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Sammanfattning 
 

 

Sammanfattning 
Electronic Data Interchange (EDI), är en e-handelslösning för organisationer som har funnits 
sedan tidigt 1970-tal. När organisationer använder sig av ett EDI-system innebär det att orga-
nisationens affärssystem som till exempel ekonomisystem, ordersystem eller lagersystem ut-
byter information utan eller med minimal mänsklig inblandning.  
 
Denna uppsats syfte är att undersöka hur organisationer utnyttjar möjligheten att förmedla 
beslutstödjande information mellan deras affärspartners med hjälp av ett EDI-system. Under-
sökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med fyra organisationer. Studien 
visar att organisationerna inte utnyttjar de möjligheter som finns med EDI-systemet i någon 
större utsträckning. Varför denna möjlighet inte utnyttjas i större utsträckning beror på kost-
nader, avsaknaden av IT-strategier samt även att många organisationer anser att det i dagsläget 
inte finns något behov av att nyttja dessa möjligheter med EDI-systemet. 



Abstract 
 

 

Abstract 
Electronic data interchange (EDI) is an e-commerce solution for organizations that have ex-
isted since the early 1970th. When organizations are using an EDI-system, it means that the 
organizations business systems such as economic-sys tems, order-systems or supply-systems 
exchanges information more or less without human interaction.      

 
The purpose of this essay is to investigate how organizations use the opportunity to distribute 
decisionsupport information between there business partners while using an EDI-system. The 
research was made through qualitative interviews which were conducted with four organi-
zations. The study shows that organizations in little extent use the possibilities with EDI-
systems. Why these possibilities are not used in any greater extent depends on costs, the lack 
of IT-strategies and also that organizations don’t feel the need to use these possibilities with 
EDI-systems in present time.    
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1 Inledning 
Detta kapitel innehåller bakgrund med problemområdesdiskussion, beskrivning av 
vårt syfte och en beskrivning av de avgränsningar vi valt att göra. 
 

1.1 Bakgrund 
En del av den elektroniska handeln som sker mellan företag idag sköts av en e-
handelslösning som kallas för Electronic Data Interchange (EDI). EDI har sin grund i 
begreppet elektronisk handel som även kallas elektroniska affärer. Elektroniska affä-
rer är ett mycket brett och yvigt begrepp som vi känner behöver preciseras. Med föl-
jande definition förklarar Fredholm (2002) sin syn på elektroniska affärer:  
 

”Elektroniska affärer är alla aktiviteter som sker för att utbyta och förmedla 
informationen elektroniskt för att stödja och förenkla företagets affärsprocesser 
med omvärlden.” (s.11) 

 
Awad (2002) skriver att med elektronisk handel menas att affärer kan göras med vem 
som helst, var som helst, när som helst. Det skapar nya affärsmöjligheter vilka kan 
resultera i ökad effektivisering av verksamheten och effektivare affärstransaktioner. 
Både Fredholm (2002) och Awad (2002) skriver att införandet av elektronisk handel 
kan leda till att företag kan: 
 

• Skapa konkurrensfördelar  
• Öka effektiviteten 
• Snabba upp samband mellan handelsparter 
• Minska pappershantering 
• Minska manuella rutiner 
 

En annan av dessa påstådda fördelar är att med ett system som kontinuerligt rapporte-
rar händelser blir det enklare att kunna göra bättre uppföljningar. Till exempel till-
verkare som genom standardiserade meddelanden från sina distributörer får kontinu-
erliga uppdateringar om hur lagersaldot förändras, vilket ger bra underlag för att följa 
upp och mäta förändringar (vinster). Överförning av information med köparens lång-
siktiga behov gör att säljaren kan ha ett trimmat sortiment av de mest aktuella varorna 
vilket leder till ett ”effektivare” sortiment med bättre leveranstider vilket även kan var 
en strategisk fördel. Samt att företag kan komma närmare kunderna oavsett geogra-
fiska avstånd genom att ärenden kan hanteras direkt mellan köpare och säljare. 
 
När elektronisk handel mellan organisationer äger rum, även kallat business to busi-
ness (B2B), utväxlar organisatio nerna emellan affärsdokument som fakturor, inköps-
order, fraktsedlar, produktlagernummer och beslutstödjande information (Laudon, 
2003). Dessa aktiviteter kan göras genom tre e-handelslösningar, dessa är elektro-
niska marknadsplatser, electronic data interchange (EDI) eller interorganisatorisk 
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elektronisk handel (Whiteley, 2000). Den teknik vi kommer att fokusera på i den här 
uppsatsen är EDI. 
 
En del av den ovan beskrivna elektroniska handeln som sker mellan företag idag kan 
alltså skötas av en e-handelslösning som kallas för Electronic Data Interchange 
(EDI). EDI har funnits sedan tidigt 1970-tal och det är ett snabbt och effektivt sätt att 
hantera affärstransaktioner som inköpsorder, fakturor, leveransaviseringar med mera 
(Awad, 2002). EDI används vanligtvis av organisationer för transaktioner mellan 
deras affärspartners som sker på reguljär basis och på ett förutbestämt format 
(Whiteley, 2000). 
 
EDI-system kan även delas in i olika nivåer beroende av hur nära EDI-systemet är 
kopplat till verksamheten. Dessa olika nivåer har även betydelse för hur organisatio -
ner har möjlighet att utnyttja deras EDI-system och dess möjligheter. Dessa kallas 
Stand-alone, application integration och Process re-engineering. Stand-alone förflyt-
tar dokument snabbare, application integration gör det möjligt att förbättra användan-
det av informationen som finns i dokumentet. Process re-engineering däremot försö-
ker att ändra eller eliminera processen som kräver dokumentet (Emmelhainz, 1992). 
 
När organisationer använder sig av ett EDI-system innebär det att organisationens 
affärssystem som till exempel ekonomisystem, ordersystem eller lagersystem utbyter 
information utan eller med minimal mänsklig inblandning (Fredholm, 2002). Fred-
holm skriver vidare att informationsöverföringen sker i huvudsak med hjälp av en 
standard som heter Edifact,  Electronic  Data Interchange For Administration, Com-
merce and Transport, och som i dagsläget är det vanligaste överföringsformatet för 
EDI-tekniken. Edifact är ett standardiseringsformat för hur överföringen skall gå till 
men det finns även ett annat format som heter XML, Exstensible Markup Language, 
och som växer sig starkare och får allt större betydelse.  
 
Det finns många fördelar som företag och organisationer kan uppnå med hjälp av att 
införa elektroniska affärer med EDI-tekniken i deras verksamhet. Några exempel på 
fördelar är snabbare informationshantering, kostnadsreducering, kortare ledtider, ut-
förligare information och kva litetshöjningar (Fredholm, 2002; Awad, 2002).   
 

1.2 Problemområde 
Trots alla fördelar som Fredholm (2002) och Awad (2002) nämner att organisationer 
kan uppnå med ett införande av ett EDI-system är EDI fortfarande inte den perfekta 
e-handelslösningen för organisa tioner. Detta har gjort oss intresserade av att under-
söka EDI djupare i denna uppsats. Eftersom EDI trots allt funnits i drygt 40 år och 
fortfarande inte har slagit igenom som det förutspåddes att de skulle göra har gjort oss 
nyfikna på att undersöka om alla fördelar som litteraturen nämner verkligen upplevs 
av de organisationer som handlar elektroniskt med hjälp av ett EDI-system. 
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Fredholm (2002) och Jilovec (1998) tar upp en fördel med EDI och den fördelen går 
ut på att det går att förmedla information via organisationernas EDI-system som 
skulle kunna användas i ett beslutstödjande syfte. Fredholm (2002) skriver vidare att 
EDI gör det möjligt för organisationer att förmedla information oftare och förmedla 
utförligare information, vilket också det kan leda till att organisationerna skaffar sig 
ett bättre beslutsunderlag. Marakas (1998) säger att organisationer är beroende av 
komplett och rättvisande information när de skall fatta ett beslut och eftersom infor-
mation som förmedlas mellan organisationer kan ligga till beslutstödjande grund an-
ser vi det intressant att undersöka om användandet av ett EDI-system nyttjas till att 
förmedla beslutstödjande information. Detta leder oss till syftet med vår under-
sökning. 
 

1.3 Syfte 
Undersökningens syfte är att undersöka hur organisationer utnyttjar möjligheten att 
förmedla beslutstödjande information med hjälp av ett EDI-system. Vi kommer även 
att undersöka varför eller varför inte beslutstödjande informat ion förmedlas med hjälp 
av organisationernas EDI-system. Resultat kan vara till hjälp för organisationer som 
redan har ett EDI-system och som vill utveckla användningsområdet för systemet. 
 

1.4 Avgränsningar 
I denna uppsats fokuserar vi på elektronisk handel mellan företag som ovan även 
kallat business to business (B2B). Vi har enbart tänkt undersöka elektronisk handel 
som sker med hjälp av EDI-tekniken samt endast tänkt ge en kort beskrivning av tek-
niken bakom EDI för att ge läsarna en inblick i hur den fungerar och ge en förståelse i 
den begreppsvärlden. Ytterligare en avgränsning vi har valt att göra är att endast 
undersöka företag som använder sig av Edifact standarden vid användandet av EDI-
tekniken. Denna avgränsning har vi valt att göra eftersom att det är den standard som 
används i störst utsträckning i dagsläget. Vi avser även att endast undersöka företag 
som har application integration som nivå på deras EDI-system.  
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2 Teori 
För att skapa förståelse över vårt problemområde och syfte kommer vi att beskriva 
och ta upp relevanta teoriavsnitt för att ge en inblick och förståelse i ämnet. Vi kom-
mer inledningsvis att beskriva en generell och bred syn av teorin för att senare snäva 
in oss på vårt problem och undersökningsområde. Teoridelen kommer att ge läsaren 
en kort beskrivning av betydelsen av IT-strategi vid införandet av elektroniska affä-
rer, en beskrivning av  EDI, EDI´s överförings format Edifact. Vi tar även upp vilka 
möjligheter som finns med EDI och beslutstödjande information. 
 

2.1 IT-strategi 
Vid införande och användandet av elektroniska affärer är det viktigt att organisatio -
nen har en given IT-strategi för hur tekniken skall utnyttjas och stödja verksamheten. 
Hällström (1996) beskriver IT-strategin som nödvändig för att kunna exploaterade 
nya affärsmöjligheterna som den snabba tekniska utvecklingen inom IT-området ska-
par. Han beskriver även IT-strategins viktiga uppgifter med att stödja långsiktiga 
investeringar i informationsteknologi. Detta handlar om att hjälpa företagsledningen 
att framföra och tydligt beskriva IT:s potential och betydelse för företagets affärer 
(Hällström, 1996).  
 
I den här uppsatsen är det tekniken Electronic Data Interchange vi kommer att foku-
sera på, vilken kommer att beskrivas ingående i kapitel 2.2. 
 

