % eftersom man enligt Denscombe (2000) räknar 

svarsfrekvensen utifrån andelen svar som erhållits av alla formulär som distribueras. 

   

2.6 Datainsamlingsmetod 

 

Vi valde att genomföra telefonintervjuer av den orsak att det passade vår budget och tidsram 

eftersom vi inte hade så många, djupgående frågor. Detta stöds av Denscombe (2000) som 

menar att telefonintevjuer är billigare, tar mindre tid att genomföra och att man kan intervjua 

en person som befinner sig på en annan plats. De flesta av våra respondenter är egna 

företagare och tillbringar största delen av dagen i lastbil eller grävmaskin. Det är svårt att veta 

precis var de befinner sig en viss tid och vi ansåg därför att de skulle vara säkrast att nå dem 

över telefon.  

 

Syftet med intervjuerna var att vi utifrån vårt analytiska synsätt skulle kunna analysera svaren 

och jämföra de valda undersökningsföretagen. Vi utformade en intervjuguide (se bilaga 2) 

med egna frågor som utgick från vår teoretiska referensram och tidigare studier. Vår 
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intervjuguide liknade i utformningen ett frågeformulär där respondenterna hade möjlighet att 

ta ställning för eller emot påståenden om EDI-faktureringens för- och nackdelar. Detta 

innebär enligt Denscombe (2000) att vi hade ett strukturerat tillvägagångssätt. Intervjuguiden 

granskades av vår handledare och testades vid en telefonintervju med en företagare som inte 

tillhörde det övriga urvalet i undersökningen. Vi testade även vid detta tillfälle hur lång tid 

intervjun tog att genomföra. Efter synpunkter från vår testperson reviderades intervjuguiden 

till sin slutgiltiga utformning.  

 

Listan med leverantörerna hämtade vi från BDX hemsida under Luleåkontoret. Vi använde 

databasen Affärsdata för att leta upp telefonnummer till leverantörerna och där hittade vi 

också företagens omsättning samt antalet anställda. En del företag letades upp på Hitta.se 

eftersom de inte fanns registrerade i affärsdata. Några företag fick vi stryka eftersom de hade 

mer än 50 anställda och därför inte passade in i vår avgränsning till små företag. Vissa företag 

fick också strykas på grund av att det inte fanns någon information att finna om företagen.  

 

Vi avsatte en och en halv dag till att genomföra våra telefonintervjuer. Alla intervjuer 

genomfördes på samma sätt där vi ringde upp företagen och presenterade vilka vi var och att 

vi skrev C-uppsats vid Luleå tekniska universitet. Sedan frågade vi om det gick bra att ställa 

några korta frågor om företagets fakturering. Intervjuerna tog cirka 5 minuter att genomföra. 

 

2.7 Analysmetod 

 

De data vi samlade in i vår kvantitativa undersökning var på nominalskalenivå. Denscombe 

(2000) menar att data på nominalskalenivå är det som man får genom att räkna saker och 

placera dem i en kategori. Frågealternativen i vår intervju var ja eller nej och eftersom vi inte 

hade några fler alternativ än dessa ansåg vi att kodning ej var nödvändig. För att presentera 

resultatet av vår undersökning har vi genomgående använt oss av stapeldiagram vilket stöds 

av Denscombe (2000) som menar att denna typ av diagram kan användas för variabler på 

nominalskalenivå. Stapeldiagram är tydliga och lätta att läsa och vi använde oss av liggande 

staplar för att lättare kunna se innehållet i kategorierna (ibid). 

 

2.8 Metodproblem 

 

2.8.1 Validitet 

 

Thurén (2004) beskriver validitet som giltighet, att man verkligen har undersökt det man ville 

undersöka och ingenting annat. En respondent hade inte hört talas om EDI och vi valde därför 

att inte inkludera dennes uppfattningar i vår sammanställning för att undvika ett missvisande 

resultat. Ett av de 17 tillfrågade företagen hade ingen tillgång till dator i verksamheten medan 

två av företagen saknade Internetuppkoppling vilket vi inte anser har någon större betydelse 

för vår studie eftersom de hade hört talas om EDI och eftersom möjlighet att använda EDI 

inte var en faktor för urval. För att motverka att egna värderingar påverkat materialet har vi 

under hela studiens gång haft syftet i åtanke och intervjuguiden tar stöd i den teoretiska 

referensram som vi arbetat fram utifrån litteratur.  

 

2.8.2 Reliabilitet 

 

Thurén (2004) beskriver reliabilitet som tillförlitlighet vilket innebär att mätningarna är 

korrekt gjorda. En av anledningarna till att reliabiliteten ökade i vår studie var att vi berättade 

att vår uppsats handlade om fakturering i små företag för den som först svarade i telefonen för 
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att sedan få kontakt med den person som hade kunskap och bäst kunde svara på våra frågor. 

Det finns en risk att respondenterna kan ha tolkat intervjufrågorna fel eller att vi tolkat 

respondenternas svar på ett felaktigt sätt. Detta har vi försökt att motverka genom att vi 

testade vår intervjuguide på en företagare som inte hade anknytning till vårt område för att se 

om enkäten var nog tydlig för att förstå. Eftersom vi valde telefonintervjuer och ringde upp 

respondenterna utan en avtalad tid kan svaren ha blivit ofullständiga på grund av tidsbrist eller 

ovilja att ställa upp.  

