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Sammanfattning 

Digitalisering har med tiden fått en allt större betydelse och vikten av att företag utvecklas i takt 
med dess framväxt förväntas öka. En anledning till det är globaliseringen som bland annat 
medfört en ökad konkurrens. För att bibehålla alternativt förbättra konkurrenskraften bör 
företag ha en tydlig strategi för hur resurser gällande digitala satsningar ska avsätts. Ytterligare 
en viktig aspekt för att överleva på marknaden är företagets förmåga att hantera inköp samt ha 
nära och långsiktiga leverantörsrelationer. För att åstadkomma det behövs en god 
kommunikation där information snabbt och enkelt kan delas. Företag har generellt svårt att 
utvecklas i takt med digitaliseringens framfart på grund av att de prioriterar sina resurser till 
annat. Studien syftar därmed till att besvara följande frågeställning: ”Hur kan ett företag 
prioritera sina resurser för uppströms digitalisering?”. 

För att besvara ovanstående frågeställning genomfördes en fallstudie på Axis Communications 
AB. Syftet med studien är att effektivisera och förenkla kommunikationen gällande uppströms 
digitalisering genom att hjälpa Axis att prioritera sina resurser. För att åstadkomma det kommer 
Axis nuvarande kommunikationsflöde med deras leverantörer att undersökas. För att få en 
trovärdig bild av hur kommunikationen ser ut i dagsläget genomfördes flera intervjuer med 
anställda på Axis och en enkätundersökning distribuerades till leverantörerna. För att få ökad 
inspiration samt säkerställa att rekommendationerna är realistiska hölls två 
benchmarkingintervjuer och ett möte med en specialist inom området digitalisering. Baserat på 
litteraturstudien, empirin och analysen utformades en prioriteringslista för Axis som innefattas 
av följande sex steg, där respektive steg bör genomsyras av att ”Kontinuerligt arbeta med 
digitala möjligheter och utmaningar”. 

1. Skapa intern förståelse 
2. Skapa nära och långsiktiga samarbeten med leverantörerna 
3. Undersöka värdet av att digitalisera kommunikationen 
4. Förändra och effektivisera nuvarande arbetssätt 
5. Anpassa digitala lösningar utefter leverantörens mognadsgrad 
6. Fortsätta implementera EDI 

För att åstadkomma en lyckad digital satsning bör Axis inledningsvis arbeta med att skapa en 
intern förståelse. Först efter det ska Axis avsätta resurser på att förbättra leverantörssamarbetet. 
För att sedan säkerställa att en digital satsning är fördelaktig att genomföra ska Axis undersöka 
värdet av förändringen. Därefter bör Axis bestämma hur de vill förändra och effektivisera sina 
nuvarande arbetssätt innan de kan erbjuda leverantörerna anpassade digitala lösningar, baserat 
på deras digitala mognadsgrad. Efter det bör fokus vara att fortsätta implementera EDI. Då 
prioriteringslistan innehåller generella rekommendationer är den även applicerbar på andra 
företag men kan anpassas utifrån den specifika situationen. 

Nyckelord: Digitalisering, Digital kommunikation, EDI, Leverantörsrelation  



Abstract 
Digitalisation has, over time, become increasingly important and the importance of companies 
developing in pace with its growth is expected to increase. One reason for this is globalisation, 
which among other things has led to increased competition. To maintain or improve 
competitiveness, companies should have a clear strategy for how resources for digital 
investments should be allocated. Another important aspect for surviving in the market is the 
ability of companies to manage purchases and have close and long-term supplier relationships. 
To achieve this, good communication is needed where information can be shared quickly and 
easily. Generally, companies find it difficult to develop in the same pace as the digitalisation 
since they prioritise their resources for other things. Thus, the study aims to answer the 
following research question: “How can a company prioritise its resources for upstream 
digitalisation?”. 

To answer the research question above, a case study was conducted at Axis Communications 
AB. The purpose of the study is to streamline and simplify the communication regarding 
upstream digitalisation by helping Axis prioritise its resources. To achieve this, Axis’ current 
flow of communication with their suppliers will be investigated. In order to obtain a credible 
picture of the current communication, several interviews were conducted with employees at 
Axis and a survey was distributed to the suppliers. To gain more inspiration and ensure that the 
recommendations are realistic, two benchmarking interviews and a meeting with a specialist 
within digitalisation were held. Based on the literature review, the empirical data and the 
analysis a priority list including the following six steps was designed for Axis, where each step 
should be permeated by “Continuous work with digital opportunities and challenges”. 

1. Create internal understanding 
2. Create close and long-term partnerships with the suppliers 
3. Examine the value of digitising the communication 
4. Change and streamline current working methods 
5. Customise digital solutions according to the supplier’s maturity 
6. Continue to implement EDI 

To achieve a successful digital initiative, Axis should initially work on creating an internal 
understanding. After that Axis will set aside resources to improve supplier collaboration. 
Thereafter, to ensure that a digital investment is advantageous to implement, Axis will examine 
the value of the change. Then, Axis should decide how they want to change and streamline their 
current working methods before they can offer the suppliers customised digital solutions, based 
on their digital maturity. At last, the focus should be on continuing to implement EDI. Since 
the priority list contains general recommendations, it is also applicable to other companies, but 
can be adapted to the specific situation. 

Key Words: Digitalisation, Digital communication, EDI, Supplier relationship  



Terminologi 
 
Digital kommunikation  All kommunikation som aktiveras av 

automatisk dataöverföring. 

Digitalisering  Omvandling av information från analog till 
digital.  

Electronic Data Interchange (EDI)  Elektroniska meddelanden mellan företag 
som möjliggör att affärstransaktioner 
automatiskt uppkommer i hela 
försörjningskedjan samtidigt. 

Kontraktstillverkare (EMS)  Ett företag som tillverkar eller bearbetar 
produkter på uppdrag av ett annat företag. 
Samarbetet med EMS är ofta nära och 
långsiktigt. 

Supplier Relationship Management (SRM)  En process för att hantera befintliga samt 
hitta nya leverantörer samtidigt som 
kostnaderna minskas. 

Supply Chain Management (SCM)  Att styra och dela material, information och 
finansiell information inom och mellan alla 
organisationer i försörjningskedjan för att 
möta kundens behov och därigenom 
förbättra hela försörjningskedjan. 
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1. Inledning 
Avsnittet redogör för bakgrunden till arbetet kopplat till digitalisering, inköpsprocessen samt 
kommunikationen med leverantörerna. Dessutom presenteras en problemdiskussion, studiens 
frågeställning samt arbetets syfte och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Företag påverkas idag, till stor del på grund av globaliseringen, av en marknad som förändras 
allt snabbare och av produktcykler som blir allt kortare (Björkqvist, Engstrand, Htun & 
Norgren, 2010). Förutom snabba förändringar och kortare livscykler kommer dessutom 
digitaliseringen ha en stor påverkan på företag inom de närmsta åren (Büttner & Müller, 2018). 
Enligt Byrne et al. (2016) rör sig hela samhället i snabb fart mot en ny era av digitalisering, 
vilket Lundström och Moberg (2017) övergripande beskriver som omvandlingen från manuellt 
till digitalt. Digitaliseringen kommer innebära stora förändringar för hela samhället, men 
framförallt för företagen och hur de genomför affärer (Andersson & Ek Tedefors, 2017). De 
flesta företag vet därför att de behöver prioritera att digitalisera sin verksamhet, men majoriteten 
av dessa företag har samtidigt svårt att veta vad de ska göra och hur de i stort ska starta sin 
digitala resa (Lundström & Moberg, 2017). Att ha en tydlig digitaliseringsstrategi är enligt 
Matt, Hess och Benlian (2015) väsentligt då det är grunden för hur företagets digitala förändring 
ska koordineras, prioriteras och implementeras. 

Att implementera digitala tekniker påverkar däremot inte bara företaget internt, utan har också 
en stor påverkan på exempelvis dess försörjningskedjor samt försäljnings- och inköpskanaler 
(Matt, Hess, Benlian, 2015). Inköp har tillsammans med supply chain management, SCM, fått 
en allt större uppmärksamhet av företag, då de i takt med den ökade konkurrensen inser vilken 
betydelse dessa delar har för en verksamhets framgång (Van Weele, 2017). Inköp och SCM 
kan enligt Van Weele (2017) påverka både ett företags resultat men också dess faktiska 
försäljning vilket gör att det är viktigt för företagens ekonomiska ställning på kort sikt och 
konkurrensförmåga på lång sikt att man har effektiva och konstruktiva relationer med sina 
leverantörer (s.32). För att integrera och skapa goda relationer med sina leverantörer är det 
enligt Lotfi, Mukhtar, Sahran och Zadeh (2013) nödvändigt att dela med sig av information till 
dem.  