2.2 Electronic Data Interchange  
Electronic Data Interchange (EDI) har funnits sedan tidigt 1970-tal och det är ett 
snabbt och effektivt sätt att hantera affärstransaktioner som inköpsorder, fakturor, 
leveransaviseringar med mera (Awad, 2002). EDI-tekniken utvecklades och användes 
till en början främst för att snabba upp transporter, men har på senare tid spridit sig 
över flera olika områden (Kalakota, 1996). 
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2.2.1 Vad är EDI? 
EDI är en teknik som används vid elektronisk handel och innehåller i sin tur Edifact 
som är ett vanligt förekommande överföringsformat. Edifact beskrivs närmare i ka-
pitlet 2.2.4. Sambandet mellan de olika begreppen,  elektronisk handel, EDI och Edi-
fact beskrivs av bilden nedan. Elektronisk handel skulle kunna sägas vara grunden 
som EDI-tekniken vilar på. EDI-tekniken kan i sin tur innehålla olika format och 
struktur för hur överföringen av information mellan de olika systemen skall gå till 
och där är Edifact bland det vanligast använda. 
 

 
 
Figur 1. Begrepp inom Elektronisk handel 
Från: Elektroniska affärer, (sid. 137), av Fredholm, P., 2002. 
 
Grundidén med EDI är att elektroniska meddelanden byggs upp enligt en gemensam 
struktur som sedan tolkas i mottagarens system. En EDI programvara sköter över-
sättningen mellan ett standardformat och det format som används av det interna syste-
met. Som standard för EDI, det vill säga dess överföringsform är Edifact vanligast. I 
Edifact-standarden finns cirka 200 standardiserade meddelanden som kan användas 
för olika ändamål och branscher. Exempel på Edifact meddelanden är order, faktura, 
prislista, avvikelserapport och betalningsorder. XML är även det en standard som får 
allt större betydelse som överföringsform för EDI. Oavsett vilken standard som an-
vänds kan det liknas vid ett språk som gör att EDI-systemen förstår varandra oavsett 
om de två systemen som utbyter information med varandra jobbar i olika dator-
miljöer. Den påtagligaste skillnaden mellan Edifact och XML är att XML är läsbart 
för vem som helst medan Edifact mest består av koder. Edifact är dock fortfarande 
det standardiseringsformat som används mest (Fredholm, 2002) och kommer att be-
skrivas mer utförligt senare i uppsatsen. 
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EDI används av företag eller organisationer för att genomföra transaktioner företagen 
emellan som sker på en regelbunden basis och på ett förutbestämt format (Whiteley, 
2000). EDI kan utnyttjas inom affärssystem där information kan utbytas direkt med 
ingen eller begränsad mänsklig inblandning (Fredholm, 2002). 
 
Det finns ingen vedertagen definitionen av EDI men Emmelhainz (1992) ger en kort 
beskrivning av vad EDI innebär: 
 

”Electronic data interchange is the inter-organizational, computer-to-computer 
exchange of business documentation in a standard, machine process able for-
mat.” (s.4) 

 
Emmelhainz beskrivning är som sagt ingen vedertagen definition av EDI men det 
finns dock några kriterier som nedan definieras av Whiteley (2000) och Fredholm 
(2002). Dessa kriterier är karakteristiska och bör vara uppfyllda för att överföringen 
skall kunna kallas för en EDI-kommunikation: 
 

• Direktkommunikation mellan informationssystemen och dess applikationer. 
Det finns inga krav på att de data som överförs skall kunna tolkas eller behöva 
bearbetas. Exempel på detta är när meddelanden går direkt mellan kunds 
inköpssystem och leverantörens orderhanteringssystem.  

 
• Strukturerad data. EDI-transaktioner är konstruerade av koder, värden och i 

vissa fall korta dela r text. Varje del med ett strikt definierat syfte. Till exem-
pel en order har koder för kunder och produkter och värden för vilken kvanti-
tet som är beställd.  

 
• Standardiserat format. En EDI-transaktion måste ha ett standardiserat format. 

Standarden är inte endast mellan handelspartners utan är en generell standard 
utarbetad på en nationell nivå.  

 
• Baserat på avtal. Det vill säga mellan fö retag och andra organisationer som 

har formaliserat sitt samarbete i ett avtal. 
 

• Oberoende. Oberoende av hårdvaruplattform, operativsystem, datatyp, typ av 
informationssystem, tid och kommunikationsmetod hos de olika parterna. 

 
• Tillförlitlighet. EDI innebär ofta att system utbyter data automatiskt utan 

mänskliga kontroller vilket gör att eventuella fel kan orsaka stor skada. 
Aspekter som inbyggda kontroller i systemen och säkerhet i överföringen blir 
därför mycket viktiga. 

 
Typiskt för en situation där EDI är lämpligt att använda är när dessa ovanstående 
punkter är uppfyllda och när organisationer har ett regelbundet återkommande 
kommunikation av strukturerad information (Fredholm, 2002).  
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Whiteley (2000) beskriver en enkel situation där han visar vilka meddelanden som är 
vanligt förekommande i en EDI-kommunikation: 
 

Köpare Säljare

EDI

Order

Betalning

Faktura

Leveransavisering

 
Figur 2. Transaktioner mellan köpare och säljare med hjälp av EDI.  
Från, E-commerce - Strategy, technologies and applications, (sid. 124), Whiteley, D , 
2002. 
 
De fyra meddelanden som förekommer i bilden förekommer i de flesta affärs-
situationer även om det inte alltid är i exakt den ordning som det beskrivits i figur 2. 
Figuren beskriver ett förlopp där en köpare lägger en order som behand las av sälja-
ren, som skickar en leveransavisering och en faktura till köparen. Köparen skickar 
sedan sin betalning till säljaren. All denna kommunikation kräver ett EDI-system. 
 

2.2.2 EDI-system 
För att kunna etablera en EDI-kommunikation krävs ett EDI-system. De tre kompo-
nenterna eller byggklotsarna i ett EDI-system är standardmeddelanden, mjukvara för 
EDI och datakommunikation. Standardmeddelanden krävs eftersom antalet affärs-
partners kan vara många och då underlättar det om en standard kan följas. Den 
grundläggande uppgiften för mjukvara i ett EDI-system är att översätta meddelanden 
enligt de standarder som gäller, då vanligtvis Edifact. När meddelandena är standardi-
serade måste de överföras till mottaga ren. Det är möjligt att överföra meddelandena 
med hjälp av band eller disketter men det krävs elektronisk överföring för att det skall 
få kallas EDI. Datakommunikation kräver därför någon form av disciplin för att 
kunna uppnå en välordnad överföring av meddelandena (EAN International, 1998). 
EDI-system bör innefatta en del funktioner för att det skall klassas som ett EDI-
system. Några av de viktigaste funktionerna som ett EDI-system bör klara av är enligt 
Fredholm (1996): 
 

• Konvertering mellan de t administrativa systemets interna format och till 
exempel Edifacts standardiserade format. 
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• Kontroll att mottagna meddelanden följer exempelvis Edifact-standardens 
syntax.  

 
• Loggning av meddelanden och möjlighet till omsändning. 

 
• Möjlighet till individuell behandling beroende på vart meddelanden ska 

skickas, hur de skall skickas med mera. 
 

• Koppling, internt i EDI-systemet eller externt, för den externa data-
kommunikationen. 

 
Ett EDI- flöde utlöses av att till exempel en order skapats hos en köpare. Uppgifterna i 
ordern skall utvinnas av EDI-systemet för vidarebefordran till mottagarens system 
exempelvis en leverantör. Detta kan gå till på många olika sätt, det vanligaste är dock 
att istället för att skriva ut ordern på papper, genereras en maskinläsbar fil av EDI-
systemet. Filen följer sedan överenskommen standard för att de skall kunna läsas av 
mottagarens EDI-system. Själva överföringen sker elektroniskt. Mottagarens EDI-
system utvinner sedan informationen ur meddelandet och behandlar ordern precis 
som vilken annan order som helst. Det är viktigt att påpeka att den manuella kontroll 
som tidigare utfördes ersätts av automatiska kontrollfunktioner hos mottagaren 
(Fredholm, 1996). 
 

 
Figur 3. EDI-flödet mellan köpare och säljare  
Från From EDI to Electronic commerce, (sid.18), av Sokol, K., P., 1995. 
 

2.2.3 Nivåer av EDI 
I EDI-sammanhang talas det om olika nivåer, med det menas hur nära kopplad EDI-
systemet är till den aktuella verksamheten inom organisationen. Emmelhainz (1992) 
skriver att det finns tre generella nivåer. De tre är ”stand-alone EDI”, ”application 
integration” och ”process re-engineering”. Hon skriver fortsättningsvis att process re-
engineering är den högsta nivån, därefter följer application integration och den lägsta 
nivån stand-alone EDI. 
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När stand-alone EDI används är EDI-systemet inte integrerat i företagets affärs-
system. På den här nivån är syftet att öka hastigheten på informationsflödet. Den här 
nivån är bra att starta på när det är första gången ett EDI-system skall implementeras i 
verksamheten (Emmelhainz, 1992).  
 
På application integration nivån är EDI-systemet kopplat till affärsparterna och kan 
kallas den riktiga EDI. Här överförs information mellan de olika affärsparternas samt 
att de även sätts in i mottagande affärspartners EDI-system (Emmelhainz, 1992).  
 
Om process re-engineering nivån tillämpas ändras eller elimineras processer. För att 
visa skillnaden mellan dessa tre olika nivåer görs det enklast med att visa hur ett 
dokument hanteras på de olika nivåerna. 
 
Stand-alone förflyttar dokument snabbare, application integration gör det möjligt att 
förbättra användandet av informationen som finns i dokumentet. Process re-
engineering däremot försöker att ändra eller eliminera processen som kräver doku-
mentet (Emmelhainz, 1992). 
 

2.2.4 Edifact 
Edifact är en förkortning av Electronic data interchange for administration, commerce 
and transport. Edifact  är i dagsläget det vanligaste överföringsformatet för EDI-
tekniken. Edifact är en standard för EDI som har utvecklats av United Nations som 
beskriver innehållet i och överföring av elektroniska dokument mellan handels-
partners (Whiteley, 2000). 
 
I Edifact-standarden finns cirka 200 standardiserade meddelanden, några exempel är 
order och faktura, som kan användas för olika ändamål och branscher (Fredholm, 
2002). Varje meddelande, exempelvis order eller faktura, som skickas är uppdelade i 
segment. Segmentet är i sin tur uppdelat av en tag, som identifierar datasegmentet, 
och som innehåller dataposter vilka består av koder numeriska eller alfabetiska vär-
den. Detta bygger på standardiserat format där det är möjligt att addera information, 
exempel på sådan information kan vara orderdatum, ordernummer, köpares namn och 
adress. Innehållet i data segmenten kan anpassas efter det behov och önskemål 
handelsparterna har på vilken information som skall utväxlas (Whiteley, 2000). 
 
Segmenten kan vara conditional det vill säga att de inte behöver bifoga den infor-
mation som segmentet innehåller. Segmenten kan även vara mandatory vilket betyder 
att denna information alltid måste bifogas eller att det rekommenderas att informatio -
nen bifogas (Emmelhainz, 1992). 
 