 

2.8.3 Generaliserbarhet 

 

Den tänkta designen på vår undersökning var storskalig och vi förväntade oss att fler av de 

tillfrågade företagen skulle vara villiga att ställa upp i undersökningen. Utfallet innebär för 

oss svårigheter att göra en större analys på den empiriska grund vi har att stå på. De 

generaliseringar som kan göras är också begränsade av den låga svarsfrekvens som studien 

erhållit. Detta problem har behandlats som så att vi varit medvetna om detta och försiktighet 

har vidtagits vid författandet av slutsatser och uttalanden om generaliseringar. 
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3. Teoretisk referensram 
 

Vi presenterar här den teoretiska referensram som ligger till grund för vår studie.  Vi börjar 

med att beskriva egenskaper hos små företag för att sedan redogöra för drivkrafter och 

barriärer för adoption av innovationer. 

 

3.1 Egenskaper hos små företag 

 

Ax och Bjørnenak (2006) menar att det finns lite empirisk forskning som stödjer att 

organisationers egenskaper faktiskt förklarar adoption av innovationer. Magnusson (2006) 

skriver dock att tidigare forskning visar att små företag har vissa egenskaper som kan påverka 

adoptionen av elektroniska lösningar;  

 

 Små företag är finansiellt svaga och saknar de ekonomiska resurser som krävs (Welsh & 

White, 1981) 

 Små företag är inriktade på att göra resultat och har ont om tid att implementera nya 

informationssystem i verksamheten (Thong, 2001). Många småföretagare strävar efter att 

klara vardagen och har inget intresse i att expandera företaget (Fuller-Love, 2006).  

 I små företag saknas ofta medarbetare med tillräckliga IT-kunskaper (Thong, 2001) 

 Majoriteten av ägare till små företag har ingen professionell eller formell utbildning och 

styr istället verksamheten utifrån erfarenhet och sunt förnuft (Fuller-Love, 2006) 

 Små företag är ofta ägarledda och därför är beslutsstrukturen okomplicerad och ägaren 

fattar många gånger de viktiga besluten ensam (Thong & Yap, 1995) 

 Små företag är ofta beroende av en eller två stora kunder, har begränsad 

produktionsmöjlighet och en liten marknadsandel (Fuller-Love, 2006) 

 

3.2 Drivkrafter 

 

3.2.1 Upplevda fördelar 

 

För att förklara vilka drivkrafter som finns för spridning av innovationer tar vi hjälp av 

Abrahamsons (1991) typologi som beskriver hur adoption eller icke-adoption av 

administrativa teknologier i organisationer uppstår. Abrahamson menar att det dominerande 

perspektivet vid spridning av innovationer är det så kallade effektivt-valperspektivet vilket 

innebär att en adopterare gör självständiga, rationella val där målet är att nå högre teknisk 

effektivitet i organisationen (ibid). Ax och Bjørnenak (2006) talar om ett utbuds- och 

efterfrågeperspektiv där efterfrågeperspektivet är baserat på Abrahamsons (1991) effektiva 

val och innebär att innovationer antas i syfte att hjälpa en organisation till att uppnå dess 

uppsatta mål. 

 

Effektivt-valperspektivet baseras på två huvudantaganden; att medlemmarna i en organisation 

fritt och oberoende kan välja att adoptera en administrativ teknologi och att organisationen är 

relativt säker på dess mål och hur teknologin kan hjälpa dem att nå dessa mål (Abrahamson, 

1991). Författaren menar att detta perspektiv uppkommer genom att det finns ett 

prestationsgap mellan organisationens mål och det resultat som kan uppnås och att 

organisationen då väljer en effektiv administrativ teknologi för att fylla detta gap (ibid). 

Malmi (1999) menar att dessa prestationsgap skapas av förändringar i organisationens 

omvärld och att organisationer med liknande mål reagerar på dessa prestationsgap genom att 

adoptera samma effektiva administrativa teknologi. Organisationer som inte upplever dessa 
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gap eller har andra mål kommer inte att adoptera dessa teknologier (ibid). Malmi (1999) 

menar att innovationer sprids när de hjälper till att reducera prestationsgap i organisationer. 

 

Iacovou, Benbasat och Dexter (1995) menar att små företags adoption av EDI påverkas av de 

uppfattade fördelarna av teknologin. Med uppfattade fördelar av EDI menas den nivå av 

igenkännelse av de relativa fördelar som EDI-teknologi kan ge företaget (ibid). De upplevda 

fördelarna kan vara relaterade till både den inre och yttre effektiviteten i företaget (Iacovou et 

al). Direkta fördelar är relaterade till den interna effektiviteten i företaget, till exempel 

minskade transaktionskostnader, förbättrat kassflöde, bättre lagerhållning och högre kvalitet 

på informationen (ibid). Indirekta fördelar är hur EDI påverkar processer och relationer 

(Iacovou et al). Exempel på indirekta fördelar är ökad effektivitet i organisationen, bättre 

service till kunderna, förbättrade relationer till leverantörer och ökad konkurrenskraft (ibid). 

Enligt Iacovou et al är direkta och indirekta fördelar olika viktiga för företagen när de tar 

beslut om att adoptera en ny teknologi. Chau och Hui (2001) håller med om detta och även i 

deras studie har direkta fördelar stort inflytande på adoptionen av EDI medan indirekta 

fördelar inte väger lika tungt i beslutet. Iacovou et al har kommit fram till att företag saknar 

medvetenhet om de indirekta fördelarna med EDI innan ett beslut om adoption sker. Det finns 

enligt Chau och Hui (2001) två förklaringar till detta. Den ena är i vilken grad små företag 

använder IT-lösningar och den andra är att små producerande företag som de undersökte 

koncentrerar sig mer på fördelarna relaterade till det dagliga arbetet och inte på att förstärka 

kundrelationer och relationer till affärspartners.  