Ett företags relationer med dess intressenter påverkas dock av digitaliseringen eftersom nya 
möjligheter för hur kommunikationen kan ske hela tiden uppkommer (Andersson & Ek 
Tedefors, 2017). Det räcker därmed inte att bli digital i kommunikationen med leverantörerna 
för att skapa goda relationer, företag måste dessutom hela tiden hänga med i utvecklingen av 
nya tekniker (Andersson & Ek Tedefors, 2017). Den snabba digitala utvecklingen gör däremot 
att mognadsgraden för att införa nya digitala tekniker och processer skiljer sig mycket mellan 
olika företag (Pessl, Sorko & Mayer, 2017). Om viljan för förändring enbart finns hos den ena 
parten kan det leda till att en digital förändring försvåras (Horlacher & Hess, 2016). Att ett 
företag är villiga och har en förmåga att förändras är enligt Büttner och Müller (2018) en 
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förutsättning för att företaget ska fortsätta vara framgångsrikt på marknaden som ständigt och 
oförutsett förändras. Det är nämligen av stor vikt att tidigt digitalisera sin verksamhet för att 
erhålla konkurrensfördelar och överleva på marknaden (Ferreira, Fernandes & Ferreira, 2018).  

Tidigare studier har fokuserat på olika delar av en digital strategi. Vissa studier har betonat 
vikten av digitalisering och andra har tagit upp hur företagets affärsrelationer påverkas av en 
ökad digitalisering. De flesta studier fokuserar på tillverkande företag inom industrin och vilka 
effekter digitaliseringen kan ha för denna typ av företag. Många studier har även undersökt hur 
en digitalisering kan genomföras i små- och medelstora företag, alltså företag med mindre än 
250 anställda och en maximal årsomsättning på 50 miljoner euro (Säfsten, Winroth & Löfving, 
2014). En annan gemensam nämnare hos tidigare studier är att de ofta belyser hur 
kommunikationen med kunderna kan göras mer digital och inte hur 
leverantörskommunikationen kan digitaliseras. Det saknas därmed studier inom området för 
hur ett stort företag ska prioritera sina resurser och genomföra sin digitala förändring med 
leverantörerna. 

1.2 Problemdiskussion 
Det finns flertalet fördelar med att implementera digitala lösningar och skapa en mer digital 
kommunikation med leverantörer (BarNir, Gallaugher, & Auger, 2003). Det kan exempelvis 
förbättra det administrativa arbetet vilket leder till en ökad kontroll och bättre översikt (BarNir 
et al., 2003; Feeny, 2001). I dagsläget är det däremot få företag som avsätter tillräckligt med 
resurser och har en strategi för hur de ska digitalisera sin verksamhet (Bughin & Zeebroeck, 
2017). Det är därmed viktigt att ledningen är positiv till en digital satsning och prioriterar 
digitala förändringen i det dagliga arbetet (Matt, Hess & Benlian, 2015). Williamson (2018, 30 
januari) nämner att majoriteten av kommunikationen med leverantörerna i många fall 
fortfarande sker manuellt via exempelvis e-post, papper och telefon.  

Flertalet företag har svårt att utvecklas i takt med digitaliseringens framväxt på grund av att de 
prioriterar tillväxt framför digital utveckling, och då endast fokuserar på att öka försäljningen 
(Naudziunas, 2010). Axis Communications AB, hädanefter benämnt som Axis, är ett exempel 
på ett företag som tidigare inte fokuserat på digitalisering. När en satsning på uppströms 
digitalisering nu ska ske är det svårt för dem att veta hur de ska prioritera sina resurser och vilka 
digitala lösningar som ska implementeras.  

Ovanstående utmaningarna leder fram till den frågeställning som studien avser besvara: 

”Hur kan ett företag prioritera sina resurser för uppströms digitalisering?” 

Frågeställningen ovan kommer besvaras med hjälp av följande forskningsfrågor: 

1. Hur ser kommunikationsflödet med leverantörer ut i dagsläget? 
Forskningsfråga 1 kommer besvaras genom undersökning av hur samt vad Axis olika 
avdelningar kommunicerar med sina leverantörer.  
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2. Vilka möjligheter och utmaningar finns vid digitalisering av kommunikationsflödet? 
Forskningsfråga 2 kommer besvaras genom undersökning av Axis och leverantörernas 
mognadsgrad, vilja, kunskap och förmåga. Vidare kommer Axis möjligheter och 
utmaningar för en digital kommunikation att studeras. Dessutom kommer inspiration 
gällande digitala möjligheter och utmaningar hämtas från andra företag och personer 
inom olika branscher.  

Tidigare studier har undersökt hur kommunikationen med kunder kan göras mer digital, 
däremot finns enbart ett fåtal motsvarande studier mot leverantörer. Vår studie kommer därför 
undersöka hur genomförandet av en uppströms digitaliseringen kan ske och vilka prioriteringar 
som bör göras. 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur det nuvarande kommunikationsflödet med 
leverantörerna ser ut för att sedan hjälpa Axis att prioritera sina resurser gällande uppströms 
digitalisering, för att därigenom kunna effektivisera och förenkla kommunikationen. Studien 
syftar därmed till att ta fram en prioriteringslista för Axis gällande hur en digital förändring kan 
genomföras uppströms i försörjningskedjan. 

1.4 Avgränsningar 
Studien är avgränsad till en fallstudie på ett företag som är verksam på den globala marknaden. 
Studien genomförs av två heltidsstudenter och pågår under 20 veckor. Fokus kommer vara att 
undersöka möjligheter och utmaningar av att digitalisera kommunikationsflödet uppströms där 
urvalet av leverantörer har en direkt kommunikation med Axis. Resultatet av studien kommer 
däremot inte implementeras inom studiens tidsram. Vidare kommer enbart generella och 
övergripande rekommendationer ges i en prioriteringslista, då det efterfrågats av fallförtaget. 
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2. Metod 
Avsnittet nedan redogör för studiens upplägg, forskningsansats, -strategi och -strategi, 
urvalsmetoden samt hur data har samlats in och analyserats. Därtill diskuteras studiens 
reliabilitet och validitet. 

2.1 Studiens upplägg  
Studien kan kategoriseras i tre olika faser vilka är planering, datainsamling och analys. Arbetet 
inleddes med en planeringsfas som framförallt bestod av en projektplan där bland annat 
problemdiskussion, metod och tidsplan utformades. Planeringsfasen lade därmed grunden för 
studiens genomförande och användes som stöd under projektets fortsatta arbete. Planeringen 
av projektet reviderades till viss del i samband med datainsamlings- och analysfasen, då 
studiens upplägg var av iterativ karaktär. Datainsamlingsfasen påbörjades före analysfasen då 
data initialt behövde samlas in för att få en förståelse för hur Axis arbetade samt vilka problem 
de står inför. En del av datainsamlings- och analysfasen skedde däremot parallellt då insamlad 
data från intervjuer med personer från Axis, observationer, litteraturstudie, benchmarking, 
enkätstudie samt ett möte med en specialist användes som underlag vid analysen. Analysfasen 
innefattades av en tematisk analys samt en kvantitativ analys. När studiens tre faser var klara 
sammanställdes resultatet och slutsatser formulerades. Studiens upplägg med dess ingående 
moment visualiseras i Figur 1 nedan.  

 

 
Figur 1: Studiens upplägg med dess ingående moment 

 
Studiens olika metodval inom respektive område sammanfattas och illustreras i Tabell 1 nedan. 
I kommande avsnitt kommer en mer detaljerad beskrivning av studiens val gällande 
forskningssyfte, -ansats och -strategi samt urval och datainsamling presenteras. 



 5 

Tabell 1: Översikt av metoder 

Område Metodval 
Forskningssyfte Explorativ 
Forskningsstrategi Fallstudie 
Forskningsansats Abduktiv 
Urval Icke-slumpmässig 
Datainsamling Kvalitativ och kvantitativ 

 

2.2 Forskningssyfte, -ansats och -strategi  
Studien påbörjades med ett brett perspektiv utan avgränsningar för att successivt smalnas av i 
takt med projektets fortskridande, vilket medförde att ett explorativt tillvägagångssätt användes 
(Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Projektet syftade nämligen till att undersöka hur Axis 
kommunikation med dess leverantörer såg ut i nuläget, för att sedan hitta rekommendationer 
för hur kommunikationen kunde göras mer digital samt hur den digitala förändringen skulle 
prioriteras. Därav ansågs projektets syfte vara explorativt. Ytterligare en anledning till att ett 
explorativt syfte valdes var på grund av flexibiliteten, det vill säga förmågan att förändra 
tillvägagångssätt och söka nya insikter under projektets fortskridande (Saunders et al., 2009).  