2.3 Beslutsstödjande information 
Marakas (1998) säger att organisationer är beroende av komplett och rättvisande 
information när de skall fatta ett beslut. Organisationer har även olika behov av 
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beslutstödjande information och det finns även olika faktorer som påverkar när en 
organisation skall fatta ett beslut. Beroende på organisationens struktur är olika fakto-
rer viktigare att ta i beaktning än andra. De flesta organisationer har alltid en ekono-
misk faktor att ta i beaktning innan ett beslut skall tas, till exempel kan aktieägare ha 
ett intresse av hur utgången av ett visst beslut blir, den ekonomiska faktorn spelar 
även en roll i konkurrensen ute på marknaden. En annan faktor som Marakas (1998) 
skriver om är den faktorn som han kallar organisatorisk. Där spelar organisationens 
policies och rutiner en stor roll i hur beslutet skall fattas. Här kan även lagar och reg-
ler spela en stor roll i hur besluten skall fattas. Avslutningsvis tar han även upp en 
faktor som han tycker är extra viktig och det är tidskraven som kan finnas när ett be-
slut skall fattas. Med det menar han att olika organisationer måste planera sina beslut 
olika och därmed också kan vara i större behov av beslutstödjande information. 
 
När det gäller beslutstöd, är det en företeelse som förekommer på många olika nivåer 
inom organisationer (Turban & Aronson, 1998). Marakas (1998) tar upp tre olika 
nivåer där beslut fattas inom en organisation. De tre är operativ-, taktisk- och stra-
tegisk nivå. På den operativa nivån tas beslut som gäller den dagliga driften av 
organisationen, på taktiska nivån fattas beslut som är relaterade till den interna admi-
nistrationen inom orga nisation. På den högsta nivån, den strategiska nivån, fa ttas be-
slut som rör hela organisationen. Vi kommer i denna uppsats inte undersöka på vilken 
nivå i organisationen beslutstödet skall ges, utan vi undersöker enbart den eventuella 
förmedlingen av information som kan ligga till grund vid ett beslutstagande obero-
ende av vilken beslutsnivå det gäller. 
 
Marakas (1998) säger att det råder:  
 

”Total certainty implies that there exists complete and accurate knowledge re-
garding the outcome of a pending decision.” (s.60) 

 
Det vill säga att resultatet av ett beslutstagande är beroende av komplett och rätt-
visande information. Marakas (1998) skriver vidare att det trots allt oftast råder en 
viss osäkerhet vid varje beslutstagande och att det sällan råder en total säkerhet på 
vad resultatet kommer att bli vid ett beslutsfattande. Davenport (1998) menar att kun-
skap är information kombinerat med sammanhang, erfarenhet, reflektion och tolk -
ning. Det är en förädlad form av information som kan appliceras vid bland annat 
beslutsfattande. Även om det kan vara svårt att definiera information är vi väl med-
vetna om när den saknas (Dahlbom & Mathiassen, 1993). Information är något som 
ger kunskap och den främsta skillnaden mellan kunskap och information är att 
information är någonting vi får och ger medan kunskap är någonting vi har. Informa-
tion är något som uppfattas olika beroende på i vilken situation den skall användas. 
De flesta organisationer fattar beslut, och för att veta vad som skall gynna dem bäst 
behöver organisationerna information. Organisationerna sätter stort värde på deras 
information men oftast tas inte informationen som en organisation har samlat på sig 
tillvara på vid ett eventuellt beslutsfattande. Samtidigt som organisationerna hela ti-
den samlar på sig mera information använder de inte den information de redan inne-
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har på ett rationellt sätt vid exempelvis beslutfattande (Dahlbom & Mathiassen, 
1993). 
 
Information är relaterat till kommunikationsöverföring eller spridning av kunskap och 
för att framhäva informationens betydelse för beslutsstödjandegrund vid användande 
av teknik för elektronisk handel beskriver Laudon (2003) nedan några konsekvenser. 
Han skriver att tekniker för elektronisk handel minskar kostnaden för att samla in, 
spara, bearbeta och kommunicera information. Samtidigt ökar dessa tekniker utbred-
ningen och tillförlitligheten samt att tidsaspekten dvs. möjligheten att erhålla uppda-
terad information gör att informationen blir i allt högre grad mer användbar och vik -
tig. Informationen blir mer värdefull, billigare och av högre kvalité. 
 

2.3.1 Möjligheter för b eslutstödjande information med EDI 
Om en organisation väljer att börja med elektronisk handel i form av EDI kan de 
uppleva alla eller några av de fördelar EDI kan föra med sig. Fredholm (2002) be-
handlar två fördelar som är betydelsefulla vid användning av EDI och som kan leda 
till att organisationer kan utnyttja möjligheten att förmedla information som skulle 
kunna användas i ett beslutstödjande syfte och dessa är:    

 
• Oftare: 

Eftersom det handlar om ett automatiskt förlopp kan informationen uppda-
teras kontinuerligt. Meddelanden kan skickas oftare, de kan skickas omedel-
bart då behovet uppkommer. Även komplettering/korrigering av information 
gör att mottagaren, exempelvis en transportör kan planera sin verksamhet 
bättre, vilket leder till bättre framförhållning vilket ger mervärde för kunden.  
 

Emmelhainz (1992) stödjer detta när hon säger:  
 

”The use of EDI provides one additional, important improvement to internal 
operations. Through EDI a company has access to much more accurate 
information, and has access to that information in a timely manner .” (s.26) 

 
• Utförligare: 

Med tekniken för elektroniska affärer kan ytterligare information lätt adderas, 
vilket kan var viktigt för uppföljning och planering. Det är vanligt att kund har 
uppgifter i sina informationssystem som är värdefulla för leverantören, men 
på pappersdokumentet finns det ingen plats till att addera denna information. I 
ett elektroniskt meddelande finns dock i princip obegränsad mängd utrymme 
för att lägga till information, till en obetydlig kostnad. Denna typ av 
informationsadderande kan innebära bättre planering och bättre beslut-
stödjande grund (Fredholm, 2002). 

 
Den sistnämnda möjligheten skriver även Jilovec (1998) om i sin bok. Hon skriver att 
EDI gör det möjligt att förmedla information som i sin tur kan förbättra besluts-
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processen i ett företag. Hon ger som exempel att information angående lagernivåer, 
säljprognoser och pris/artikelinformation kan ligga till grund för ett bättre beslutstöd. 
 
Med utförligare information syftar vi alltså på de möjligheter som Fredholm (2002) 
och Jilovec (1998) tar upp. Denna information kan ligga till grund vid beslutstagande 
och dessa meddelanden finns även beskrivna i Edifact och beskrivs av EAN Interna-
tional (1998). Dessa möjligheter är följande: 
 

 
• Pris/artikelinformation. 

Meddelandet används som en katalog eller lista över alla leverantörens artik -
lar eller som föravisering för ändringar i artikelsortimentet. Dessa uppgifter 
ger mottagaren uppdaterad och relevant information vilket är viktigt när mot-
tagaren skall fatta ett beslut. Detta kan leda till att felfrekvensen vid beställ-
ningar minskar vilket gynnar både köparen och säljaren. 

 
• Försäljningsprognos. 

Försäljningsprognos kan användas av köparen för att ge prognoser för för-
väntad efterfrågan till leverantören, antingen enbart som information eller 
också som verklig begäran om produkter. Försäljningsprognos är avsedd att 
förmedla information om när produkter faktiskt behövs, vilket  inte nödvän-
digtvis är samma tidpunkt som gäller för försäljning av produkterna. 

 
• Försäljningsdata. 

Uppgifterna kan användas för produktionsplanering och för statistiska ända-
mål. Meddelandet bör inte användas för att ersätta  affärstransaktioner, som till 
exempel order eller leveransplan. Meddelandet kan användas tillsammans 
med inventeringsrapport för att stödja system för fortlöpande påfyllning base-
rat på leverantörens ansvar. 

 
• Inventeringsrapport 

Information om planerade eller målsatta lagerhållningsnivåer kan ges. Den 
kan omfatta bland annat lagerhållningsnivå enligt modell eller enligt mål-
sättning, minimi- och maximinivåer samt beställningspunkter. Organisationer 
kan dra avsevärd nytta av förbättrade lagerhållningssystem. Inventerings-
rapportmeddelandet ger köparen tillfälle att minimera sina lagerhållnings-
kostnader och att skicka information till leverantören, som därmed kan pla-
nera för det framtida produktionsbehovet. 
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3 Metod 
Den metod vi kommer att använda oss av kommer att presenteras i detta kapitel. Vi 
motiverar de metodval vi gjort för att kunna få svar på vårt syfte. 
 

3.1 Hermeneutiskt eller positivistiskt angreppssätt 
Hermeneutiken och positivismen är två angreppssätt som delar vetenskapssamhället, 
från filosofin över metavetenskapen till vetenskapen (Patel & Davidsson, 1994).  
 
Hermeneutik är en förståelseinriktad forskningsansats där tolkning utgör den huvud-
sakliga forskningsmetoden. Inom ramen för en hermeneutisk forskningstradition söks 
inga absoluta sanningar. Sådana finns nämligen inte, enligt den hermeneutiska 
kunskapsteorin (Gunnarsson, 2004). 
 
Hermeneutiken kan sägas vara positivismens raka motsats. En hermeneutiker menar 
att mänsklig verklighet är av språklig natur, att det genom språket går att skaffa sig 
kunskap om det mänskliga. De menar också att människor har intentioner, avsikter 
som kan yttra sig i språk eller handling som går att tolka och förstå innebörden av. 
Den hermeneutiske forskaren närmar sig det avsedda forskningsobjektet subjektivt 
utifrån sin egen förförståelse. Denna förförståelse och kunskap som forskaren besitter 
är en tillgång och inte ett hinder för att tolka och förstå forskningsobjektet. Forskaren 
ställer helheten i relation till delarna och pendlar mellan del och helhet för att på detta 
sätt komma fram till bästa möjliga förståelse (Patel & Davidsson, 1994). Enligt Thu-
rén (1999) är hermeneutiken med dess betoning av igenkännande och förståelse något 
som öppnar möjligheter till kunskap som är stängd för positivismen. Den hermeneu-
tiska kunskapen blir visserligen osäkrare än den positivistiska men den blir dock ri-
kare och mera nyanserad.  
 
Ett kännetecken för positivisk forskning är tanken om reduktionism, helheten i ett 
problem kan alltid studeras genom att problemet delas upp i delar och studerar de-
larna var för sig (Patel & Davidsson, 1994). Vidare skriver Patel & Davidsson (1994) 
att forskarens person, politiska, religiösa och känslomässiga läggning får inte påverka 
forskningsresultatet. Forskaren skall kunna bytas ut och forskningens resultat skall 
fortfarande bli det samma i en undersökning som är utförd med ett positiviskt 
angreppssätt. 
 