 

Enligt Young, Carr och Rainer (2007) kan de fördelar som en organisation upplever med EDI 

delas in i tre kategorier; intern effektivitet, kundservice och konkurrensfördelar. Intern 

effektivitet innebär att förbättringar görs i interna processer, kundservice att företaget 

tillhandahåller en högre nivå av support till befintliga kunder och konkurrensfördelar innebär 

att en teknologi implementeras för att företaget ska bli mer effektivt än konkurrenter inom 

samma bransch (ibid). Fördelar relaterade till den interna effektiviteten väger enligt Young et 

al tyngst för organisationen vid övervägandet om att använda EDI. Om teknologin har 

övervägande fördelar kan den hjälpa organisationen att nå sina uppsatta mål och då är det ett 

effektivt val enligt Abrahamsons (1991) typologi. 
 

Abrahamson (1991) menar emellertid att effektivt-val perspektivet inte kan förklara varför 

företag ibland väljer en ineffektiv teknologi eller förkastar en effektiv teknologi. Även Ax och 

Bjørnenak (2006) menar att det är omöjligt att fånga alla relevanta faktorer i en modell med 

effektivt val och att påverkan också kan komma från utbudssidan i spridningsprocessen, där 

innovationer inte sprids för att de är efterfrågade utan genom inverkan från utomstående 

aktörer. Malmi (1999) menar att om icke-adopterande organisationer influerar organisationers 

val så är frågan hur självständiga dessas beslut om adoption verkligen är. Författaren menar 

också att om man antar att organisationen inte är på det klara med dess mål och upplever en 

hög grad av osäkerhet i fråga om den tekniska effektiviteten med teknologin, kan man 

förkasta möjligheten med effektiva val och dess huvudantaganden.  

 

Abrahamson (1991) har utvecklat ytterligare tre mindre dominanta perspektiv för att förkasta 

antagandet om effektiva val och visa att en adopterare inte alltid väljer det mest effektiva 

alternativet för organisationen. I Abrahamsons (1991) typologi ingår förutom effektivt-val 

ytterligare tre perspektiv (se figur 3). Dessa tre perspektiv utgår från extern påverkan och 

benämns påtvingat val-, trend- och modeperspektivet. 
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Figur 3. Teoretiska perspektiv som förklarar spridning och 

förkastelse av administrativa teknologier. Översatt från Abrahamson 

(1991).  

 

3.2.2 Extern påverkan 

 

Ett påtvingat val innebär enligt Abrahamson (1991) att maktstarka aktörer utanför 

organisationen utövar tryck på dessa för att få dem att adoptera en viss innovation. Enligt 

Malmi (1999) antar man i påtvingat-valperspektivet att organisationen står inför en situation 

där de inte får fatta ett eget beslut och därför kan man inte förklara spridning eller förkastelse 

utifrån deras motiv. Den påtvingade innovationen kan vara både effektiv som ineffektiv för 

organisationen men organisationen har ingen valfrihet (Abrahamson, 1991). 

 

Iacovou, Benbasat och Dexter (1995) talar istället om externt tryck. Externt tryck är influenser 

från organisationens omgivning till adoption som enligt Iacovou et al kan komma från två 

olika källor; från konkurrenter och från företagets affärspartners som kan kräva att företaget 

använder EDI vid transaktioner med dem. Tryck från företagets affärspartners kan kopplas till 

påtvingat-val perspektivet eftersom dessa aktörer påverkar organisationen för egen vinning. 

Iacovou et al menar att externt tryck är den starkaste och viktigaste variabeln för små företags 

adoption av EDI.  

 

När organisationer inte är tillräckligt kunniga för att bedöma den tekniska effektiviteten på en 

viss administrativ teknologi imiterar de andra organisationer (DiMaggio & Powell, 1983). 

Enligt teorier som bygger på effektivt val bestämmer organisationer själva spridning och 

förkastning av innovationer och deras beteende är därför inte imiterbart (Malmi, 1999). 

Därför har Abrahamson (1991) utvecklat ett trend- och ett modeperspektiv där organisationer 

inom en grupp, när den känner osäkerhet kring dess omgivning, mål och vilka innovationer 

som är effektiva för organisationen, kommer att imitera andra organisationer. Om valet ska 

vara effektivt så får det inte förekomma osäkerheter kring externa krafter, mål och den 

tekniska effektiviteten i organisationen (Malmi, 1999).  
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Enligt Modeperspektivet kommer en organisation vid osäkerhet imitera administrativa 

teknologier som marknadsförs av icke-adopterande organisationer utanför gruppen, som 

konsultfirmor, universitet och massmedia (Abrahamson, 1991). Ax och Bjørnenak (2006) 

kallar detta för Management fashion och menar att modesättande ledare kommer att verka för 

att sprida nya innovationer. Dessa modesättare har ett självintresse i att innovationen sprids så 

vida som möjligt eftersom deras egen framgång mätt i exempelvis lönsamhet, status, 

legitimitet, image och karriär beror av utfallet (ibid). Enligt Abrahamson (1991) så kan det 

externa tryck som företag upplever från konsultfirmor och media vara olika stort eftersom 

dessa konsultfirmor inriktar sig på de företag som de bedömer vara mest kapabla att adoptera 

denna nya teknologi. Enligt Malmi (1999) är inflytandet som dessa modesättare utövar på 

organisationen svagare än det påtvingade valet.  

 

Trendperspektivet innebär liksom modeperspektivet att organisationer inom en grupp i fråga 

om osäkerhet kommer att imitera andra organisationers administrativa teknologier 

(Abrahamson, 1991). I Trendperspektivet handlar det till skillnad från modeperspektivet om 

att imitera organisationer inom samma grupp, det vill säga konkurrenter (ibid). Att imitera 

organisationens egna konkurrenter nämner också Iacovou et al som en källa för externt tryck. 