För att uppnå studiens mål behövs en tydlig strategi för dess genomförande. Projektets strategi 
är en fallstudie till följd av att projektet avser att genomföra en empirisk undersökning på ett 
utvalt företag i ett reellt sammanhang. Det finns flera olika definitioner för vad en fallstudie är, 
exempelvis beskriver Wiedersheim och Eriksson (1997) att en fallstudie definieras av att ett 
fåtal objekt studeras i en mängd olika avseenden. Yin (2003) definierar däremot en fallstudie 
enligt A case study is an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon within 
its real-life context. especially when the boundaries between phenomenon and context are not 
clearly evident. (s.13).  

Som forskningsansats för studien valdes abduktion vilket är en kombination av de traditionella 
vetenskapliga metoderna deduktion och induktion (Le Duc, 2007). Enligt Le Duc (2007) 
grundar sig ett deduktivt tillvägagångsätt i att studien utifrån en referensram, exempelvis teori 
eller modell, formulerar hypoteser som genom observationer testas mot verkligheten. 
Motsatsen till deduktion är induktion, det vill säga att verkliga observationer används som 
underlag till en teoretisk referensram (Le Duc, 2007). Forskningsansatsen för projektet är 
därmed abduktiv då inledande intervjuer genomförs för att få en förståelse för problemet innan 
en praktisk studie utfördes i syfte att identifiera möjligheter för digitalisering av 
kommunikationsflödet samt vilka utmaningar som finns.  

2.3 Urvalsmetod  
För att få inblick i Axis nuläge genomfördes flertalet intervjuer med anställda på Axis där 
respondenterna valdes ut baserat på ändamålsenligt urval. Initialt i projektet gav handledaren 
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på Axis förslag på personer som kunde vara till hjälp för att förstå organisationen och dess 
möjligheter och utmaningar bättre. Vidare användes dessutom snöbollsurval, det vill säga att 
respondenterna som hade valts ut i sin tur fick rekommendera en till två personer som de ansåg 
kunde bidra med mer värdeskapande information. 

För enkätundersökningen med leverantörer användes en icke-slumpmässig urvalsmetod då 
denna metod passar bäst vid studier som använder sig av ett fallföretag (Saunders et al., 2009). 
Populationen bestämdes genom kvoturval då studien var avgränsad till att enbart undersöka en 
del av Axis leverantörsbas. En anledning till att populationen skulle begränsas var för att 
säkerställa att all insamlad data från enkätundersökningen skulle kunna jämföras utan att 
studiens tillförlitlighet påverkades negativt. En gemensam nämnare för de utvalda 
enkätrespondenterna var att alla hade direkt kontakt med Axis.  

För att fördjupa kunskaperna inom valt område hölls ett möte med en specialist från Consumer 
Goods Forum. Specialisten valdes ut genom bekvämlighetsurval då kontaktuppgifter 
tillhandahölls av handledaren på Axis. Då studien hade en begränsad tidsram kontaktades 
specialisten utan att andra alternativ undersöktes.  

För att få ökad kunskap om hur andra företag arbetar med digitalisering genomfördes 
benchmarking mot två andra företag, där en respondent från respektive företag valdes ut för 
intervju. De två företagen som valdes var båda större till storleken eftersom de ofta har 
möjlighet att lägga mer resurser på digitalisering (Axis Communications, personlig 
kommunikation, 6 februari 2019). Förhoppningen var därmed att intervjua företag med hög 
mognadsgrad där sannolikheten för användandet av EDI var hög, för att studien skulle kunna 
hämta inspiration från dessa företag. 

2.4 Datainsamling  
För att öka studiens kredibilitet användes både sekundär- och primärdata. Sekundärdata är 
tillgänglig information som användes som referensinformation till studien. Sekundärdata 
hämtades bland annat från böcker, artiklar, hemsidor och dokument. Primärdata innefattar den 
information som samlades in under studiens fortskridande process. Enkätundersökningen, 
intervjuer, observationer och möten lade grunden till den primärdata som sedan användes vid 
analys av studien.  

2.4.1 Intervjuer	med	Axis	Communication	AB	
För att få grundläggande förståelse, för hur Axis arbetar samt säkerställa att 
rekommendationerna som presenteras är realistiska att implementera, hölls flertalet intervjuer 
med anställda på företaget. Sammanlagt genomfördes 29 intervjuer där anställda inom olika 
avdelningar fick dela med sig av information ur sitt perspektiv. Målet var att få en bred, rättvis 
och tydlig bild av Axis arbetssätt, problem samt förutsättningar, för att därefter avgöra vilken 
riktning studien skulle ta. Varje intervju utgick från en generell intervjumall, se Bilaga 1, som 
sedan för respektive intervju kompletterades med mer specifika frågor. Intervjuerna planerades 
dessutom in i förväg och rum bokades för att undvika störande moment. Tidsbokningen av 
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intervjuerna planerades i god tid och en inbjudan skickades ut då tidseffektivitet eftersträvades. 
Majoriteten av intervjuerna varade i en timme där upplägget var att den anställda initialt fick 
besvara breda och öppna frågor för att sedan komma in på en mer detaljerad nivå. Intervjuerna 
hade ett semistrukturerat upplägg för att säkerställa att relevant och önskvärd data samlades in 
samtidigt som tillägg och anpassningar kunde göras. För att få ut så mycket som möjligt av 
intervjuerna ställdes därmed förutbestämda följdfrågor samt spontana frågor vid behov. 
Ansvaret för mötet delades upp i syfte att ge ett professionellt intryck, där en person i huvudsak 
ansvarade för att moderera mötet medan den andra förde anteckningar. Anledningen till att 
anteckningar fördes under mötets gång var för att säkerställa att ingen information glömdes 
bort. 

2.4.2 Enkätundersökning	med	leverantörer	
För att säkerställa att studiens genomförande inföll inom planerad tidsram samtidigt som 
studiens kredibilitet var hög utformades en enkätstudie, se Bilaga 2, där en stor mängd data 
samlades in. Syftet med enkäten var att få en bred bild av leverantörernas mognadsgrad, vilja, 
kunskap och förmåga att föra en digital kommunikation. Enkätens utformning tänktes noggrant 
igenom och tre testutskick genomfördes i syfte att undvika missförstånd samt säkerställa att den 
data som samlades in kunde användas som underlag till studien. Enkäten utformades enligt en 
trattliknande struktur, det vill säga att den initialt har ett bredare perspektiv för att sedan smalnas 
av till mer specifika frågor. Upplägget för enkäten var att det först ställdes några inledande 
frågor för att sedan komma in på mer generella frågor gällande hur kommunikationen fungerar. 
Därefter ställdes ett par frågor gällande ämnet digital kommunikation och avslutningsvis 
besvarades frågor om EDI. För att få en hög svarsfrekvens på enkäten försökte antalet frågor 
minimeras. Utöver det begränsades även antalet öppna frågor för att underlätta 
sammanställandet och analysen. Enkäten distribuerades till alla leverantörer som har direkt 
kontakt med Axis där en lista över godkända leverantörer användes som stöd vid utskicket. En 
anställd på Axis stod dessutom som avsändare när enkäten skickades ut i syfte att öka 
svarsfrekvensen. Efter att enkätutskicket hade skett visade det sig att flertalet leverantörer inte 
kunde fylla i enkäten via Google forms, vilket resulterade i att en ny enkät skickades ut till 
dessa leverantörer via ett Worddokument. Sammanlagt distribuerades enkäten till 165 
leverantörer varav 82 stycken svarade, vilket gav en svarsfrekvens på 49,7 %. Respondenterna 
fick tio arbetsdagar på sig att svara och en påminnelse skickades ut till leverantörerna två dagar 
innan den stängdes. För fullständiga resultat från enkäten, se Bilaga 3. 

2.4.3 Möte	med	specialist	inom	digitalisering	
För att fördjupa kunskaperna inom området digitalisering genomfördes en telefonintervju med 
en specialist inom digitalisering på The Consumer Goods Forum. Intervjun varade i 25 minuter 
och för att säkerställa att tiden användes effektivt skickades intervjufrågor, se Bilaga 4, och en 
beskrivning av examensarbetet till medarbetaren ett par dagar innan. Medarbetaren fick därmed 
tid att förbereda sig samt bättre förståelse för vad som kunde vara lämpligt att diskutera. 
Upplägget på intervjun var att specialisten först besvarade ett par inledande frågor för att skapa 
en avslappnad stämning. Därefter ställdes några breda frågor som medarbetaren fick god tid på 
sig att besvara och förklara, innan frågorna sedan övergick till att bli mer specifika. 



 8 

Avslutningsvis fick specialisten möjlighet att svara på en öppen fråga som förhoppningsvis 
skulle kunna ge ytterligare värdeskapande information för studien. Följdfrågor och spontana 
frågor ställdes med jämna mellanrum, vilket innebar att intervjun hade en semistrukturerad 
karaktär. För att säkerställa att ingen data glömdes bort ansvarade en person för att föra 
anteckningar under intervjun, som sedan transkriberades direkt efter att den avslutades. 