Det hermeneutiska angreppssättet ger oss möjligheten att se till helheten och inte till 
en specifik del som det positivistiska angreppssättet gör. Hermeneutiken är därför det 
angreppssätt som bäst stämmer överens med vår kunskapssyn och vi anser att vår 
empiriska undersökning tillsammans med genomförd litteraturstudie kommer att ut-
veckla en förståelse som intresserade kan tolka och utveckla ny kunskap från. Vi an-
ser att vår empiriska undersökning och vår litteraturstudie kommer ge oss en rimlig 
förståelse för att kunna dra de slutsatser som är nödvändiga med avseende på fråge-
formuleringen.  
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3.2 Deduktiv eller induktiv ansats 
Den deduktiva ansatsen dominerar inom naturvetenskaperna och den induktiva 
angreppssätten är lätta att finna inom de humanistiska vetenskaperna men båda ansat-
serna är vanliga inom samhällsvetenskapen. En deduktiv ansats kännetecknas av att 
forskaren utgår ifrån allmänna principer och befintliga teorier och drar slutsatser ut-
ifrån enskilda företeelser. En induktiv ansats kännetecknas av att forskaren utgår från 
empirisk fakta för att sedan koppla teorier till detta (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 
1987). Skillnaden mellan dessa två ansatser visas i figuren nedan. 
 

 
 
Figur 4. Deduktiv och Induktiv ansats 
Från Att utreda och rapportera, (sid. 128), av Wiedersheim-Paul, F. & Eriksson, L, 
T., 1987. 
 
Vi har valt en deduktiv ansats för vår undersökning eftersom vi utgått ifrån befintliga 
teorier inom vårt ämne. När vi sedan skall komma fram till ett resultat kommer vi att 
göra jämförelser mellan teori och empiri, vi kommer alltså att utgå från teori och se-
dan undersöka om teorin används i verkligheten. 
 

TEORI 

generalisering 

observationer 

hypoteser 

observationer 

VERKLIGHET 

Induktiv ansats Deduktiv ansats 
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3.3 Kvalitativ eller kvantitativ metod 
Om undersökningen kan kvantifieras med hjälp av matematik och statistik kan den 
metoden benämnas kvantitativ. En sådan metod mynnar ut i numeriska observationer 
eller låter sig transformeras i sådana. En annan metod betecknas som kvalitativ och 
kännetecknas av att de inte använder sig av siffror och tal. Den metoden omfattar 
eller resulterar i verbala formuleringar, skrivna eller sagda. Detta sker verbalt och 
instrumentet består av det traditionella ordet (Backman, 1998). 
 
Syftet med en kvalitativ undersökning är att skaffa djupare kunskap än den fragment-
iserade kunskap som ofta erhålls vid undersökningar med en kvantitativ inställning. 
Ambitionen med en kvalitativ undersökning är att förstå och analysera helheter (Patel 
& Davidsson, 1994).   
 
I vår undersökning kommer vi att använda den kvalitativa metoden eftersom vi inte är 
ute efter att göra några numeriska observationer och därför anser vi att den kvalitativa 
metoden är bäst lämpad för vår undersökning.  Den kvalitativa metoden lämpar sig 
även bra i vår undersökning eftersom vi inte är ute efter att göra några generali-
seringar. 
 

3.4 Datainsamling 
Det finns olika sätt att samla in information för att kunna få svar på en frågeställning. 
Vilken teknik som är den bästa och vilken som bör väljas beror på vad som verkar ge 
det bästa svaret på frågeställningen i förhållande till den tid och de resurser som står 
till förfogande (Patel & Davidsson, 1994).   
 
Vår datainsamling kommer att bestå av litteraturstudie och intervjuer. Litteraturstudie 
bör ske innan det egentliga forskningsarbetet inleds. Det är viktigt att läsa på och att 
ta del av tidigare forskning. Litteraturstudie  kan ge insikt i brister i kunskapsmassan 
och kan peka på relevansen i en tänkt problemställning. Den visar på hur begrepp 
inom det valda området tidigare har definierats, preciserats och använts i en empirisk 
kontakt (Backman, 1998). 
 
Med intervjuer menas vanligtvis sådana som är personliga i den mening att intervju-
aren träffar intervjupersonen och genomför intervjun, men intervjuer kan även 
genomföras via ett telefonsamtal. När insamling av information sker med hjälp av 
frågor måste två aspekter beaktas. Först måste graden av ansvar som ges till intervju-
aren när det gäller frågornas utformning och inbördes ordning beaktas, detta kallas 
graden av standardisering. Det andra som måste tas i beaktning är i vilken utsträck-
ning frågorna är fria för intervjupersonen att tolka fritt beroende på sin egen inställ-
ning eller tidigare erfarenhet. Med detta menas graden av strukturering (Patel & 
Davidsson, 1994).   
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Patel & Davidsson (1994) skriver vidare att det beträffande frågornas utformning är 
viktigt att tänka på att det inte är för långa frågor, in te några ledande frågor, inte skall 
använda sig av negationer samt att dubbelfrågor bör undvikas. 
 
Vi kommer kontinuerligt att studera litteratur både traditionell och elektroniskt under 
hela vår undersökning. Detta för att ta del av böcker och artiklar för att söka informa-
tion i dessa som kan tillföra något till uppsatsen.  Vi kommer som vi har beskrivit tidi-
gare att förlita oss på en kvalitativ inriktad forskning med intervjuer som kommer att 
ligga till grund för det. De intervjufrågor vi tar fram kommer vi att grunda i det teori-
avsnitt som vi presenterat tidigare. Vi kommer att anvä nda oss av en semistrukturerad 
intervju där vi kommer att följa vår intervjuguide och komma med följdfrågor där vi 
tycker att det krävs. Vi kommer även att kontakta våra respondenter i förväg via tele-
fon och/eller e-mail. Vi skall också skicka över vårt syfte och vår frågeställning för 
intervjun till respondenterna för att de skall få en möjlighet att förbereda sig inför 
intervjutillfället.  
 

3.4.1 Reliabilitet och validitet vid kvalitativ ansats 
Med reliabilitet menas att undersökningen är tillförlitlig, att undersökningen och dess 
mätningar är korrekt gjorda. Med validitet menas att det undersökta verkligen är det 
som skulle undersökas och inget annat (Thurén, 1999). 
 
Reliabilitet och validitet bör värderas på ett delvis annorlunda sätt i studier med kvali-
tativ inriktning jämfört med studier med kvantitativ inriktning. När en kvalitativ 
forskning genomförs går det inte att uppskatta tillförlitligheten med siffror. Validitet 
och reliabilitet i studier med en kvalitativ inriktning handlar om att kunna beskriva att 
data har samlats in och bearbetats på ett systematiskt och hederligt sätt (Gunnarsson, 
2004). 
 
Validitet och reliabilitet står i ett visst förhållande till varandra vilket gör att det inte 
går att koncentrera sig på det ena och inte bry sig om det andra (Patel & Davidsson, 
1994). Patel & Davidsson skriver vidare att det finns tre tumregler som bör tas i be-
aktning. Dessa är att hög reliabilitet inte är någon garanti för hög validitet, låg relia-
bilitet ger låg validitet och den sista tumregeln är att fullständig reliabilitet är en förut-
sättning för fullständig validitet. 
 
Helt strukturerade intervjuer gör att respondenterna får mycket lite utrymme att svara 
inom, det vill säga att alternativa svar kan förutsägas. För att uppnå hög validitet och 
reliabilitet i vår undersökning kommer vi att göra semistrukturerade intervjuer,  det 
vill säga att vi ger respondenterna stort svarsutrymme för att det, i sin tur, kan leda till 
diskussioner kring frågorna som i sin tur kan leda till en del följdfrågor (Patel & Da-
vidsson, 1994). Intervjuguiden kommer vi att skicka i förväg till våra respondenter för 
att de skall hinna sätta sig in i våra frågeställningar och förbereda sig. Vi kommer 
även att spela in samtliga intervjuer på band för att försäkra oss om att vi inte missar 
något väsentligt i någon intervju samt att det ger oss en möjlighet att lyssna igenom 
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intervjuerna flera gånger för att försäkra oss om att vi har uppfattat våra respondenter 
på ett riktigt sätt. Vi kommer även att ställa samma frågor till samt liga respondenter 
för att se till att samtliga intervjuer får en likvärdig struktur. 
 

3.5 Val av organisationer 
Organisationer som vi valt att göra vår undersökning hos har haft deras EDI-system i 
drift i minst två år. Vi anser att två år är en rimlig tid för att organisationen skall ha 
hunnit bilda sig en uppfattning om EDI-systemet och hunnit se några effekter av 
användandet.   
 
Valet av företagen och kommunerna som vi undersökt kommer utifrån kontakt med 
en konsult som har utvecklat EDI-system. Han gav förslag på lämpliga organisationer 
att undersöka. Vi följde upp dessa förslag vilket resulterade i intervjuer vid fyra olika 
organisationer vilka uppfyller ovanstående kriterier av användning av EDI.   
 
De vi kommer att intervjua hos de organisationer vi valt är personer som admini-
strerar och ansvarar för EDI-systemet i verksamheten. Vi har valt dem eftersom vi 
tror att de har en god uppfattning om vad informationen som förmedlas i EDI-
systemet används till och därför anser vi att de personerna är mer insatta i vår fråge-
ställning och därför passar bra som respondenter i vår undersökning.  
 

3.6 Analysmetod 
När rådata samlats in och skall analyseras kan olika metoder användas. Vi kommer att 
använda oss av en metod som heter reflexiv analys. När den metoden används 
genomförs en lodrät analys, detta innebär att varje enskild respondents intervjusvar 
analyseras var för sig.  När en intervju är analyserad görs en kort summering av den-
samma. När de enskilda intervjuerna är genomgångna analyseras nu olika frågor och 
fenomen tvärs över alla intervjuer, en så kallad vågrät analys.  Det finns ingen be-
stämd ordning mellan de två analysdelarna och de kan med fördel itereras för att 
uppnå det eftersökta (Thomsson, 2002). De frågor och fenomen vi kommer att analy-
sera är sådana vi kan relatera till vårt syfte. 
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4 Empiri 
I denna del av vår uppsats kommer vi att presentera vår empiriska datainsamling. De 
organisationer som har varit delaktiga i undersökningen är en mindre och en större 
kommun i norrbotten samt en livsmedelsproducent och ett företag som är en 
marknadsledande matgrossist.  
 
Avsnittet börjar med en organisationsbeskrivning av respektive organisation och efter 
det följer en sammanställning av de genomförda intervjuerna. 
 

4.1 Organisationsbeskrivning av kommun A 
Kommunen har cirka 1000 anställda, varav 900 tillsvidareanställda.  Verksamheten 
som bedrivs är kommunalverksamhet inom bland annat områden som teknik och ser-
vice, barn och ungdom, äldre- och handikappomsorg, individ- och familjeomsorg och 
kommunledningsförvaltning. Det är en komplex organisation med en struktur som 
kan beskrivas som att det är flera företag i ett och samma företag. Alla dessa olika 
avdelningar behöver också olika stödsystem och IT-stöd. För tillfället har kommunen 
tio affärspartners som de bedriver EDI-handel med. 
 

4.1.1 Sammanställning av intervjun 
Personen vi har intervjuat är IT-strateg vid kommunen. Hans arbetsuppgifter är att 
hantera alltifrån statistik och upphandling till hans nuvarande uppgift med att införa 
och bedriva verksamheten inom elektroniska affärer. Kommunen startade deras EDI-
användande i slutet av 2000. De började i en mindre skala och skickade bara order till 
att börja med. År 2002 integrerade de deras EDI-system med deras affärssystem och 
sedan dess använder de sig av tekniken fullt ut.  
 