Dimaggio & Powell (1983) menar att organisationer imiterar andra organisationer för att 

legitimera sig eller för att undvika risken att konkurrenterna vinner konkurrensfördelar. 
 

För vissa innovationer kan ett enda av dessa perspektiv förklara hela spridningen men i andra 

fall krävs att man kombinerar fler perspektiv för att få en fullkomlig beskrivning av 

spridningen (Malmi, 1999). Malmi kom i sin studie fram till att drivkrafterna som ligger 

bakom spridningen förändras över tiden (ibid). Författaren menar att effektivt val bäst 

förklarar den tidigaste adoptionen medan modesättande organisationer har ett stort inflytande 

under tillväxtfasen (Malmi, 1999). 
 

3.3 Barriärer 

 

Ax och Bjørnenak (2006) menar att det kan finnas barriärer för potentiella adopterare av nya 

lösningar som tidsbrist eller avsaknad av resurser. Barriärer till adoption kan vara fysiska, till 

exempel avstånd, men också kulturella som exempelvis respekt, språk, yrke och 

institutionalisering (ibid). Arunachalam (1995) visar att den mest åberopade barriären för 

adoption av EDI är en avsaknad av medvetenhet om fördelarna med denna teknologi. Kuan 

och Chau (2001) menar att det är viktigt att en organisation uppfattar fördelarna med en 

teknologi men det är också viktigt att de fördelar som organisationen uppfattar kan uppnås 

med tillgängliga resurser. Om fördelarna inte kan uppnås på grund av otillräckliga resurser är 

det meningslöst för organisationen att adoptera teknologin oavsett hur omfattande fördelarna 

är (ibid). 

 

Iacovou, Benbasat och Dexter (1995) anser att organisationens mognadsgrad är en viktig 

faktor vid organisationens beslut om att adoptera EDI. Med organisationens mognadsgrad 

menar författarna hur mycket finansiella och teknologiska resurser som finns i organisationen 

(ibid). Med finansiella resurser menas hur mycket kapital som finns tillgängligt för att bekosta 

en implementering av EDI (Iacovou et al). Teknologiska resurser anses vara nivån av IT-

kunskaper och IT-användning som finns i organisationen (ibid).   

 

Ngai, Lai och Cheng (2008) menar att organisationer som överväger att adoptera EDI är 

oroade över otillräckliga resurser. Enligt Ngai et al är organisationer som upplever höga 

resursbarriärer mindre sannolika att implementera nya informationssystem än de 
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organisationer som inte upplever dessa barriärer. Begränsade finansiella resurser, otillräcklig 

kunskap bland anställda och avsaknad av expertis för att stödja utvecklingen av ett komplext 

informationssystem är barriärer som organisationer kan uppleva vid implementering av 

informationssystem (ibid).  
 

Chau och Hui (2001) har visat att EDI inte ses som något som ger en organisation strategiska 

fördelar eller konkurrensfördelar och att uppfattade kostnader är ett stort hinder till adoption. 

Murphy och Daley (1996) rapporterade att den mest vanliga uppfattade barriären till 

implementering av EDI är höga startkostnader. Ett företag kan behöva införskaffa ny hård- 

eller mjukvara för att förstärka kommunikationen genom organisationen (Ngai et al). Chau 

och Hui (2001) menar också att den kunskap som företaget redan besitter om en viss 

teknologi är en viktig faktor för ett företags adoption eller icke-adoption av denna och att 

supporten från återförsäljaren av systemet är viktigt när små företag tar beslut om att adoptera 

EDI. Archer, Wang och Kang (2008) anser att små och medelstora företag behöver mer 

kunskap om fördelar och nackdelar med användandet av elektroniska lösningar, och att 

utbildning skulle kunna hjälpa företagen att fatta bättre grundade beslut om adoption. 
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4. Empiri 
 

I detta avsnitt presenterar vi resultaten av de intervjuer som genomförts. 

 

4.1 Intervjuerna 

 

Bland de företag som deltog i undersökningen var respondenternas position antingen ägare 

eller ekonomiansvarig. Tolv företag var anslutna till BDX eget faktureringssystem, fyra 

företag sände alla sina fakturor per post medan ett företag belånade alla sina fakturor via 

Swedbank. Antalet fakturor som företagen skickade varierade från fem fakturor per månad till 

uppemot 500 fakturor per månad. Alla utom ett företag hade hört talas om EDI. Det företag 

som inte hört talas om EDI var också det företag som belånade alla sina fakturor. Detta 

företag kommer inte att användas vidare i sammanställningen. Inget av de tillfrågade 

företagen använde sig av EDI-fakturering i nuläget.  

 

4.2 Drivkrafter 

 

4.2.1 Upplevda fördelar 

 

Respondenterna fick ta ställning för eller emot möjliga fördelar med EDI-fakturering (se 

diagram 1). En möjlig fördel som togs upp var att EDI sparar in kostnader för företagens 

fakturering där 15 av 16 respondenter instämde på påståendet. En respondent menade att det 

fordrades ytterligare en anställd för att särskilt sköta EDI-faktureringen i företaget. Tio av 16 

respondenter trodde inte att EDI medför färre fel i företagets fakturering utan att felen uppstår 

redan vid framställningen av fakturan och att dessa fel finns i den administrativa processen. 

Tolv respondenter instämde beträffande påståendet om att EDI leder till mindre pappersarbete 

för företaget medan fyra respondenter angav att det likväl måste finnas utskrift på alla 

fakturor för arkivering.  