2.4.4 Benchmarking	
För att få inspiration angående hur andra företag arbetar inom området digitalisering 
genomfördes benchmarking via telefonintervjuer med två större företag. Intervjufrågor 
förbereddes i förväg, se Bilaga 5, och skickades ut till respondenten ett par dagar innan intervjun 
för att säkerställa att önskvärd data kunde samlas in. Telefonintervjun hade en semistrukturerad 
karaktär då följdfrågor och spontana frågor ställdes med jämna mellanrum. Respondenten fick 
initialt besvara några inledande frågor innan mer specifika frågor ställdes, då inledande frågor 
kan leda till en avslappnad stämning där respondenten öppnar upp sig mer. Telefonintervjuerna 
varade i ungefär en halvtimme och anteckningar fördes under tiden. Utöver det spelades 
telefonintervjuerna in i syfte att underlätta sammanställningen och transkriberingen, vilket 
skedde direkt efter telefonintervjun för att undvika att detaljer glömdes bort. 

2.5 Dataanalys 
Den data som samlades in via observationer på Axis och genomförda intervjuer analyserades 
med hjälp av en kvalitativ analysmetod. Det finns enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009) 
ingen standardiserad metod för att genomföra kvalitativ dataanalys. Valet av analysmetod 
baseras enligt författarna istället på utformningen av studiens forskningsansats och -strategi. På 
grund av studiens karaktär, en fallstudiestrategi med en abduktiv forskningsansats, valdes 
metoden tematisk analys för att analysera kvalitativa data.  

Tematisk analys syftar enligt Maguire och Delahunt (2017) till att identifiera samband och 
skapa teman utifrån insamlad kvalitativ data. Det är en systematisk metod för att analysera data 
och den kan användas för de flesta forskningsfrågor och ämnen (Braun & Clarke, 2006). För 
att identifiera koder samanställdes citat från intervjuer med de olika perspektiven i Excel. 
Gemensamma nämnare från citaten bildade koder som därefter kategoridiserades till sju olika 
teman. Tematisk analys är en lämplig analysmetod för studien eftersom olika typer av data ska 
analyseras samt för att metoden är flexibel och därmed kan utföras på flera olika sätt. Den 
tematiska analysen kan dessutom påbörjas vid valfri tidpunkt i studien, vilket underlättar dess 
genomförande.  

Därtill analyserades den data som samlats in via enkätstudien med hjälp av en kvantitativ 
analysmetod. Enkäten bestod av flera olika typer av frågor och till följd av dess utformning 
analyserades både kategorisk- och numerisk data (Saunders et al., 2009). Enkäten utformades 
med Google forms, där data sammanställdes direkt i programmet. Även de enkäter som 
besvarades via Worddokumentet kunde avläsas i Google forms då de lades in för hand i 
programmet. Resultatet av studien kunde därför på ett överskådligt sätt studeras i diagram och 
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sammanställas. För att sedan kunna genomföra en tematisk analys genom att hitta samband och 
olikheter användes Microsoft Excel.  

2.6 Kredibilitet 
Studiens kvalitet har under arbetets gång stärkts med ett antal åtgärder som tillsammans syftade 
till att säkerställa att studien var tillförlitlig, relevant och repeterbar. Händelser som kan ha 
påverkat studiens kredibilitet på ett negativt sätt, har granskats för att förstå dess påverkan. 

2.6.1 Reliabilitet	
Studiens reliabilitet syftar enligt Saunders et al. (2009) på tillförlitligheten hos studiens 
insamlade data. Det innebär därmed om liknande resultat kan genereras om studien genomförs 
av någon annan eller under andra förhållanden. Reliabiliteten påverkades av att studien 
behandlar ämnet digitalisering vilket är ett område som förändras snabbt och som därmed med 
stor sannolikhet kommer generera andra resultat vid framtida studier när ny data samlas in. 

Studiens reliabilitet kunde ha påverkats av att intervjuerna var semistrukturerade vilket innebär 
att följdfrågor som inte finns med i intervjumallarna, se Bilaga 1 och Bilaga 4 - 5, ställdes. 
Däremot var semistrukturerade intervjuer att föredra eftersom det gav möjlighet att få djupare 
svar av respondenterna. En del frågor ställdes därtill inte till alla respondenter beroende av hur 
intervjun fortlöpte och dessa avvikelser från intervjuguiden finns inte dokumenterade vilket 
påverkar studiens reliabilitet. 

För att öka reliabiliteten i studien har triangulering använts, vilket innebär att information 
samlas in med hjälp av flera olika metoder (Hylander, 1998). Studien har därför genomfört både 
en kvalitativ datainsamling i form av intervjuer och en kvantitativ datainsamling genom en 
enkätstudie. För att öka svarsfrekvensen distribuerades enkäten till respondenterna via Axis e-
postadress. Enligt Witmer, Colman och Katzman (1999) kan reliabiliteten ökas genom att 
skicka ut enkäten via e-post eftersom det då är högre sannolikhet att rätt person får enkäten och 
kan besvara den. Studiens reliabilitet påverkades däremot negativt av enkätundersökningen då 
vissa respondenter inte kunde fylla i den via Google forms. En ny enkät distribuerades därmed 
till dessa respondenter i ett Worddokument, vilket gjorde enkäten svårare för leverantörerna att 
fylla i och sannolikheten för missförstånd ökade. Det resulterade i att några leverantörer fyllde 
i enkäten på ett felaktigt sätt, vilket gjorde deras svar svårtolkade och påverkade därmed 
reliabiliteten negativt. 

2.6.2 Validitet	
Enligt Saunders et al. (2009) handlar validitet om till vilken grad studiens data återspeglar en 
korrekt bild av verkligheten. För att öka studiens validitet samlades teori in från flera olika 
källor för att granska, jämföra och bekräfta informationen. De företag och respondenter som 
kontaktades i studien valdes ut i samråd med handledaren på Axis för att säkerställa att de kunde 
bidra med relevant information. Den empiri som samlades in kontrollerades dessutom av 
handledaren samt andra relevanta personer på Axis för att stärka studiens validitet. 
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Studiens validitet kunde ha påverkats negativt av missförstånd vid intervjuer och liknande 
vilket gjorde att frågor skickades ut i förväg till respondenter för att minska risken för 
feltolkningar. Dessutom gav det respondenterna möjlighet att ta hjälp av andra personer för att 
besvara frågor som de var osäkra på, vilket motverkade en negativ inverkan på validiteten. 
Frågorna till intervjuerna hade innan de skickades ut även granskats av relevanta personer på 
Axis för att undvika att frågorna kunde misstolkas. Utöver det fördes anteckningar under 
intervjun för att säkerställa att viktig information inte glömdes bort. 

För att öka enkätstudiens validitet granskades utformningen och frågorna i enkäten ett flertal 
gånger av representanter på Axis innan enkäten skickades ut. Till de frågor i enkäten där det 
ansågs nödvändigt fanns även en beskrivning av relevanta begrepp för att undvika att frågor 
misstolkades. Därtill gjordes även ett provutskick av enkäten till några utvalda personer på Axis 
för att ytterligare undvika att frågor kunde misstolkas och därmed öka validiteten. Enkätstudien 
genomfördes dessutom efter att en tydlig bild av Axis situation skapats för att säkerställa att de 
frågor som ställdes gav en korrekt bild av verkligheten. 
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3. Teoretisk referensram 
I det här avsnittet beskrivs olika områden som är relevanta för studien, exempelvis Supply 
Chain Management, inköpsprocessen, digitalisering och Electronic Data Interchange. Därtill 
presenters även området Supplier Relationship Management samt hur en intern förståelse kan 
skapas på företaget. 

3.1 Supply Chain Management 
På grund av globaliseringen, den snabba tekniska utvecklingen samt ökade krav från marknaden 
måste företag anpassa och ändra sina processer för att fortsätta vara konkurrenskraftiga (Van 
Weele, 2017). Därför menar författaren att inköp och Supply Chain Management, SCM, har 
blivit ett av de viktigaste verktygen för att fortsätta utveckla verksamheten och skapa en ledande 
bas av leverantörer. SCM definieras enligt Van Weele (2017) som En styrning av alla 
aktiviteter, all information, all kunskap, och alla ekonomiska resurser som är kopplade till 
flödet och förädlingen av varor och tjänster från råvaruleverantörer, komponentleverantörer 
och andra leverantörer på ett sådant sätt att de förväntningar som företagets slutkunder har, 
uppfylls eller överträffas (s.620). En kortare beskrivning av SCM är enligt Kilger, Meyr och 
Stadtler (2015) att dela material, information och finansiell information inom alla 
organisationer för att möta kundens behov och därigenom förbättra hela försörjningskedjan. En 
försörjningskedja, översättning av supply chain, består därmed av ett flertal intressenter både 
uppåt och nedåt i kedjan som exempelvis leverantörer, distributörer och slutkunder (Lotfi, 
Mukhtar, Sahran & Zadeh, 2013). Sedan 1970-talet har det varit ett växande intresse för SCM 
(Larson & Rogers, 1998) för att därigenom kunna få en konkurrensfördel. Företag behöver i 
dagens samhälle skapa och dela med sig av uppdaterad och lämplig information samt kunskap 
för att överleva på den globala marknaden (Baptista Nunes, Annansingh, Eaglestone & 
Wakefield, 2006). 