IT-strategi 
Kommunen har ingen specifik  IT-strategi för användningen av EDI, utan deras syfte 
med EDI-systemet är att effektivisera fakturahanteringen. Dessa riktlinjer samt beslu-
tet att kommunen skulle börja använda sig av handel via EDI kommer från kommun-
styrelsen. 
 
Nivå på EDI-koppling 
Respondenten beskriver att nivån för kommunens EDI-koppling ligger någonstans 
mellan process re-engineering och application integration. Förklaringen till detta är 
att EDI-systemet är kopplat till affärssystemen samt att en del processer har ändrats 
eller eliminerats. Men efter diskussion kunde vi klassificera deras EDI-nivå till appli-
cation integration. Respondenten beskriver att alla deras affärspartners har samma 
nivå på EDI-kopplingen som de själva har, han ansåg att det bör ligga på samma nivå 
för att det skall fungera bra. Han upplever ingen skillnad i informationsmängd eller 
meddelandefrekvensen mellan de olika handelsparterna, endast skillnader i korrekt-
heten på deras information.   
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Oftare 
Den intervjuade berättar att det i förhållande till den traditionella handeln som 
genomfördes/genomförs via telefon och pappersfakturor skickas mer meddelanden i 
och med EDI-tekniken mellan affärsparterna. Men han poängterar dock att varje nytt 
meddelande kostar pengar vilket gör att de är återhållsamma med hur många med-
delanden de skickar. Priset på meddelandet bestäms efter dess storlek (per kilobyte). 
Trots kostnaden för varje meddelande skickas det betydligt fler meddelanden, vilket 
är bra för deras möjlighet att kunna göra uppföljningar. 
 
Utförligare 
Han berättar även att meddelande frekvensen efter en tids användning av EDI-tekni-
ken har ökat, framförallt gällande orderhantering och prislistor. Men de kan inte ändra 
alltför mycket eftersom de följer en viss standard. Om det skulle vara aktuellt att föra 
in ytterligare information vid användandet av EDI medför detta stora kostnader att 
anpassa de interna systemen. Han säger även att leverantören skall ha nytta av 
informationen. Han anser också att tekniken har sina begränsningar, skall ytterligare 
info läggas till måste de befintliga affärssystemen ändras hos de parter som berörs. 
 
Möjligheter för beslutstödjande information med EDI 
Kommunen får pris /artikelinformation av deras leverantörer via EDI-kopplingen, där 
uppdateras uppgifter angående varor och priser som är aktuella för leverantören.  De 
måste ha en prislista från deras leverantörer för att kunna göra en order.  Respon-
denten anser att detta gör att de har tillgång till relevantare information eller mer upp-
daterad information. 
 
De använder sig av meddelandet försäljningsprognos via EDI och det skickas till de-
ras affärspartners vid inköp av livsmedel. Ansvariga inköpare kan beställa långt i för-
väg baserat på förväntad förbrukning. Detta anser han är bra för deras planering, de 
kan planera förbrukning för några månader i förväg. Kommunen kan enkelt få till-
gång till leveransstatistik  utifrån den information som kommer från systemet. Denna 
information kan användas för att planera för framtida upphandlingar och beslut. 
Respondenten anser det bra att kunna se vilka leverantörer de har handlat mest ifrån 
och vilka som har de bästa erbjudanden. 
 
Kommunen skickar inte och tar inte emot någon form av försäljningsdata eller 
inventerings rapport. Respondenten svarade att de har för litet lager för att det skall 
vara någon ide att skicka sådana meddelanden. Han ser heller inget behov av detta. 
Han berättar även han inte ser några direkta konkurrensfördelar med deras EDI-
system och deras användande av systemet. 
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4.2 Organisationsbeskrivning av kommun B 
Kommunen har drygt 7000 anställda och är en av de större kommunerna i Norrbotten. 
Verksamheten som bedrivs är, precis som för kommun A, kommunalverksamhet 
inom områden som teknik och service, barn och ungdom, äldre- och handikapp om-
sorg, individ och familjeomsorg och kommunledningsförvaltning. Organisationen är 
komplex och har en struktur som kan beskrivas som att det är flera företag i ett och 
samma företag. Kommunen bedriver ett aktivt arbete med att effektivisera deras 
handelsflöden och är en av de ledande kommunerna i landet i att använda sig av 
elektronisk handel.  
 

4.2.1 Sammanställning av intervjun 
Den intervjuade är systemägare och ansvarar för inköpsavdelningen vid kommunen, 
även personen som är systemansvarig och tekniskt kunnig har varit delaktig i besva-
randet av våra frågor men inte närvarande vid intervjutillfället. Den intervjuade job-
bar med upphandling åt kommunen i form av varor och tjänster. Dessa varor och 
tjänster är alla behov som finns inom kommunen. Inköpsavdelningen skriver alla av-
tal inom kommunen och gör upphandlingar som sedan ligger till grund för EDI-
systemet.  
 
Kommunen började med EDI 1998 och det var då ett pilotprojekt i Sverige. De bör-
jade med EDI för att effektivisera handelsflödet. När de införde systemet såg det på 
projektet som att de hade tre ben, teknik (programvara, lagstiftning), utbildning av de 
anställda samt uppkopplingen mot deras leverantörer, att få dem att använda sig av 
EDI-tekniken. Utbildningen av de anställda har varit det största problemet eftersom 
kommunens verksamhet är komplex och på grund av diverse omorganisationer har 
det blivit besvärligt att utbilda och delegera ansvarsområden.  
 
Kommunen har för tillfället tolv affärspartners de bedriver elektronisk handel med via 
EDI. Han till lade dock att några av dessa affärspartners har flera avtal mot kommu-
nen på olika varor och tjänster. Respondenten sa att det för tillfället har tjugo avtal 
mot deras EDI-system och att ett antal avtal var under förhandling och han räknade 
med att de skulle komma igång inom en snar framtid. De har även en stor mängd 
handelspartners där de bedriver handel utan EDI och där sker handel på vanligt 
traditionellt sätt (pappersdokument). 
 
IT-strategi 
Kommunen har ingen vedertagen IT-strategi över deras användande av EDI-systemet 
utan anledningen till att de använder sig av EDI är att det skall effektivisera kommu-
nens hela handelsflöde. 
 
Nivå på EDI-koppling 
Efter att respondenten få tt ta del av informationen angående nivåer av EDI-koppling 
och diskuterat detta med oss kom vi fram till att deras EDI-nivå kunde klassificeras 
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till application integration, på grund av att EDI-systemet är kopplat till affärs-
systemen. 
 
Oftare 
Den intervjuade anser att meddelandefrekvensen har förändrats och att det har blivit 
mer meddelanden som skickas. De meddelanden som har tillkommit är kvittenser på 
beställningar och orderstatus. Men de försöker att begränsa mängden meddelanden 
som skickas, det vill säga att de undviker att skicka meddelanden som inte tillför 
verksamheten något värde. En av anledningarna till att de försöker begränsa antalet 
meddelanden som skickas är att det är en kostnad per meddelande som skickas 
 
Utförligare 
Han tycker att det är skillnad i informationsmängden som förmedlas i förhållande 
mellan det traditionella handelsförfarandet och handel med EDI, detta genom betyd-
ligt snabbare och kostnadseffektivare handläggning. Innan införandet av EDI-tekni-
ken förmedlades följande information, beställning, ordererkännande, följesedel och 
faktura. De upplever även att de kan hämta mer information utifrån de uppgifter som 
kommer från systemet, de får ett bättre statistikunderlag med hjälp av EDI-systemet 
som de använder för att få ett bättre beslutsunderlag och planering. De anser att de 
inte har något behov av att lägga till ytterligare information. Kommunens största in-
tresse med deras EDI-användning är som sagt att digitalisera  och effektivisera deras 
gamla handelsflöde. 
 
Möjligheter för beslutstödjande information med EDI 
Kommunen tar emot information från sina handelspartners gällande pris/artikel infor-
mation via deras EDI-system. Pris/artikel information används fö r att utveckla och 
tillgodose verksamheternas behov. Detta får de en gång per år med undantag för 
livsmedel där de erhåller uppdateringar oftare eftersom de produkternas pris och till-
gång är föränderlig information.  
 
Försäljningsprognoser är information som de skickar, den innehåller information om 
vad de förväntar sig att köpa av deras kunder. De använder sig av detta men inte med 
hjälp av EDI. De är lite grann emot att lämna sådan information eftersom det kan 
uppstå problem om de inte köper den mängden som de har antagit att de skulle köpa. 
Inventeringsrapporter är ingen information som direkt skickas eller tas emot mellan 
handelsparterna, utan denna informationstyp erhåller de i viss mån via statistik som 
deras leverantörer ska tillhandahålla. Försäljningsdata är även information som de får 
fast då inte via EDI-systemet. 
 
Kommunen anser att de för tillfället inte har något behov av att skicka utförligare 
information men anser ändå att deras EDI-system ger dem konkurrensfördelar efter-
som det har effektiviserat deras handelflöde. 
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4.3 Organisationsbeskrivning av företag A  
Företaget har cirka 900 anställda. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm och 
deras organisation är uppdelad i olika regioner där varje region har olika ansvars-
områden. De har 10 stycken säljkontor och fyra av dessa är även lagerkontor. Före-
taget säljer mat till restauranger och storkök. Deras sortiment omfattar livsmedel, 
torrvaror, färskvaror och frysvaror, drycker, utrustning, papper, hygien- och 
rengöringsartiklar. De har cirka 9000 kunder i både den offentliga sektorn och den 
privata sektorn med en fördelning på 50/50. Företaget omsätter cirka fyra miljarder. 
Av deras cirka 9000 kunder är det 42 stycken de handlar med via EDI med. 
 

4.3.1 Sammanställning av intervjun 
Personen som vi har intervjuat är regionalt ansvarig för E-handel på företaget och 
även centralt ansvarig för EDI för hela företaget. Han har jobbat med detta i fyra år. 
De började använda sig av EDI-tekniken 1995/1996 och det var krav från deras större 
kunder som gjorde att de började med EDI. De startade dock först med interna 
transaktioner innan de började handla med deras externa kunder. 
 
IT-strategi 
Företaget har ingen uttalad strategi med deras EDI-användande utan det är kund-
kraven som driver deras användande av tekniken. 
 
Nivå på EDI-koppling 
Företagets nivå på EDI-systemet klassificeras till application integration. Alla deras 
affärspartners har inte samma nivå, cirka 80 % av deras affärspartners har samma 
nivå som dem. De upplever att meddelandefrekvensen blir lägre från de affärspartners 
som har lägre nivå på EDI-system än vad de själva har. 
 
Oftare 
Han anser att meddelandefrekvensen med EDI användandet har ökat. Respondenten 
tillägger dock att kostnaderna på ett meddelande är relativt högt. Priset baseras på 
respektive meddelandes storlek och att de därför är lite återhållsamma med antalet 
meddelanden som skickas. 
 
Utförligare 
Respondenten förklarade att informationsmängden i deras EDI-meddelanden har ökat 
i förhållande till informationsmängden i de pappersdokument de skickade tidigare. 
 