 

På påståendet att relationen till fakturamottagaren förbättras genom EDI-fakturering var det 

endast två av 16 respondenter som höll med. I fråga om EDI skulle medföra bättre anseende 

för företaget inom branschen gick åsikterna isär där fem respondenter svarade ja medan elva 

respondenter svarade nej. Av dem som svarade nekande var det en respondent som ansåg att 

bättre anseende inte aktuellt i nuläget men att det kanske kommer att väga in i framtiden när 

fler företag ansluter sig till EDI-fakturering. 

 

Diagram 1. Hur företagen uppfattar fördelar med EDI-fakturering 
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4.2.2 Extern påverkan 

 

Ingen av de tillfrågade respondenterna hade upplevt någon påverkan från konkurrenter till 

företaget och endast två respondenter angav att de hade kontaktats via reklam eller konsulter 

(se diagram 2). En respondent som upplevt påverkan från konsulter angav att de kontaktade 

honom upprepade gånger och att de inte bara trycker på EDI utan även på andra tjänster. 

 

 Diagram 2. Upplevd extern påverkan. 

 

 
Respondenterna fick också frågan om de upplevt någon påverkan från BDX om att 

implementera EDI i företagets fakturering (se diagram 3). Här kan vi se tendenser att de 

företag som är anslutna till BDX eget faktureringssystem också är de som upplevt påverkan. 

Av de företag som skickade dess fakturor per post hade ingen upplevt påverkan från BDX till 

att implementera EDI. Några företag berättade spontant att de känner sig tvingade att 

implementera EDI-fakturering, även om de är nöjda med sitt nuvarande faktureringssystem. 

 

 Diagram 3. Upplevd påverkan från BDX sett utifrån företagets faktureringsmetod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Barriärer 

 

Respondenterna fick ta ställning för eller emot möjliga nackdelar med EDI-fakturering (se 

diagram 4).  Respondenterna var i huvudsak överens om att kunskapen om EDI i företaget var 

otillräcklig men de ansåg inte heller att det krävdes någon speciell utbildning för att kunna 

använda sig av EDI-fakturering. Några av respondenterna motiverade detta med att systemet 

sannolikt har en support som man kan vända sig till vid oklarheter. Majoriteten trodde inte att 

EDI-fakturering skulle vara dyrt att implementera i företaget och inte svårt att använda när det 

väl installerats. Av 16 respondenter ansåg 13 stycken att det i nuläget är för få användare av 

EDI-fakturering för att det ska löna sig att implementera i företaget. 
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Diagram 4. Hur företagen uppfattar nackdelar med EDI-fakturering. 

 

 
4.4 Andra drivkrafter och barriärer 

 

Respondenterna fick också frågan om de kunde se andra fördelar respektive nackdelar med 

EDI än de som tidigare nämnts. Bland de företag med få anställda ansåg respondenterna att 

det blir ett sabbare flöde där man inte behöver vänta på fakturan utan man får den samma dag 

som den skickas. Som nackdelar nämndes att det är svårt att veta vad det kostar att skaffa EDI 

och att man inte vet vilka andra företag som tar emot EDI-fakturor. En respondent tog också 

upp att det fanns en viss osäkerhet om att internetuppkopplingen inte alltid fungerade och att 

fakturorna då inte skulle kunna skickas iväg i tid. 

 

Bland de större företagen som hade mer än 6 anställda och skickade över 100 fakturor per 

månad såg man mer storskaliga fördelar som tidsbesparingar och att initieringskostnaden 

tjänas in snabbt. Som nackdelar nämndes motstånd till nya innovationer, fler anställda och att 

det uppstår ett beroende till dator och Internet där det också fanns en rädsla för strömavbrott 

och virus. En respondent menade att det krävdes en initial igångsättning, att man måste ta sig 

tid för att spara tid. 
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5. Analys 

 
I detta kapitel analyserar vi våra resultat från den empiriska insamlingen och kopplar detta 

till den teoretiska referensramen. 

 

5.1 Drivkrafter 

 

5.1.1 Upplevda fördelar 

 

Vad gäller uppfattade fördelar kan en tydlig rangordning mellan de olika påståendena 

urskiljas och dessa verkar vara olika viktiga för respondenterna. Det påstående som fick mest 

medhåll var att EDI-fakturering sparar in kostnader för företagens fakturering och sedan att 

företagens pappersarbete minskar genom att använda EDI, därefter kom färre fel i 

faktureringen. De påståenden som inte verkade lika viktiga var bättre anseende inom 

branschen och sist förbättrad relation till fakturamottagare.  De tre första påståenden är direkta 

fördelar medan de två sista är indirekta fördelar (Iacovou, Benbasat och Dexter, 1995). Det 

framstår som att de direkta fördelarna har större betydelse än de indirekta fördelarna för 

företagen vilket också framhålls av Chau och Hui (2001), Iacovou et al samt Young, Carr och 

Rainer (2007).  

 

Vad som kan uppfattas som egendomligt med respondenternas svar är att en förbättrad 

relation till fakturamottagare anses mindre viktigt än bättre anseende inom branschen. 

Eftersom BDX är den största fakturamottagaren för de flesta borde en implementering av 

EDI-fakturering innebära en förbättrad relation mellan företaget och BDX.  

 

Detta skulle möjligen kunna bero på att de företag som tillfrågats i vår undersökning befinner 

sig i ett läge före beslut om adoption har fattats och företagen saknar då medvetenhet om de 

indirekta fördelarna med EDI vilket stöds av Arunachalam (1995) samt Iacovou et al. Dessa 

små företag kan ha egenskaper som gör att de anser att det dagliga arbetet är viktigare än 

externa relationer. Ägare till dessa företag strävar efter att klara vardagen och har inget 

intresse i att expandera företaget (Chau & Hui, 2001; Fuller-Love, 2006). 