Företag som i dagsläget agerar som en funktionell organisation, alltså att varje avdelning 
betraktas som skilda aktiviteter och att varje avdelningschef i majoriteten av fallen rapporterar 
till ledningsgruppen, kan riskera att avdelningarna tävlar mot varandra istället för att samarbeta 
(Van Weele, 2017). SCM ska enligt Van Weele (2017) motverka de negativa effekter som ett 
funktionellt tankesätt kan ha eftersom det fokuserar på att förbättra och utveckla hela processer 
som tillsammans gör att kundens behov kan uppfyllas och kundnöjdheten ökas. Några delar av 
logistik och SCM som därför är speciellt viktiga är att förbättra kundservicen, hantera 
reklamationer effektivt samt låta kunden vara med och driva utvecklingen av produkter och 
innovationer (Van Weele, 2017). SCM behandlar relationerna i hela försörjningskedjan, både 
mellan företaget och dess kunder men även med dess leverantörer. Det gör det till ett viktigt 
begrepp då Van Weele (2017) beskriver att kunder och leverantörer har en stor påverkan på hur 
effektiv en försörjningskedja är.  

I SCM betraktas försörjningskedjan som en helhet vilket gör det viktigt att det finns strategiska 
relationer och partnerskap mellan intressenterna, samt att en av parterna ansvarar för att 
samordna och övervaka relationen (Van Weele, 2017). Enligt Lotfi et al. (2013) behöver företag 
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bli bättre på att dela information inom försörjningskedjan för att kunna skapa 
partnerskapsrelationer och därigenom minska de totala kostnaderna och lagernivåerna. Även 
Min et al. (2005, refererad i Lotfi et al., 2013) betonar vikten av informationsdelning och 
beskriver det dessutom som the heart of a supply chain collaboration (s.300). För att SCM ska 
vara framgångsrikt är det enligt Van Weele (2017) dock väsentligt att leverantörerna kan 
uppfylla de krav som ställs av företaget, vilket därmed innebär att leverantörsbasen bör ha setts 
över innan arbetet med SCM påbörjas. Lotfi et al. (2013) menar att det finns vissa mål som bör 
uppnås med SCM som exempelvis att öka kundnöjdheten och konkurrenskraften. Författarna 
förklarar att SCM därför siktar på att minska kostnaderna och resurserna som krävs för att 
tillverka produkterna, minska lagernivåerna och lagerkostnaderna, förbättra effektiviteten, öka 
vinsten och förbättra samarbetet med alla inblandade intressenter.  

Moderna informationstekniker gör det enligt Van Weele (2017) möjligt för företag att förbättra 
och öka leverantörsintegrationen samt även förbättra materialplaneringen och de interna 
systemen. För att ett närmare samarbete med leverantörerna ska vara möjligt menar författaren 
dock att det krävs en standardisering av systemen och att leverantörerna integreras fullständig. 
En viktig del i det är att leverantörerna ska ha möjlighet att koppla upp sig mot företagets olika 
system för exempelvis planering och tillverkning, för att kunna ge snabb respons och använda 
Just-in-Time (Van Weele, 2017). Just-in-Time innebär, precis som ordet betyder, att rätt 
kvantitet av material och alla produkter som behövs i tillverkningsprocessen finns tillgängliga 
precis när de behövs (Van Weele, 2017). På grund av den stora inverkan SCM och inköp kan 
ha på ett företags konkurrensförmåga är det viktigt att integrera dessa delar i den strategiska 
planeringen för att kunna förkorta ledtider och uppfylla kundernas förväntningar (Tan, Kannan 
& Handfield, 1998). Många av de problem som företag står inför kan hanteras med hjälp av 
interaktion, kommunikation och samarbete genom hela försörjningskedjan (Van Weele, 2017). 
Därav är det enligt författaren av stor vikt att ha goda och effektiva relationer med 
leverantörerna vilket kan uppnås genom att arbeta med inköp, inköpsledarskap och 
leverantörsstyrning. 

3.2 Inköpsprocessen 
Inköp beskrivs enligt Van Weele (2017) som hanteringen av ett företags externa resurser för att 
alla leveranser av varor, tjänster, kompetens och kunskap som krävs för att upprätthålla att de 
primära och stödjande aktiviteterna inom företaget kan genomföras på bästa tänkbara sätt. 
Inköpsprocessen består enligt författaren av sex steg som behöver tas för att ett inköp ska 
genomföras, dessa illustreras i Figur 2 nedan. 
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Figur 2: Inköpsprocessen 

 
Det första steget i inköpsprocessen är enligt Van Weele (2017) att definiera specifikationen. 
Det görs genom att företagets behov identifieras och kraven för inköpet fastställs för att därefter 
kunna bestämma vilka resurser som krävs. Företaget tar dessutom fram funktionella och 
tekniska specifikationer för den vara eller tjänst som ska köpas in. Det görs för att leverantören 
ska veta vilken funktion och vilka tekniska egenskaper produkten måste ha, samt vilka 
aktiviteter som ska utföras. Utöver det preciseras beslut gällande juridik, kvalitet, logistik, 
underhåll och ekonomiska begränsningar. Det andra steget i processen vid inköp handlar om 
att undersöka marknaden för att hitta rätt leverantör. Hänsyn tas då till de krav som sattes upp 
i första steget och även tidigare leverantörserfarenheter vägs in i beslutet. På större företag finns 
ofta en lista med godkända leverantörer, approved vendor list, som är utgångspunkten vid 
leverantörsvalet. Innan en leverantör väljs kontrolleras också vilken teknisk expertis samt 
kunskap om branschen som leverantören besitter.  

I det tredje steget sker förhandling och kontraktsskrivning där parterna kommer överens om 
pris- och leveransvillkor, ansvarsfördelning, garantivillkor samt vilket rättssystem som ska 
gälla för samarbetet. Därefter kan en beställning göras, det fjärde steget, och det är då viktigt 
att vara tydlig med den information som ges till leverantören. Den information som ges till 
leverantören på en inköpsorder innefattar oftast ett ordernummer, en beskrivning av produkten 
som köps in, en ordervolym, ett produktpris, en leverans- och fakturaadress samt ett datum för 
när leveransen kommer ske. För att underlätta elektronisk matchning vid fakturering måste all 
denna information finnas på både leveransdokumenten och fakturan som skickas av 
leverantören till företaget. Ofta sker dessa processer inte särskilt smidigt och mycket av 
inköparens tid går därmed åt till leveransbevakning för att lösa problem när exempelvis 
leveranser blir sena eller kvaliteten på produkterna brister. På grund av de problem som kan 
uppstå tar det sista steget av inköpsprocessen upp vikten av att kontinuerligt studera 
leverantörernas leveransprecision, kvalitet, konkurrenskraft och innovativa förmåga för att på 
så sätt identifiera de bästa leverantörerna. Företaget kan därefter utvärdera sin leverantörsbas 
och ofta minska denna. 
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De moment som inköpsavdelningen utför ställer krav på ett kontinuerligt utbyte av information, 
både internt med olika chefer men också externt med olika intressenter (Andersson & Bjerndell, 
2003). Det är enligt Andersson och Bjerndell (2003) i majoriteten av alla företag 
inköpsavdelningen som ansvarar för leverantörsrelationen. Författarna menar att det är en viktig 
uppgift eftersom det är en förutsättning för att kommunikationen med leverantörerna ska 
fungera samt för att ett effektivt samarbete genom hela försörjningskedjan ska kunna ske. 
Författarna menar att inköparna på ett företag därmed är mittpunkten för utbytet av information 
och det framgår att de lägger ungefär två tredjedelar av arbetstiden på 
kommunikationsaktiviteter. Vilken information som utbyts och hur kommunikationen sker 
varierar mycket beroende på vilken sorts inköp och leverantör det är (Andersson & Bjerndell, 
2003). Enligt författarna är det på grund av det svårt att standardisera alla områden för hur 
kommunikationen ska ske. Det är vanligt förekommande att ett företag säljer och köper från en 
stor variation av kunder och leverantörer, vilket innebär en stor spridning i inköpets struktur 
(Andersson & Bjerndell, 2003). Vissa köp är små medan andra är stora, men de kräver enligt 
författarna trots det lika mycket administrativt arbete. Därav menar författarna att det för 
företaget är av stort intresse att kunna handla elektroniskt med en så stor andel av intressenterna 
som möjligt, vilket får konsekvensen att de behöver använda olika tekniska lösningar med olika 
intressenter. 