Möjligheter för beslutstödjande information med EDI 
Beträffande pris/artikelinformation säger han att det är ett meddelande som de skickar 
till deras kunder via EDI. Detta skickas i ett rent uppföljningssyfte för att kunderna 
skall ha uppdaterad information om företagets produkter. 
 
Försäljningsprognos är inte ett meddelande som de skickar via EDI men de har börjat 
titta på detta meddelande gentemot deras affärspartners/ leverantörer. Han ser ett be-



Empiri 

23 

hov av detta meddelande för att deras affärspartners/leverantörer efterfrågar liknande 
information för att kunna planera deras produktion. Han anser dock att det kan skapa 
problem eftersom att företaget har korta ledtider vilket han tror leder till att leve-
rantörerna inte hinner lägga om produktionen bara för att de skulle beställa mer. De är 
trots allt medvetna om detta och skulle ändå kunna tänka sig att med hjälp av historik 
ta fram en försäljningsprognos. 
 
Inventeringsrapport och försäljningsdata är meddelanden som företaget inte skickar 
eller tar emot från deras affärspartners. De ser inte heller något behov av att kunna 
skicka eller ta emot dessa meddelanden. 
 
Han upplever att deras EDI-system ger stora konkurrensfördelar eftersom många 
kunder nu ställer som krav att ett EDI-system skall finnas. Framförallt ser han stora 
konkurrensfördelar gentemot mindre grossister som inte har EDI-kopplingar. Speci-
ellt vid upphandlingar upplever han det som en mycket bra konkurrensfördel. 
 

4.4 Organisationsbeskrivning av företag B 
Företaget har drygt 450 anställda och deras verksamhet genererar cirka 5 000 regio-
nala jobb. Företaget har sitt huvudkontor i Umeå och de bedriver verksamhet på sju 
orter i Norr och Västerbotten. Företaget skiljer på deras bassortiment av färskvaror 
för den regionala marknaden och sortimentet av specialprodukter som riktar sig till en 
bredare Sverigemarknad. De levererar dagligvaror till 770 detaljhandlare och cirka 
1600 storhushåll runt om i Norr och Västerbotten. Det säljer även en del högförädlade 
produkter utomlands. Företaget bedriver i dagsläget EDI-handel med tre stycken 
detaljhandlare och fem stycken storhushåll och kommuner. Företaget bedriver även 
EDI-handel med en grossist.  
 

4.4.1 Sammanställning av intervjun 
Respondenten jobbar vid företaget som systemförvaltare. Hennes arbetsuppgifter är 
varierande och är i första hand ärendehantering i deras affärssystem men innehåller 
även uppgifter som förvaltning, internkonsulterig och projektledning. Tidigare har 
hon även jobbat med systemutveckling.  
 
Arbetet med att införa EDI i verksamheten startades genom ett samarbete med Skel-
lefteå Kommun 1995 i form av ett pilotprojekt för hanteringen av order och ordersvar. 
EDI-tekniken utvecklades allt eftersom kunderna ställde krav på information och tek-
niska lösningar.  
 
IT-strategi 
Företaget har inte någon specifik IT-strategi över deras EDI-användande, anledningen 
till att de började med EDI var att de ville tillgodose kundernas krav och önskemål 
och har anpassat sig till detta. 
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Nivå på EDI-koppling 
Företagets nivå på EDI-systemet ansåg respondenten vara application integration. 
Företaget har till viss del satt sig in i hur deras affärspartners system ser ut eller vad 
deras affärspartners har för typ av koppling, men anser att det i alla lägen inte är nöd-
vändigt eftersom de erhåller informationen elektroniskt från alla dessa. Men de upp-
lever att det är skillnader i informationsmängd mellan deras olika affärspartners. Fö-
retaget använder inte samma EDI-meddelande mot alla leverantörer utan detta är nå-
got som förhandlas fram mot varje kund.  
 
Oftare 
Den intervjuade upplever att fler meddelanden skickas mellan affärspartners som de 
har en EDI-koppling med i förhållande till de som bedriver traditionell handel. Hon 
lägger även till att de skickar fler meddelande eftersom de ser kundnyttan med det. 
Men varje meddelande med för en kostnad och det är en sak som vägs mot kund-
nyttan med att skicka fler meddelanden. Respondenten anser även att meddelande-
frekvensen har ökat genom användning av deras EDI-system. Hon upplever att det 
finns ett behov av att skicka fler meddelanden och de meddelanden som har till-
kommit är partsinformation, leveransaviseringar och orderändringar. 
 
Utförligare 
Respondenten anser att informationsmängden har ökat i förhållande till traditionella 
pappersdokument. Respondenten nämnde som exempel att de har lagt till 
inköpsordernummer som de ser stora fördelar med vid uppföljning av en order. Det 
underlättar kommunikationen med deras kunder när de kan hänvisa till detta 
inköpsordernummer, respondenten anser att de främjar uppföljningen. Företaget 
upplever dock inte att det har tillkommit mycket mera information eftersom de redan 
skickade med liknande information tidigare. Om de ser ett behov av att lägga till mera 
information är det nyttan som styr i förhållande till kostnaden om det är meningsfullt 
att addera den extra informationen. Hon säger även att om ytterligare information 
skall läggas till måste det eventuellt ändras i de interna affärssystemen vilket innebär 
en kostnad eftersom de då måste ändras. 
 
Möjligheter för beslutstödjande information med EDI 
De skickar pris/artikelinformation via EDI. De upplever att det kan skapa problem vid 
prisavstämningar för kund  om denna information skickas för ofta. En del affärs-
partners vill ha priset som gäller vid orderdatum och respondentens företag lägger 
priset vid leveransdatum. De skickar inga försäljningsprognoser. De får dock 
försäljningsprognoser från deras leverantörer via fax och mail. Hon tror dock att deras 
inköpsavdelning har ett behov av att denna information skulle skickas via EDI. Med-
delanden angående försäljningsdata använder de sig inte av just nu. Men ser ett behov 
av att den informationen. Hon ser ett behov att kunna skicka ytterligare information i 
form av leveransavisering och det är information som de kommer att ha ett behov av i 
framtiden för att de skall kunna spåra vart deras produkter kommer ifrån och vart de 
har sålt dem vidare. Inventeringsrapport är ett meddelande de inte ser något behov av 
i dagsläget att kunna förmedla. 
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Framförallt vid upphandlingar ser hon EDI som en konkurrensfördel eftersom alltfler 
kunder ställer det som ett krav. Hon anser även att det är en konkurrensfördel om de 
ser till vilka meddelanden som skickas, det vill säga vilken information de har möjlig-
het att förmedla mellan de olika affärspartnerna . 
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5 Analys 
I denna del av uppsatsen följer en analys av det sammanfattade intervjumaterial som 
finns i det föregående kapitlet. Vi analyserar hur den empiriska studien vid de utvalda 
organisationerna förhåller sig till de teorier vi har beskrivit tidigare. 
 
Sammanfattning av analys 
Nedan har vi sammanfattat resultatet av vad våra respondenter svarat, angående om 
de förmedlar beslutstödjande information via deras EDI-system, i en matris. I ma-
trisen visas de teoretiska möjligheterna i den vänstra kolumnen och i den översta våg-
räta kolumnen presenteras de medverkande organisationerna. I de övriga rutorna 
presenteras vad de olika organisationerna anser i förhållande till teorin. Dessa svar 
presenteras och diskuteras mer detaljerat senare i kapitlet. EDI-systemets nivå tar vi 
med i analysen eftersom det har betydelse vad de olika affärsparterna har för nivå på 
deras EDI-system. Däremot sammanställer vi inte de undersökta organisationernas 
EDI-nivå i matrisen eftersom att vi har avgränsat oss till organisa tioner som har ap-
plication integration nivå på EDI-systemet. 
 

Kommun A Kommun B Företag A Företag B

Förmedlar
pris/artikelinformation

Ja Ja Ja Ja

Förmedlar
försäljningprognos

ja Nej Nej Nej

Förmedlar
försäljningsdata Nej Nej Nej Nej

Förmedlar
inventeringsrapport

Nej Nej Nej Nej

Medelanden skickas
oftare Ja Ja Ja Ja

Utförligare
medelanden Ja Ja Ja Ja

Befintlig IT-strategi Nej Nej Nej Nej

Respondenter

Teori

 
 
Figur 5. Sammanställning av analysen.  
Från: Egen bild. 
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5.1 IT-strategi 
Vid införande och användandet av elektroniska affärer är det viktigt att en given IT-
strategi för hur tekniken skall utnyttjas och stödja verksamheten upprättas. Hällström 
(1996) beskriver IT-strategin som nödvändig för att kunna exploaterade nya affärs-
möjligheterna som den snabba tekniska utvecklingen inom IT-området skapar. Han 
beskriver även IT-strategins viktiga uppgifter med att stödja långsiktiga investeringar 
i informationsteknologi. Samtliga av våra respondenters organisationer har ingen 
vedertagen IT-strategi över hur EDI-tekniken skall nyttjas. De flesta av våra organisa-
tioner har inte på eget initiativ börjat använda EDI-tekniken, i de flesta fallen är det 
organisationernas affärspartners som har infört EDI-tekniken och för att få fortsätta 
handla med dem har de organisationer vi har undersökt varit tvungna att införa EDI i 
deras verksamhet. En del av våra respondenter ser också bara de effektiviserings-
vinster de kan göra tack vare att de har implementerat ett EDI-system i deras verk-
samhet. 
 

5.2 Nivåer av EDI 
Emmelhainz (1992) skriver i teorin och förklarar olika nivåer av EDI-kopplingar. 
Dessa är”stand-alone EDI”,”application integration” och”process re-engineering”. 
Samtliga av de organisationer som vi har undersökt har nivån application integration 
som vi även avgränsat oss till att undersöka. Förklaringen till att de har denna nivå är 
att EDI-systemet är kopplat till deras respektive affärssystemen. Vidare skriver 
Emmelhainz att nivån application integration gör det möjligt att förbättra användandet 
av informationen som finns i dokumentet. Flertalet av de svarande bedriver handel 
med företag som har olika nivåer av EDI-kopplingar och de anser då att det är skill-
nader i informationen, mängden användbar information som förmedlas mellan dessa 
företag. Ett av företagen säger även att de upplever att meddelandefrekvensen blir 
lägre från de affärspartners som har lägre nivå på EDI-koppling än vad de själva har. 
De olika parternas nivå av EDI-koppling har då betydelse av vilken information som 
kan tas tillvara på och genereras ur deras EDI-system.  
 