 

5.1.2 Extern påverkan 

 

I studien var det inget av de tillfrågade företagen som redan hade implementerat EDI-

fakturering, men de hade upplevt olika grad av påverkan. Få företag hade upplevt tryck från 

konsultfirmor, massmedia eller konkurrenter. De företag som kontaktades är små och det är 

möjligt att de inte har de attribut som försäljare av EDI-lösningar letar efter. BDX som 

samordnare kan av försäljaren upplevas som en möjlig adopterare där man säljer in 

innovationen och sedan låter BDX själva driva de små företagen till adoption, vilket stämmer 

väl överens med våra resultat.  

  

Många företag angav att trycket från BDX var så stort att de skulle bli tvingade att 

implementera EDI-fakturering. De företag som intervjuats kan som andra små företag ofta ha 

en eller få stora kunder (Fuller-Love, 2006) vilket gör att det externa trycket får en 

framträdande betydelse. BDX är för majoriteten en viktig affärspartner som sköter 

samordningen och fördelar arbete och företagen kan vara oroliga att uteslutas ur detta 

samarbete. 
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I studien framstår påverkan från affärspartnern BDX som en tung faktor för företags adoption 

av EDI vilket stödjer Abrahamsons (1991) påtvingat-val perspektiv. Även om företagen är 

medvetna om fördelar med EDI-fakturering verkar det som att de väntar med att införskaffa 

detta tills de får tryck på sig från något håll. En orsak till detta kan vara att många av de 

företag som vi intervjuat är mycket små och har begränsat administrativt arbete. För dessa kan 

det kännas onödigt att införa ett nytt system som krånglar till det dagliga arbetet när det inte 

finns något egentligt behov för detta. 

 

Dessa små företag kan sakna det prestationsgap som Abrahamson (1991) nämner. Effektivt-

val perspektivet enlig Abrahamsons (1991) typologi verkar inte ha någon betydelse för de 

företag som ingick studien på grund av avsaknaden av detta prestationsgap och företagen har 

därför inget behov att med en ny effektiv teknologi för att fylla ett sådant. En orsak kan vara 

att EDI som innovation har passerat fasen med den tidigaste adoptionen och befinner sig just 

nu i en tillväxtfas och att det är därför som det effektiva valet inte visar sig i denna studie 

(Malmi, 1999). Därav får de perspektiv som baseras på externt tryck störst inverkan vilket 

även stöds av Iacovou, Benbasat och Dexter (1995). 

 

5.2 Barriärer 

 

Enligt tidigare studier är avsaknad av resurser en barriär för adoption av EDI i små företag 

(Ax & Bjørnenak, 2006; Chau & Hui, 2001; Kuan & Chau, 2001; Murphy & Daley, 1996; 

Ngai, Lai & Cheng, 2008; Welsh & White, 1981). I vår studie trodde nästan ingen att det 

skulle vara dyrt att implementera EDI i företaget, vilket motsäger tidigare studier som gjorts 

på området. En orsak till detta kan vara att EDI som innovation har förändrats och kostnaden 

för implementering kanske inte är lika stor nu på grund av nya metoder för EDI-fakturering. 

Däremot var respondenterna överens om att det i nuläget är för få användare av EDI för att det 

ska löna sig att implementera. 

 

Respondenterna var emellertid överens om att okunskapen om EDI i företagen var stor men 

trots detta ansåg respondenterna att de inte behövde någon form av utbildning för 

användandet av EDI. Detta kan bero på okunskapen om EDI i företagen är så stor att de inte 

vet vad som är bäst för företaget. Archer, Wang och Kang (2008) kom nyligen fram till att 

små företag behöver mer kunskap och att utbildning kan hjälpa dessa att fatta bättre beslut 

innan adoption. En annan förklaring till detta kan vara att företagen förväntar sig att det vid en 

eventuell implementering av EDI finns en support att vända sig till vid eventuella problem, 

vilken en av respondenterna också angav som en fördel. Detta kan vara en viktig faktor där 

stöd finns i Chau och Hui (2001) som visar att det upplevda stödet från återförsäljaren är en 

betydelsefull drivkraft för små företags adoption av EDI.  

 

Några av respondenterna nämnde nackdelar som var personliga för dem och dessa kan tolkas 

som undanflykter till att implementera EDI-fakturering. Man nämnde bland annat att det är 

svårt att veta vad det kostar att införskaffa detta, vilket vi inte upplever som svårt att finna 

svar på. Respondenterna angav också strömavbrott, virus och osäker internetuppkoppling, 

vilket stöds av Thong (2001). Detta kan stärka vad vi tidigare skrivit om att okunskapen i 

företagen är stor men det kan också spegla företagens ointresse till att adoptera EDI-

fakturering vilket kan vara en av de största barriärerna för att implementeringen av EDI ska nå 

framgång. Detta ointresse lägger än mer fokus på hur viktigt det externa trycket är som 

drivkraft till adoption. 
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6. Slutsatser och diskussion 

 

Syftet med denna uppsats var att skapa inblick i vilka drivkrafter och barriärer som ligger till 

grund för ett företags adoption av EDI-fakturering. Här besvarar vi våra forskningsfrågor 

utifrån den analys vi genomfört. Slutligen för vi en kort diskussion om uppsatsen. 

 

6.1 Förutsättningar  
 

Den empiriska studie som genomförts har begränsats av en låg deltagandegrad och detta 

påverkar förutsättningarna att dra slutsatser som kan generaliseras i ett större sammanhang.   