I många företag är systemet som används för inköp åtskilt från andra system på företaget, 
exempelvis materialplaneringssystemet (Van Weele, 2017). Det betyder enligt författaren att 
en manuell hantering krävs för att lägga in orderinformationen i inköpssystemet, vilket både 
ökar risken för att fel ska inträffa och gör arbetet onödigt tidskrävande. Därav menar författaren 
att det är av stor vikt att investera i ett modernt inköpssystem och elektroniska lösningar för att 
arbetet ska kunna bedrivas effektivare. Ett exempel på en elektronisk lösning är e-
handelssystem vilket innebär att intressenter kan beställa genom en elektronisk katalog, utan 
att inköpsavdelningen behöver bli inblandad (Van Weele, 2017). Leverantören kan sedan 
bekräfta beställningen automatiskt och beställaren kan kontrollera statusen för ordern när den 
vill. Enligt Van Weele (2017) kan systemet dessutom användas för att skicka och ta emot 
fakturor elektronisk, automatiskt matcha en faktura mot rätt order samt genomföra betalningen. 
Författaren menar att det finns stora förväntningar bland konsulter och leverantörer på att e-
handelssystem och elektroniska kataloger ska öka produktiviteten och möjliggöra vinster. 
Däremot förklarar författaren vidare att implementationen av ett e-handelssystem kräver 
mycket av företaget. Det måste finnas tydliga standarder för hur inköp hanteras och genomförs, 
gå att integrera med de andra systemen på företaget samt att det kräver en professionell 
inköpsorganisation (Van Weele, 2017). Därtill behöver e-handelssystemet enligt författaren 
också anpassas till de system som leverantören har, vilket kan vara utmanande. Om 
implementeringen av ett e-handelssystem ändå lyckas har det enligt Van Weele (2017, Figur 3) 
kunnat förkorta och förenkla den traditionella inköpscykeln med flera steg, se Figur 3 nedan.  
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Figur 3: Inköpscykeln utan (t.v.) och med (t.h.) ett e-handelssystem 

Enligt Figur 3 hade inköpscykeln med användandet av ett e-handelssystem förkortats med fem 
steg. Det gör enligt Van Weele (2017) att det manuella arbetet kan minimeras och att hela 
processen kan effektiviseras. 

3.3 Digitalisering  
Digitalisering är ett komplext begrepp som ursprungligen innebär omvandling av information 
från analog till digital (Lundström & Moberg, 2017). På grund av dess komplexitet har flertalet 
definitioner av digitalisering och dess innebörd formulerats. SOU 2016:85 definierar 
digitalisering som de förändringar i processer, organisation och system som användningen av 
digital teknik bidrar till (s.51). Andervin och Jansson (2016) beskriver däremot digitalisering 
som en process vars syfte är att skapa en digital verksamhet. Enligt Nationalencyklopedin 
(2019) innefattar begreppet digitalisering även teknik och information av datafiler eller datorer, 
maskininläsning av text i analoga dokument, införandet av informationsteknik (IT) och 
övergången till ett informationssamhälle, införandet av nya IT-system, e-tjänster och e-lärande 
samt papperslös hantering av information. 

Begreppet digitalisering har utvecklats med tiden och fått en bredare betydelse (Lundström & 
Moberg, 2017). En anledning till att ordet digitalisering har växt kan vara på grund av att 
regeringen grundade Digitaliseringsrådet år 2011 med syfte att analysera och utveckla 
samhällets digitalisering (Nationalencyklopedin, 2019). Enligt Nationalencyklopedin (2019) 
har teknikutvecklingens framfart även varit en bidragande faktor till att begreppet digitalisering 
vuxit. Numera finns det flera olika användningsområden för digitalisering som exempelvis 
mediekonsumtion, analys av stora datamängder, översättningstjänster samt digitala köp- och 
säljplattformar (Nationalencyklopedin, 2019). Anledning till att världen blir mer och mer digital 
är enligt Cöster och Westelius (2016) på grund av utvecklingen av tekniker som kan hantera 
information samt strävan efter att vara uppkopplad mot internet (Lundström & Moberg, 2017). 
Företag använder dessutom teknologi för att formulera företagsstrategier, utveckla 
tvärfunktionella processer samt få ökad konkurrenskraft på den globala marknaden (Bharadwaj, 
El Sawy, Pavlou, & Venkatraman, 2013).  
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Digital teknik används alltmer runt om i världen både hos företag, myndigheter och 
privatpersoner (Lundström & Moberg, 2017). Swedishict (2016) nämner däremot att flertalet 
svenska företag inte hängt med i utvecklingen när det kommer till digitalisering då det inte 
avsättes tillräckligt med resurser. Den snabba digitala utvecklingen har dessutom medfört stora 
skillnader mellan hur mogna företag är för att införa digitala lösningar (Pessl, Sorko & Mayer, 
2017). Samtidigt påpekar Lundström och Moberg (2017) att svenska företag generellt sett har 
en hög digital mognadsgrad, det vill säga att det finns möjlighet att genomföra lyckade digitala 
satsningar förutsatt att resurser avsätts inom området.  

Digitala satsningar är utmanande för företag då det är svårt att veta hur de ska prioritera sina 
resurser och vilka digitala lösningar som bör implementeras (Söderqvist & Brinnen, 2018).  
Söderqvist och Brinnen (2018) påpekar dessutom att digitala förändringar ofta är tidskrävande 
och kostsamma. Vidare nämner författarna att företag behöver ha en tydlig strategi för hur de 
ska prioritera sina resurser gällande digitalisering (Söderqvist & Brinnen, 2018). Enligt Matt, 
Hess och Benlian (2015) bör strategin redogöra hur företagets digitala förändring ska 
prioriteras, koordineras och implementeras. Lundström och Moberg (2017) menar att företag 
måste identifiera sina teknik- och kompetensbegränsningar för att kunna ta reda på vilka 
digitaliseringsmöjligheter som är realistiska att implementera. Bossen och Ingemansson (2016) 
nämner dessutom att samarbetsförmåga, utbildningsnivå och samverkan mellan näringsliv, 
offentlig sektor och akademi kan vara avgörande för en lyckad digitalisering. Digital 
kommunikation kan definieras som all kommunikation som möjliggörs av automatisk 
dataöverföring (Axis Communications, personlig kommunikation, 12 mars 2019). Ytterligare 
en förutsättning för en lyckad digital implementering är kunskapen om informationsdelning 
samt förmåga att kommunicera genom att använda den internetteknik som finns inom företaget 
(Wank et al. 2016).  

Det finns flertalet positiva effekter vid en lyckad digitalisering. Exempelvis nämner Andervin 
och Jansson (2016) vikten av att använda teknologi för att implementera affärsmodeller som 
medför värdeskapande möjligheter, vinstdrivande aktiviteter samt ger en ökad effektivitet inom 
företaget. Digitalisering kan dessutom underlätta hantering och insamling av data (Liu & Chua, 
2016), vilket SOU 2016:85 styrker genom att påpeka att resursanvändningen blir mer effektiv 
samt att innovation främjas vid digitala satsningar.  

Digitala innovationer kan leda till en mer hållbar produktion och konsumtion, vilket är positivt 
ur ett hållbarhetsperspektiv (Nationalencyklopedin, 2019). Vidare nämner BarNir et al. (2003) 
att ett innovativt arbetssätt kan leda till att kostnader reduceras. En digital satsning kan 
dessutom leda till att administrativa processer förbättras så som exempelvis fakturahanteringen, 
vilket medför att företaget får en tydligare bild av sina utgifter (Feeny 2001). Vidare påpekar 
Grenholm och Zachrisson (2017) att kostnader, ineffektiva arbetsuppgifter samt missförstånd 
kan reduceras genom användandet av ett internt digitalt informationsutbyte. Det stämmer 
överens med Liu och Chua (2016) som påstår att företag kan undvika missförstånd samt 
reducera felaktigheter genom att digitalisera försörjningskedjans informationsutbyte. 
Användandet av digitala lösningar möjliggör både ett horisontellt och vertikalt 
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informationsutbyte, det vill säga att kommunikationen kan ske mellan leverantörer, 
samarbetspartners alternativt internt (Tableau, 2016). Genom att föra en öppen kommunikation 
mellan olika parter kan missförstånd reduceras samt kostnads- och tidsöverskridanden undvikas 
(Fulford & Standing, 2014). Vidare nämner Tableau (2016) att informationsutbyte leder till att 
kunskap och erfarenheter sprids, vilket kan vara positivt vid framtida samarbeten. Utvecklingen 
av ett digitalt informationsutbyte har underlättat dialogen mellan företag, vilket gynnar globala 
samarbeten (Kache & Seuring, 2017).  