5.3 Beslutsstödjande information 
Marakas (1998) säger att organisationer är beroende av komplett och rättvisande in-
formatio n när de skall fatta ett beslut. Han skriver vidare att det finns olika faktorer 
som påverkar när en organisation skall fatta ett beslut. De faktorer han tar upp är 
ekonomiska, organisatoriska och tidsmässiga faktorer. Dessa faktorer påverkar olika 
mycket behovet av beslutstödjande information vid ett beslutstagande beroende på 
vilken sorts struktur organisation har. I vår undersökning intervjuade vi fyra organisa-
tioner, två  kommuner och två företag. Vi har sett en lite skillnad i behov av beslut-
stödjande information mellan dessa två organisationstyper. Kommunerna i vår under-
sökning är i större grad påverkade av de organisatoriska faktorerna än vad företagen i 
vår undersökning är. Kommunerna i vår undersökning svarade också att det var 
främst för att effektivisera handelsprocessen de började använda EDI. Kommunerna 
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måste i också större grad ta hänsyn till lagar och regler när de skall fatta ett beslut. 
Den tidsmässiga faktorn är dock något som företagen i vår undersökning måste ta 
större hänsyn till än kommunerna. En kommun har trots allt inte en lika planerings-
krävande organisation som vad ett företag har. Företag måste även i en större ut-
sträckning ta de ekonomiska faktorerna i beaktning eftersom de har konkurrerar med 
liknande företag på marknaden samt att de för att undvika att gå i konkurs ser den 
ekonomiska faktorn som lite mera allvarlig. 

5.3.1 Möjligheter för b eslutsstödjande information  med EDI 
Att det går att skicka meddelanden oftare mellan handelsparterna med hjälp av EDI-
tekniken säger Fredholm (2002) att detta ger mottagaren av dessa meddelanden bättre 
möjlighet att planera sin verksamhet. Han skriver vidare att vi användandet av EDI-
tekniken kan informationen uppdateras kontinuerligt vilket även leder till bättre 
framförhållning och planering och möjlighet till bättre beslutsstödjande grund. Fred-
holm tillägger också att ett elektroniskt meddelande kan skickas till en obetydlig 
kostnad. Emmelhainz (1992) stödjer även detta när hon säger att EDI-användandet 
ger ett företag tillgång till mer rättvisande information samt att information finns åt-
komlig när den behövs. Gemensamt som även framgick av resultatet i matrisen är att 
alla organisationer anser att de skickar mer meddelanden som även innehåller mera 
information i och med användningen av EDI-tekniken. En av respondenterna anser 
även att det finns ett behov av att skicka ännu mera meddelanden. Men samtidigt som 
de säger detta tillägger våra respondenter att det även är en kostnad att skicka fler 
meddelanden och därför anser våra respondenter att det är viktigt för deras respektive 
organisation att vara återhållsamma med antalet meddelanden de skickar. Våra 
respondenter anser att genom att erhålla meddelanden oftare gör att informationen 
blir mer uppdaterad och relevant, och leder till bättre beslutsstöd vilket även stöds av 
teorin. 
 
Fredholm (2002) säger att med tekniken för elektroniska affärer kan ytterligare 
information lätt adderas, vilket kan vara av vikt i ett beslutstödjande syfte. Det är 
vanligt att organisationer har uppgifter i sina informationssystem som är värdefulla 
för deras affärspartners, men på pappersdokumentet finns det ingen plats till att ad-
dera denna information. I ett elektroniskt meddelande finns dock i princip obegränsad 
mängd utrymme för att lägga till information, till en obetydlig kostnad. De intervju-
ade svarade att informationen till viss del har blivit utförligare, den information som 
har lagts till är sådan som kan underlätta och främja uppföljning samt ligga till grund 
för ett beslutstöd. Behovet av att skicka med utförligare information utifrån den infor-
mation de förmedlar i dag är begränsad, framförallt ifrån kommunernas synvinkel. 
Företagen som vi har intervjuat är dock mer positiva och aktivt arbetande för att 
nyttja denna möjlighet än de respondenter som vi har frågat vid kommunerna. Men 
tre av de organisatione r vi har intervjuat ser även ett hinder i detta utvecklingsarbete 
och det är kostnaden för att skicka informationen som baseras på respektive med-
delandes storlek. Det vill säga att desto mer information som läggs till i ett medde-
lande desto dyrare blir det att skicka det. De svarande uttrycker även synpunkter, att 
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om ytterligare information skall adderas måste eventuellt även de interna affärs-
systemen förändras vilket även det innebär kostnader. 
 
Jilovec (1998) skriver i sin bok att EDI gör det möjligt för organisationer att förmedla 
information som i sin tur kan förbättra beslutsprocessen i en organisation. Hon ger 
som exempel att information angående  lagernivåer, säljprognoser och 
pris/artikelinformation samt möjligheten att kunna förmedla meddelanden oftare och 
utförligare, detta kan ligga till grund för ett bättre beslutstöd. Nedan har vi samman-
fattat vad våra respondenter anser om möjligheterna med att kunna förmedla denna 
information. 
 

• Pris/artikel information 
Enligt EAN International (1998), kan denna information användas som en lista 
över alla leverantörens artiklar eller som föravisering för ändringar i artikel-
sortimentet. Dessa uppgifter ger mottagaren uppdaterad och relevant information 
vilket är viktigt när mottagaren skall fatta ett beslut. Som resultaten i matrisen vi-
sar använder kommunerna i vår empiriska undersökning denna information, de 
erhåller pris/artikelinformation från deras affärspartners. Informationen används i 
syftet att kommunerna hela tiden skall ha relevant och uppdaterad information om 
deras affärspartners varor och tjänster vilket underlättar när de skall fatta beslut. 
Företagen i vår empiriska undersökning tar inte emot någon sådan information 
däremot skickar de denna information till en del av deras affärspartners och för 
företagen är det inte i något beslutstödjande syfte utan mer i ett uppföljningssyfte 
för att deras affärspartners hela tiden skall ha uppdaterad information.  

 
• Försäljningsprognos 
Enligt EAN International (1998) kan försäljningsprognos användas för att ge pro-
gnoser över förväntad efterfrågan till leverantören, antingen enbart som infor-
mation eller också som verklig begäran om produkter. Försäljningsprognos är av-
sedd att förmedla information om när produkter faktiskt behövs, vilket inte 
nödvändigtvis är samma tidpunkt som gäller för försäljning av produkterna. Jilo-
vec (1998) anser att detta är sådan information som en organisation kan använda i 
ett beslutstödjande syfte. Flertalet av våra respondenter skickar inte denna infor-
mation via EDI i dagsläget, en del av respondenterna förmedlar dock liknande 
information via andra medier och de anser att det är b ra i ett beslutstödjande syfte. 
Företag A använder sig inte av denna information idag men ser ett behov av att 
förmedla sådan information i framtiden eftersom deras affärspartners efterfrågar 
denna information. Företag B får denna information via fax eller mail för tillfället 
men ser ett behov av att tillhandahålla denna information via EDI eftersom de an-
ser att deras inköpsavdelning skulle ha nytta av att denna information genereras 
direkt in i deras affärssystem. 
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• Försäljningsdata 
Uppgifterna kan användas för planering och för statistiska ändamål. Informatio-
nen kan användas för att stödja system för fortlöpande påfyllning baserat på 
leverantörens ansvar (EAN International, 1998). Detta är information som ingen 
av våra respondenter skickar via EDI. Kommun B får dock sådan information 
men inte från deras EDI-system.  Kommun A svarar att de anser sig ha för små 
lager för att det skall vara någon ide att skicka liknande information. De två före-
tagen ser inget större behov av denna typ av information.  
 
• Inventeringsrapport 
EAN International (1998) säger att organisationer kan dra avsevärd nytta av 
förbättrade lagerhållningssystem. Inventeringsrapport ger köparen tillfälle att 
minimera sina lagerhållningskostnader och att skicka information till leveran-
tören, som därmed kan planera för det framtida produktionsbehovet. Detta var 
inte något som någon av våra respondenter var intresserade eller såg något behov 
av att kunna förmedla denna information, detta beroende på att kommunerna i 
princip inte har någon lagerhållning och företagen arbetar redan i dagsläget med 
mycket korta ledtider. 
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6 Slutsats & Diskussion 
I detta kapitel redovisar vi de slutsatser vi dragit samt att vi för en diskussion runt vår 
analys av våra teorier och empiriavsnitt. Slutsatserna skall svara på vårt syfte och 
detta presenteras först i kapitlet. Detta kapitel innehåller även vår metoddiskussion 
där vi tar upp sådant vi tror kan ha påverkat vår datainsamling och avslutningsvis 
ger vi förslag på vidare forskning utifrån vår undersökning.  
 
Syfte 
Undersökningens syfte är att undersöka hur organisationer utnyttjar möjligheten att 
förmedla beslutstödjande information med hjälp av ett EDI-system. Vi kommer även 
att undersöka varför eller varför inte beslutstödjande information förmedlas med hjälp 
av organisationernas EDI-system. Resultat kan vara till hjälp för organisationer som 
redan har ett EDI-system och som vill utveckla användningsområdet för systemet. 
 

6.1 Slutsatser 
Nedan beskriver vi den slutsats vi har kommit fram till utifrån analysen av vår em-
piriska undersökning och det teorimaterial vi tidigare presenterat.  
 
Svaret på vårt syfte är att de organisationer vi har intervjuat i dagsläget inte i någon 
större utsträckning förmedlar beslutstödjande information via deras EDI-system. Det 
är endast pris/artikelinformation som används av de möjligheter vi har undersökt. 
Varför organisationerna inte utnyttjar de övriga möjligheterna kan bero på de del-
slutsatser vi sammanfattat nedan.  
 
En första delslutsats är att avsaknaden av IT-strategi hos de organisationer vi under-
sökt, kan ha haft betydelse för att de inte använder sig av EDI-tekniken fullt ut. 
 
En andra delslutsats vi kan dra är att, angående nivåer av EDI-koppling är att möjlig-
heten att förmedla information på ett bättre sätt inte utnyttjas trots att samtliga organi-
sationer som vi har intervjuat har ett EDI-system som befinner sig på application in-
tegration nivå som tillhandahåller dessa möjligheter. Eftersom att alla organisationers 
affärspartners i vår undersökning inte har samma nivå av EDI-koppling, oftast en 
lägre nivå, drar vi slutsatsen att det kan ha betydelse vilken nivå de olika affärs-
parterna har om det skall kunna utnyttja möjligheten att kunna förmedla besluts-
stödjande information på bästa sätt.  
 
En tredje slutsats vi har dragit är att kostnaden per meddelande är för hög för att de 
organisationer vi har intervjuat skall nyttja möjligheten att skicka meddelanden oftare 
och att skicka utförligare information i dessa meddelanden. Vi kan utifrån detta til-
lägga att om alltför mycket ny information skall läggas till behöver eventuellt de in-
terna affärssystemen ändras. Där skulle det även tillkomma en stor kostnad för 
organisationerna. 
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En fjärde slutsats vi kan dra utifrån vår undersökning är att organisationerna inte ser 
behovet av att skicka beslutstödjande information via EDI i dagsläget. 
 
En femte och sista slutsats vi kan dra angående möjligheten med beslutsstödjande-
information är att kommuner och företag har olika behov av denna information. Före-
tagen är överlag mer positiva och ser potentialen och behovet att utveckla möjlighen 
angående att förmedla försäljningsprognoser, försäljningsdata och inventerings-
rapporter i framtiden. 
 

6.2 Diskussion 
Nedan följer en diskussion kring de slutsatserna vi dragit och vi kommer även att ge 
vår bild av varför resultatet av vår undersökning blev som det blev.  
 