 

6.2 Vilka viktiga drivkrafter uppfattar små företag till adoption av EDI-fakturering? 

 

Små leverantörsföretag i transportbranschen verkar vara mer medvetna om de direkta 

fördelarna som uppstår med användandet av EDI-fakturering än de indirekta. De fördelar som 

var mest vanligt återkommande var att EDI sparar in kostnader samt att det blir mindre 

pappersarbete för företagen. Dessa fördelar kan vara betydelsefulla generellt sett eftersom ett 

flertal tidigare studier även har visat på detta. 

 

Även om det finns en medvetenhet om fördelarna med EDI-fakturering finns ett visst 

motstånd mot nya innovationer och många av de små leverantörsföretagen upplevde sig 

tvingade till att implementera EDI även om de var nöjda med sitt nuvarande 

faktureringssystem. Med tanke på detta kan det externa trycket vara den viktigaste drivkraften 

till adoption av EDI-fakturering i små leverantörsföretag i transportbranschen. Trycket från 

företagets affärspartners kan vara vad som krävs för att företagen ska ta det sista steget mot en 

implementering. 

 

6.3 Vilka viktiga barriärer uppfattar små företag för adoption av EDI-fakturering? 

 

Den mest framträdande uppfattningen om nackdelar med EDI-fakturering var att det saknades 

tillräcklig kunskap för företagen för en eventuell implementering och att företagen därför 

upplever okunskapen som den största barriären. Många tidigare studier har tagit upp att 

kostnad är det största hindret till implementering av EDI. Denna barriär kan ha övervunnits 

genom att man skapat billigare användningssätt men det verkar som att när man övervinner de 

barriärer som existerar så kommer företagen att koncentrera sig på de mindre viktiga 

nackdelarna eftersom de inte har behovet att fylla ett prestationsgap med en ny innovation. 

  

Det verkar finnas ett visst motstånd mot EDI och andra innovationer som försvårar 

implementeringen för alla inblandade företag. I undersökningen framkom orsaker som kan 

vara undanflykter för att inte använda sig av EDI-fakturering vilket kan spegla dessa små 

företags ointresse till att adoptera EDI-fakturering och detta anser vi vara den största barriären 

för att EDI ska nå en större spridning.  
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6.4 Diskussion  

 

Av de små leverantörsföretag i transportbranschen som ingick i vår studie var det ingen som 

ännu hade tagit steget till en implementering av EDI-fakturering. Archer, Wang och Kang har 

visat att de som har adopterat och de som inte har adopterat elektroniska lösningar har 

liknande uppfattningar om fördelar och barriärer. Om detta stämmer skulle det som 

framkommit i denna studie också kunna gälla de som redan implementerat EDI. De 

undersökta företagen ligger dock inom en speciell bransch där alla är anslutna till en 

samordnare vilket gör det svårt att generalisera utanför denna nisch.  

 

De som upplevt påverkan från BDX var de företag som redan är kopplade till BDX eget 

faktureringssystem. BDX verkar inte ha engagerat sig de leverantörer som enbart skickar sina 

fakturor per post. Från BDX synvinkel borde det vara av större värde att utsätta dem för tryck 

för att själva få ut så mycket fördelar som möjligt av EDI-faktureringen. Några av de små 

leverantörsföretagen angav att de kände sig tvingade att implementera EDI-fakturering i 

företaget men om dessa inte anser att relationen till BDX är en viktig drivkraft så varför 

känner de sig tvingade att implementera EDI, varför inte bara fortsätta med sitt gamla 

faktureringssystem? 

 

I efterhand anser vi att förutom att undersöka företagens uppfattningar om för- och nackdelar 

skulle vi också undersökt deras inställning till att implementera EDI i framtiden. Om vi hade 

fått med denna fråga i undersökningen hade vi kunnat göra en bättre och mer omfattande 

analys. Några av våra respondenter berättade spontant att de var villiga eller kände sig 

tvingade att implementera EDI i företaget, men det hade varit intressant att undersöka detta i 

alla företag. 

 

6.5 Förslag på vidare studier 

 

I denna studie har vi enbart undersökt företag som ännu inte adopterat EDI-fakturering. 

Vidare forskning skulle kunna behandla de företag som har adopterat EDI och undersöka hur 

de har upplevt implementeringen. Finns det skillnader i uppfattningar före och efter en 

implementering? 
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Bilaga 1 

Förteckning över BDX-leverantörer
1
 

 

Alviks Trafik AB   

Anderssons Lastmaskin AB  

Anderssons Åkeri AB, Yngve  

Bergnäsets Ställningsmontage 

Bergnäsets Åkeri AB   

Bitvargen Entreprenad AB 

Bitvargen i Norr AB   

Bitvargen Lastmaskiner AB 

Blomsters Åkeri AB, C J   

Boströms Vägmaskiner AB 

BRJ Åkeri i Luleå AB   

Brändö Schakt AB 

Bäcks Maskiner   

Carlssons Lastmaskiner AB 

CCN Entreprenad AB   

Drugges Lastmaskiner, B-E 

Envalls Grävmaskiner, David 

Eriks Åkeri KB 

Eriksson Transporter AB, Dan  

Fjällströms Traktorarbeten AB 

Flemströms Gräv & Last   

Forsberg Åkeri AB, Göran 

Funck Oil AB   

Gagnérs Grävmaskiner 

Granströms Lastmaskiner   

Grus & Makadam Industrisådd AB 

Hedlunds Bilfrakt AB   

Hedmans Smidesverkstad  

Hedströms Lastmaskiner AB  

Henrikssons Transporter AB 

Hjelte Åkeri, Jörgen   

Holmströms Åkeri AB, L 

Isaksson Stefan   

Isakssons Åkeri AB, Kurt 

Johansson Niclas   

Johanssons Åkeri AB, Billy 

Johanssons Åkeri AB, Thomas  

Jämtöns Skogsfrakt AB 

Kangas Per    

Karlssons Last, Sten-Åke 

Kenneths Traktorlast   

Kent Isakssons Last & Transport AB 

Kerttus Åkeri AB, L E   

Klöverträsk Entreprenad AB 

Krokträsk Skog & Transport AB  

                                                 
1
 Studien omfattar 17 icke namngivna företag av de företag som ingår i uppräkningen (se 2.5 Val av 

undersökningsföretag). 