En affärsrelation kan påverkas av en digital satsning på flera olika sätt (Salo, 2006). För att 
starka relationen kan företag använda interorganisatoriska system, vilket kan definieras som ett 
externt integrerande affärssystem som verkar mellan företag (Andersson & Ek Tedefors, 2017).	
Enligt Salo (2006) kommer parterna därmed ingå i en långsiktig relation där planen är att många 
köp- och säljprocesser ska genomföras. Det finns flera olika interorganisatoriska system och ett 
exempel är EDI (Salo, 2006) som kommer beskrivas närmare i nästkommande avsnitt  

3.4 Electronic Data Interchange 
Sedan 1980-talet har Electronic Data Interchange, EDI, använts för att skicka och ta emot 
information mellan olika datorsystem (Buiten, 2018). Det är därmed ett välbeprövat och välkänt 
sätt för att kommunicera med intressenter i hela försörjningskedjan (Arvidsson, Bruks & 
Hamilton, 2005). EDI gör det möjligt för företag med olika affärssystem att digitalt utbyta 
information med varandra, trots att deras affärssystem kommunicerar med två helt olika språk 
(Whiteley, 2004; Khan, 2016). EDI definieras i studien som elektroniska meddelanden mellan 
företag som möjliggör att affärstransaktioner automatiskt uppkommer i hela försörjningskedjan 
samtidigt (Operations Systems Manager, personlig kommunikation, 14 mars 2019). Enligt 
Andersson och Bjerndell (2003) är det vanligt att skicka beställningar, ändringar av beställning, 
bekräftelse på beställning och fakturor som EDI-meddelanden. 

Andersson och Bjerndell (2003) beskriver att meddelanden kan skickas med EDI på två olika 
sätt, antingen genom en direkt koppling mellan företagen eller genom ett Value-Added 
Network, VAN, som distribueras av en tredje part. Ett företag kan välja att enbart använda en 
av dessa metoder eller att använda olika metoder baserat på vilken leverantör kommunikationen 
sker med (EDI Basics, u.å.). Andersson och Bjerndell (2003) menar dock att företag bör försöka 
standardisera hur kommunikationen sker eftersom det förenklar arbetet. Hur EDI-meddelanden 
kan skickas via de två olika metoderna, VAN och direkt koppling, visualiseras i Figur 4 (EDI 
Basics, u.å.). 
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Figur 4: Hur ett EDI-meddelande kommuniceras 
 
Företaget som sänder ett meddelande har det ursprungligen i sitt interna format innan det 
översätts till EDI-formatet, se Figur 4. Därefter omformuleras data till rätt språk med hjälp av 
en kommunikationsmjukvara och skickas sedan via ett nätverk, antingen en tredje part eller 
direkt koppling, till det mottagande företagets mjukvara. Där tas EDI-meddelandet emot och 
översätts tillslut till företagets interna format för att kunna hanteras. För att möjliggöra EDI 
mellan två företag krävs därmed tre grundläggande saker vilka är en gemensam standard, en 
mjukvara samt ett nätverk (EDI Basics, u.å.). Den gemensamma standarden krävs för att datorn 
ska veta hur den ska tolka informationen som mottas, alltså vilket språk den ska använda 
(Whiteley, 2004). Enligt EDI Basics (u.å.) behövs en mjukvara för att översätta informationen 
till det rätta formatet och ett nätverk är nödvändigt för att kunna skicka informationen mellan 
de inblandade företagen.  

Som tidigare nämnts finns det två olika typer av nätverk att välja mellan, antingen VAN eller 
direkt koppling. Ett ökat informationsflöde, olika standarder samt olika kommunikationsmedel 
har medfört vissa problem med att skicka EDI-meddelanden via direkt koppling mellan företag 
(Andersson & Bjerndell, 2003). Att använda VAN löser enligt författarna dessa problem och 
det är därför som denna metod har ökat i användande. Fördelen med att använda VAN för att 
skicka EDI-meddelanden är att alla leverantörer kan ta emot och skicka information på det sätt 
som de föredrar (Andersson & Bjerndell, 2003). En nackdel med VAN är däremot att det är ett 
dyrare alternativ för att kommunicera jämfört med att använda direkt koppling (Andersson & 
Bjerndell, 2003). 

Den största fördelen med att använda EDI är att det möjliggör att två olika affärssystem kan 
integreras med varandra (Axelson & Hållander, 2011). Det är enligt författarna en stor fördel 
eftersom all information automatiskt kan nå alla inblandade parter samt att användarna slipper 
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arbeta i olika system. Ytterligare fördelar med EDI är att det effektiviserar och minskar det 
administrativa arbetet vilket därmed kan spara tid och minska kostnaderna (Khan, 2016; 
Axelson & Hållander, 2011; Arvidsson, Bruks & Hamilton, 2005). Dessutom menar Khan 
(2016) att antalet fel kan reduceras eftersom EDI minimerar hur många gånger någon manuellt 
rör den data som ska kommuniceras. På grund av en snabbare och mer tillförlitlig hantering av 
data kan EDI enligt författaren även möjliggöra att fler transaktioner kan hanteras. Vidare 
menar Khan (2016) att kommunikation via EDI både är säkrare och mer exakt än 
kommunikation som sker manuellt. De positiva effekterna av en automatiserad kommunikation 
ökar desto fler transaktioner ett företag genomför (Axelson & Hållander, 2011). Därför 
beskriver Axelson och Hållander (2011) att flera företag hjälper sina leverantörer att 
implementera EDI i deras verksamheter för att uppnå större positiva effekter. 

Nackdelen med EDI är däremot att det är dyrt och komplext att implementera (Fredholm, 2006). 
Det krävs enligt Fredholm (2006) mycket arbete för att göra de anpassningar i ett företags 
affärssystem som krävs för att det ska bli ett integrerat system. Många företag anser att det 
krävs en viss volym för att det ska vara meningsfullt att införa EDI och använder det därför 
bara med sina största leverantörer (Andersson & Bjerndell, 2003). Andersson och Bjerndell 
(2003) menar dock att det ändå kan vara värt att försöka standardisera hur kommunikationen 
med leverantörerna sker, eftersom det förenklar arbetet och därmed kan ge flera positiva 
effekter. 

Ett alternativ till att enbart använda EDI är att kombinera EDI med användandet av en 
webbplats, vilket då kallas för WebEDI (Andersson & Bjerndell, 2003). Författarna menar att 
fördelen med den här kombinationen är att leverantören och företaget kan välja att använda den 
teknik som de föredrar, vilket gör att kommunikationsmedlet passar alla intressenter i 
försörjningskedjan. När en leverantör använder ett gemensamt system känner det av om 
leverantören når det via webben eller EDI (Andersson & Bjerndell, 2003). Om leverantören 
använder webben kan den enligt författarna hämta order via en webbplats där den även kan 
komma åt tillhörande formulär som exempelvis orderbekräftelser och fakturor. Andersson och 
Bjerndell (2003) förklarar vidare att när leverantören har kompletterat dokumenten med de 
uppgifter som behövs skickas all information som ett EDI-meddelande direkt in i det köpande 
företagets affärssystem. Författarna menar att många kunder och leverantörer som använder 
EDI för att till exempel skicka order och faktura kan gynnas av att använda den andra partens 
webbplats för att kommunicera andra saker. 

3.5 Supplier Relationship Management 
Supplier Relationship Management, SRM, definieras som en process för att hantera nuvarande 
samt hitta nya leverantörer samtidigt som kostnaderna minskas (Herrmann & Hodgson, 2001). 
Vidare nämner Herrmann och Hodgson (2001) att SRM gör att inköpsprocessen blir förutsägbar 
och repeterbar, data gällande erfarenhet om köpare samlas in samt att partnerskap med 
leverantörer förstärks. Syftet med SRM är att maximera värdet av företagets leverantörsbas 
genom att tillhandahålla en integrerad uppsättning av hanteringsverktyg som är till för att stötta 
företagets interaktion med sina leverantörer (Herrmann & Hodgson, 2001). SRM kan dessutom 
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används som ett leverantörsutvärderingssystem där data från tidigare prestationsregister hämtas 
som underlag för att avgöra vilka leverantörer som är pålitliga alternativt lämpliga 
affärspartners (Choy, Lee, & Lo, 2003). Utöver det kan SRM-system används som stöd inom 
områden som inköpsstrategi, leverantörsval, leverantörsutveckling samt samarbeten (Park, 
Shin, Chang, & Park, 2010). Vidare nämner Park, Shin, Chang, och Park (2010) att ett nära 
samarbete med leverantörer kan främja lean tillvekning som innefattas av att material 
tillhandahålls vid rätt tidpunkt, i rätt mängd och av rätt kvalitet. Ett SRM-system kan vara 
avgörande för ett lyckat samarbete både inom och utanför företaget (Park, Shin, Chang, & Park, 
2010. Enligt Park, Shin, Chang, och Park (2010) är delning av information också en viktig 
faktor vid lyckade samarbeten, vilket kan underlättas med hjälp av ett SRM-system. Ett SRM-
system kan bland annat gynna strategiska -, samarbetsvilliga - eller transaktionsrelationer (Park, 
Shin, Chang, & Park, 2010). 