6.2.1 IT-strategi  
En variabel vi har valt att undersöka och som är av betydelse för hur företagen ut-
nyttjar möjligheterna med EDI är om organisationerna har någon IT-strategi över 
deras EDI-användande. Svaret blev förvånansvärt att ingen av de organisationer vi 
har undersökt har någon vedertagen eller nedskriven strategi över användandet av 
EDI-tekniken. Detta tror vi är en avgörande faktor till varför de inte utnyttjar deras 
EDI-system fullt ut. De flesta organisationer avser endast att effektivisera handels-
processen. Vikten av att ha en IT-strategi stöds även i teorin och där betonas vikten av 
att ha en plan om hur tekniken skall utnyttjas och stödja verksamheten. Eftersom 
ingen av våra organisationer har någon IT-strategi över användandet av systemet tror 
vi att det är en av anledningarna till att organisationerna inte använder eller utnyttjar 
möjligheterna med tekniken fullt ut i dagsläget. 
 

6.2.2 Nivåer av EDI 
En annan variabel som även den har betydelse för hur företagen utnyttjar möjlig-
heterna med EDI är betydelsen av de olika nivåerna av EDI-koppling som organisa-
tionerna har. Det spelar in i hur väl möjligheterna med EDI kan utnyttjas om affärs-
partners har lägre EDI-nivå än den egna organisationen. Våra respondenters orga-
nisation har samtliga den nivån på EDI-koppling som kallas application integration. 
Detta innebär att de borde kunna utnyttja den information som förmedlas på ett bättre 
sätt. Varför de inte gör det kan bero på att alla affärspartners inte har samma nivå som 
dem på deras EDI-koppling.  Det är ingen ide att skicka information som inte motta-
gande part klarar av att hantera. Vi tror alltså att samarbetet fungerar bättre om båda 
handelsparter kan utnyttja de möjligheter och vinster som EDI-systemet medför. Där-
för anser vi att det är en stor fördel att organisationerna har samma nivå på deras EDI-
kopplingar om de skall kunna utnyttja tekniken fullt ut.   
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6.2.3 Beslutsstödjande information 
De val av organisationer vi gjort tror vi kan ha betydelse för hur resultatet av vår 
undersökning blev. Angående möjligheterna med att förmedla beslutsstödjande infor-
mation såg vi att det inte fanns något större behov eftersom liknande information 
förmedlas via andra medier såsom fax eller e-mail av några organisationer. Varför 
behovet inte var större kan delvis bero på att kommunernas verksamhet, där vi utfört 
en del vår empiriska undersökning, inte är lika planeringskrävande. Vad vi menar 
med det är att kommuner inte alltid är i lika stort behov av beslutsstödjande informa-
tion som andra organisationer. Dock finns det ett behov hos företagen att utveckla 
dessa möjligheter i framtiden, eftersom att deras kunder har börjat efterfråga dessa 
lösningar. Varför det inte utnyttjas mera tror vi även beror på att organisationerna inte 
ser nyttan med att få liknande information via deras EDI-system i dagsläget. En an-
nan anledning till att dessa möjligheter inte utnyttjas tror vi även kan vara att alla 
organisationer inte är medvetna om EDI-teknikens möjligheter. Vi tror också att den 
långsamma utvecklingen inom EDI-tekniken och dess möjligheter är delvis resultatet 
av att organisationerna har blivit mer eller mindre tvingade att inleda handel via EDI 
och att vinsterna inte alltid blir lika stora för både köpare och säljare.  
 
Alla organisationer vi har intervjuat har använt EDI relativt länge men använder inte 
systemet i den utsträckning som de teorier vi läst säger att systemet kan nyttjas till. 
Om organisationer skulle inse att EDI-systemet kan användas till att förmedla beslut-
stödjande information tror vi att EDI skulle bli mera använt och organisationer skulle 
se nyttan med EDI-systemet på ett annat sätt. Vi tror även att det är efterfrågan från 
organisationernas kunder som kommer att spela en avgörande roll i utvecklingen av 
detta i framtiden eftersom organisationerna väger kundnyttan mot kostnaden, det vill 
säga om kundnyttan och efterfrågan blir större än kostnaden i framtiden kommer 
organisationerna att implementera dessa lösningar. 
 
Möjligheter för beslutsstödjande information med EDI 
På frågeställningarna om informationen som förmedlas via organisationernas EDI-
system har blivit utförligare och om det skickas meddelanden oftare svarade samtliga 
våra respondenter instämmande på. Däremot att de kan göras till en obetydlig kost-
nad, som teorierna anser, var organisationerna inte lika övertygade om. De flesta an-
såg att det var dyrt att skicka meddelanden och att det oftast var kundernas behov som 
styr antalet meddelanden som skickas. Varför kundernas behov styr antalet med-
delanden och att kostnaden ses som en begränsning tror vi beror på att organisa-
tionerna inte har kunskapen och inte heller ser nyttan för den egna organisationen att 
förmedla meddelanden oftare och förmedla utförligare meddelanden. Två av våra 
respondenters huvudsakliga anledning till införskaffandet av EDI-systeme t var att 
effektivisera handelsprocessen och därför tror vi att de inte har satt sig in i EDI-
systemets alla möjligheter. Varför organisationerna anser att kostnaden gör att de inte 
skickar meddelanden oftare och skickar utförligare meddelanden tycker vi är 
förvånande och att kostnaden skulle vara en faktor som hade en betydelse för hur 
EDI-systemet utnyttjas i verksamheterna trodde vi inte när vi började skriva denna 
uppsats. Vad det kan bero på vet vi inte säkert men det kan ha att göra med 
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överföringstekniken men det är något vi inte har behandlat i denna uppsats. Utveck-
lingen av dessa överföringstekniker skulle säkert ge organisationerna större möjlig-
heter att förmedla information mellan deras affärspartners i större utsträckning. 
  

6.3 Metoddiskussion 
Vi anser att vi har uppnått vårt syfte med vår undersökning. Vi tycker även att vår 
undersökning har gått bra och att vi har blivit väl bemötta av de respondenter vi har 
varit i kontakt med, det har även visat stort intresse för att hjälpa oss. 
 
I vår empiriska undersökning valde vi, utifrån tips från en konsult som utvecklat EDI-
system, vilka företag vi skulle ta med i vår undersökning. De val vi gjorde var med-
vetna val från vår sida men vi tror att om vi valt andra företag eller organisationer i 
vår empiriska undersökning hade resultatet av vår undersökning kunnat bli annor-
lunda. Speciellt om vi hade valt företag där verksamhetens produktion är i fokus och 
där verksamhetskritiska beslut fattas dagligen.  
 
De faktorer vi har undersökt i denna uppsats angående utförligare information, 
pris/artikelinformation, försäljningsprognos, försäljningsdata och inventeringsrapport, 
är sådan information som inte alltid är vanligt att kommuner använder sig av. Det är 
nog sådan information som företag i större utsträckning är i behov av och detta kan 
även det ha påverkat resultatet av vår undersökning.  
 
Eftersom vi utförde intervjuer hade vi, för att få  en större bredd på undersökningen, 
kunnat komplettera intervjuerna med en enkät. Anledningen till varför vi valde inter-
vjuer var att vi tyckte att det skulle ge oss mera uttömmande svar, samt att vi skulle få 
träffa respondenterna ansikte mot ansikte, vilket enkäter inte alltid ger. Enkäter ten-
derar till att vara ett mera opersonligt sätt att samla in information på. Sedan vill vi 
tillägga att det krävs en speciell teknik att genomföra intervjuer och den tekniken kan 
vi villigt erkänna att vi inte besatt vid vårt första intervjutillfälle, dock känner vi att 
för varje intervjutillfälle blev vi bättre och bättre. Detta har dock inte hämmat vår 
datainsamling och vi känner fortfarande att vi inte är fullärda inom området men att vi 
har kommit en bit på vägen. 
 
Tyvärr kunde vi inte utföra samtliga intervjuer ansikte mot ansikte utan två av våra 
intervjuer var vi tvungna att genomföra som telefonintervjuer. Detta trodde vi skulle 
innebära problem men eftersom vi spelade in samtliga intervjuer på band var inte det 
något hinder i vår undersökning.  
  
Avslutningsvis känner vi oss tillfreds med vårt metodval samtidigt som vi är väl 
medvetna att det finns andra metoder att tillgå och som hade gått att använda i den 
typen av undersökning vi gjort. 
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6.4 Förslag på vidare forskning 
Under vår undersökning har en del tankar väkts om förslag på vidare forskning. En av 
dessa tankar är att göra en liknande undersökning på företag som använt sig av EDI 
en längre tid än vad våra undersökta organisationer har gjort och undersöka i vilken 
utsträckning de utnyttjar den förmedlade informationen i ett beslutstödjande syfte.  
 
Ett annat förslag är att göra en liknande undersökning på företag som använder sig av 
något annat överföringsformat än Edifact. XML är till exempel ett överföringsformat 
som växer sig allt starkare och det vore intressant att se om det skulle bli någon skill-
nad på resultatet i en sådan undersökning.    
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Bakgrund 
 
1. Kan du berätta lite om dig själv? 
2. Kan du beskriva vad ditt arbete/arbetsuppgifter handlar om? 
3. Kan du berätta lite om er organisation? 

 
Om EDI-användandet 
 

1. Varför/när började ni använda er av Elektroniska affärer(EDI)? 
 
2. Har ni någon IT-strategi över Er EDI-användning?                   

(syfte med införande och användning)  
 

3. Hur många affärspartners, som ni bedriver handel med via EDI, har ni i 
dagsläget?(offentliga, privata) 

a) Har ni några affärspartners där ni bedriver handel utan 
användande av EDI? 

b) Är det skillnader på informationsmängden som förmed-
las mellan dessa handelspartners? 

 
4. Vilka dokument/vilken information förmedlades innan införandet av 

EDI-tekniken mellan er och era handelspartners? 
 
5. Vilken typ av EDI-koppling har ni?  

 
6. Har alla era affärspartners samma nivå på EDI-kopplingen som er? 

a) Om Nej, upplever ni någon skillnad på 
informationsmängden/meddelandefrekvensen hos 
de organisationer som har en annan nivå? 

 
7. Beskriv förhållandet mellan det traditionella pappersdokument och 

meddelandena ni skickar efter införande av EDI, har informations -
mängden förändrats? 

 
 
8. Har meddelande frekvensen förändrats vid EDI-användandet i 

förhållandet till hur handel bedrivits innan införandet av EDI? 
 

9. Skickar ni eller tar ni emot information/meddelanden mellan era 
handelspartners som t.ex.? 

a) Pris/artikel information  
(Uppdatering av priser och artiklar för avisering av 
förändringar) 
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b) Försäljningsprognoser  

(Information om när produkter behö vs, information 
om förväntad efterfrågan)  

 
c) Inventeringsrapporter 

(Planera för det framtida produktionsbehovet, ge köparen 
tillfälle att minimera sina lagerhållningskostnader)  

 
d) Försäljningsdata  

(Stöd för fortlöpande påfyllning baserat på leve -
rantörens ansvar.) 

 
10. Ser ni något behov av att skicka någon ytterligare information än vad 

ni gör i dagsläget? 
 

11. Upplever ni att ert EDI-system ger några konkurrensfördelar? 
 

12. Har du något övrigt att tillägga? 