Kusttrafik i Piteå AB 

Landfors Maskin o Rör AB  

Larsson & Söner, AB Waldemar 

Leijons Last & Transport   

Lendholms Åkeri AB, Kurt 

LGT i Luleå AB   

Lindbergs Åkeri AB, Jörgen 

Lindgrens Traktorlast   

Lindqvist Entreprenad AB, Hans 

Lindström Stig   

Lindströms Åkeri, Anita 

LJ's Traktor o Last   

Luleå Betongtransporter AB 

Luleå Byggtransporter AB   

Luleå Industrimontage AB 

Lundberg & Sundqvist AB   

Lundmarks Traktorlast AB, E 

Lunds Entreprenad B   

Lövgrens Bilåkeri AB, K G 

M N Luleå Maskin & Svets AB  

Markströms Åkeri, Thorbjörn 

Movab Transport i Luleå AB  

Mäki Lastmaskiner i G-stad AB 

Nilsson Traktorlast AB, C & L  

Nilssons Entr AB, Ove 

Nilssons Last & Grävmask AB  

Nisses Grävmaskiner 

Niva Entreprenad & Höglyftar  

Nordvall Stefan 

Norlins Åkeri HB, Bröderna  

Norman Per 

Näslunds Trafik AB   

P. E. Norrlots 

Petterssons Åkeri AB, Erik R  

R.A.L Transport AB   

RB Gräv & Last AB   

Roos Bengt    

Rosenbrands Åkeri AB   

Sandbergs Grävmaskin AB, Henry  

Sandnäset Förvaltning AB   

Sandqvist Åkeri AB, Per-Åke  

Skanska Sverige AB   

Skogqvist AB, Olje & Transport  

Skogqvist Transport i Boden AB  

SKS Entreprenad AB   



 

  

Stefans Traktortjänst   

Strömbäcks Traktor   

Suikkis Entreprenad   

Sunderbytraktorn AB   

Sundqvist & Sundqvist Maskin AB  

Sundqvist Traktorlast AB   

Svanlövs Renhållning AB 

Svensk Logistik & Uthyrning AB 

Wassermann AB, T   

Wikström Urban   

Willmans Försäljning AB   

Åséns Grävmaskiner AB   

Åströms Åkeri AB, Roger   

Älvsby Traktor AB   

Öhmans Gräv i Vitå AB, B G  

Öhrlunds Åkeri AB   

Östlings Trafik AB 

 



 

  

Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 
Namn på företag ____________________     Omsättning __________________ 

Telefonnummer ______________________ Tid ______  Datum _______ 

 

DEL 1 Allmänna frågor 

 
Hur många anställda har företaget? 

 
 

Vilken är Er position i företaget?________________________________ 

 

Har företaget tillgång till dator?  

 

Har företaget tillgång till Internet? 

 

Hur skickas era fakturor idag?   _________________________________ 

 

Hur många fakturor skickar ni uppskattningsvis per månad? __________ 

 

Har ni hört talas om EDI-fakturering? 

 

Vid EDI skickas fakturorna elektroniskt från ditt faktureringssystem direkt till mottagarens 

affärssystem där de kan läsas in och kontrolleras automatiskt utan inslag av manuella rutiner.   

 

Använder ni er idag av EDI-fakturering? 

 

Om Ja svara utifrån era upplevelser 

Om Nej svara utifrån vad ni tror 

 

DEL 2 Frågor relaterade till EDI-faktureringens användande 

 

Vilka av följande fördelar har ni upplevt/tror ni finns med EDI-fakturering? 

 

*  EDI sparar in kostnader för fakturering i företaget  J/N 

*  Det uppkommer färre fel i faktureringen   J/N 

*  Mindre pappersarbete     J/N 

*  Förbättrad relation till fakturamottagare   J/N 

*  Bättre anseende inom branschen    J/N 

 

Ser du några andra fördelar med EDI än de som tidigare nämnts och i så fall vilka? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 



 

  

 

 

 

Vilka av följande nackdelar har ni upplevt/tror ni finns med EDI-fakturering? 

 

*  Kunde/kan ej tillräckligt om EDI-fakturering                     J/N 

*  Utbildning krävs/krävdes för användning    J/N 

*  Var/är det dyrt att skaffa    J/N 

*  Var/är det svårt att använda    J/N 

*  För få använder sig av EDI-fakturering för att det ska löna sig  J/N 
 

Ser du några andra hinder med EDI än de som tidigare nämnts och i så fall vilka? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tror ni att många av era konkurrenter använder EDI-fakturering? 

 

Har företaget upplevt påverkan från konkurrenter till att skaffa 

EDI-fakturering? 

 

Har företaget upplevt påverkan från BDX till att skaffa EDI-

fakturering? 

 

Har företaget upplevt påverkan från konsultfirmor till att skaffa 

EDI-fakturering? 

 

Har Ni märkt någon marknadsföring riktat mot ert företag om 

EDI? 

 

 
 