Park, Shin, Chang, och Park (2010) menar att ett SRM-system bör innefattas av följande 
kategorier: etablering av inköpsstrategier, val av leverantörer, nära samarbete, bedömning och 
utvärdering av leverantörer samt kontinuerlig förbättring. Vidare nämner författarna att 
utvärderingsprocessen baseras på leverantörens kapacitet, prestation och förmåga att 
samarbeta. Park, Shin, Chang, och Park (2010) påpekar dessutom vikten av att SRM-systemet 
utvecklas, vilket kan ske genom att företaget med jämna mellanrum genomför en 
återkopplingsprocess. Det kan ske med hjälp av PDCA, Plan-Do-Check-Act, cykler vilka 
används som stöd vid kontinuerlig förbättring av systemet (Park, Shin, Chang, & Park, 2010). 
Vidare nämner författarna att kontinuerlig förbättring kan leda till att kostnader och tid 
reduceras samt att trycket från hård konkurrens minskas. Utöver det kan förbättringsarbete 
medföra att produktiviteten förbättras samt att innovativa idéer genereras (Park, Shin, Chang, 
& Park, 2010).  

Det finns flertalet fördelar med att införa ett SRM-system (Choy, Lee, & Lo, 2003). Enligt Park, 
Shin, Chang, och Park (2010) kan ett SRM-system medföra att företag får lägre 
inköpskostnader, förseningar av produkter reduceras, hög kvalitet bibehålls samt att produkter 
utvecklas inom avtalad tidsram. Ett SRM-system kan dessutom övervaka leverantörernas 
prestanda effektivt (Choy, Lee, & Lo, 2003). Vidare påpekar Park, Shin, Chang, och Park 
(2010) att SRM hjälper till vid val av leverantörer, vilket i sin tur kan generera en 
konkurrensfördel. Utöver det kan SRM-system minska kostnaden för komponenter och 
material, leda till ökad flexibilitet som svarar mot förändringar av kundens efterfrågan samt 
förkorta ledtider vilket i sin tur kan medföra en ökad kundnöjdhet (Park, Shin, Chang, & Park, 
2010). Choy, Lee, och Lo (2003) nämner också att processen gällande beslutsfattande spelar en 
central roll vid kostnadsreduktion och val av leverantör, vilket innebär att stöd från ledning 
krävs vid implementering av ett SRM-system. Vidare påstår Lambert och Schwieterman (2012) 
att ett SRM-system kan ses som en strategisk, processorienterad och värdeskapande strategi 
som leder till en överlägsen ekonomisk utveckling. 	
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3.6 Skapa intern förståelse 
Innan en implementering av ett digitaliserat arbetssätt påbörjas är det viktigt att företaget internt 
har förberett sig på förändringen (Frohlich, 2002). För att bibehålla, alternativt förbättra, 
relationer krävs förtroende och engagemang (Gounaris 2005). Det är därmed av stor vikt att 
företaget diskuterar framtida förändringar samt dess påverkan öppet med de anställa (Fulford 
& Standing, 2014). Enligt Palmatier et al. (2006) kan en god kommunikation främja 
värdeskapande aktiviteter och därmed leda till ökad effektivitet. Många problem som uppstår 
inom försörjningskedjan grundar sig på bristande intern informationsdelning mellan anställda 
(Lotfi, Mukhtar, Sahran & Zadeh, 2013). Informationsutbyte leder till att kunskap och 
erfarenheter sprids, vilket kan medföra ökad förståelse för förändringar (Tableau, 2016). 
Företag kan dessutom undvika missnöje och motstånd genom att skapa intern förståelse och 
delaktighet (Gounaris, 2005). Tableau (2016) menar att ett välutvecklat system för att utbyta 
information kan ha positiv inverkan på relationer. Chae, Yen och Sheu (2005) nämner att tillit, 
informationsdelning, långsiktighet och beroendeförhållande är avgörande faktorer för en lyckad 
affärsrelation. En lyckad digital satsning kan nämligen ha en positiv inverkan på affärsrelationer 
(Andersson & Ek Tedefors, 2017).  

Det är vanligt att företag behöver genomföra strukturella förändringar vid implementering av 
digitala lösningar (Matt et al., 2015). Enligt Matt et al. (2015) är det därmed viktigt att kartlägga 
vilken struktur företaget har i dagsläget och vilka strukturella förändringar som behöver ske. 
Utöver det är det viktigt att undersöka vilka avdelningar eller individer som kommer påverkas 
av förändringen, hur de kommer att påverkas samt dess förutsättningar för att hantera en digital 
implementation (Matt et al., 2015). Företag bör dessutom arbeta förebyggande genom att 
förklara hur avdelningen eller individen kommer att påverkas av den kommande förändringen 
(Fulford & Standing, 2014). 

För att kunna avgöra hur företaget bör prioritera sina resurser gällande digitalisering krävs en 
tydlig bild av implementeringens syfte (Söderqvist & Brinnen, 2018). Söderqvist och Brinnen 
(2018) påpekar att företagets prioritering bör vara klarlagd innan de fokuserar på att 
effektivisera processen. För att lyckas genomföra en digital förändring krävs ett tydligt 
ledarskap, ansvarsfördelning samt en strategi för hur implementationer ska genomföras (Matt, 
Hess & Benlian, 2015). Enligt Matt, Hess och Benlian (2015) är det vanligt förekommande att 
större beslut som exempelvis införande av ett nytt digitalt system kräver stöttning av ledningen. 
En ledarskapsutmaning som vuxit fram i samband med en allt mer digital värld är hanteringen 
av informationsspridning, kontroll och säkerhet (Crevani, Hallin, & Lindell, (2016). Vidare 
nämner Frohlich (2002) vikten av att företag har kunskap om sin digitala mognadsgrad då den 
interna digitala utvecklingen kommer påverka hur digitaliseringen mottas externt och dess 
möjligheter att lyckas. 
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4. Företagsbeskrivning 
Syftet med det här avsnittet är att ge en djupare bild av fallföretaget Axis Communications AB. 
Det kommer ske genom en generell beskrivning av företaget och deras nuvarande 
leverantörskommunikation, baserat på intervjuer med anställda på Axis samt observationer. 

4.1 Axis Communications AB 
Axis Communications AB grundades år 1984 av Mikael Karlsson, Martin Gren och Keith 
Bloodworth, och Figur 5 visualiserar den första nätverkskameran som Axis uppfann år 1996. 
Sedan dess har utvecklingen av nya innovativa säkerhetslösningar fortskridit och idag är 
företaget marknadsledande inom nätversvideo. Största delen av Axis försäljning består i 
dagsläget av videoprodukter, videokodare, tillbehör och applikationer. Produkterna finns 
installerade på flertalet offentliga platser som exempelvis flygplatser, butikskedjor och 
fängelser. Axis säkerhetslösningar har därmed bidragit till en ökad säkerhet för miljontals 
människor världen över. (Axis Communications, 2019a, 2019b) 

 
Figur 5:Den första nätverkskameran, Neteye 200  

(Axis Communications, 2019b) 
 
Axis har vuxit väldigt snabbt och år 2018 hade de strax över 3200 medarbetare samt en 
omsättning på 10,3 miljarder kronor, vilket innebär en ökning på 8,6 % sedan det föregående 
året (Axis Communications, 2019c). Axis försäljning sker enbart via distributörer och 
huvudkontoret är beläget i Lund. De är däremot verksamma globalt och har egna kontor, 
representanter samt nära partnersamarbeten runt om i världen. Företaget har ingen egen 
tillverkning utan köper in komponenter från flera olika leverantörer som sedan konfigureras 
och paketeras på något av deras sju Configuration and Logistics Center, CLC. Axis använder 
sig dessutom av sex olika kontraktstillverkare, EMS, vilket är tillverkande leverantör som 
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karakteriseras av att de har ett nära samarbete och långsiktigt kontrakt med Axis. Figur 6 
visualiserar var Axis CLC och EMS är belägna. (Axis Communications, 2019c) 

 
Figur 6: CLC och EMS  

(Axis Communications, personlig kommunikation, 19 februari 2019) 
 
I dagsläget har Axis 90 000 partnerskap och är verksamma i 179 länder. Axis strävar nämligen 
efter att bibehålla sin konkurrenskraftiga position på marknaden samtidigt som de kontinuerligt 
arbetar med att utveckla nya säkerhetslösningar av hög kvalitet. (Axis Communications, 2019c) 

Hållbarhet en viktig del av företagets långsiktiga strategi. Axis arbetar därmed kontinuerligt 
med att erbjuda hållbara produkter som inte har för stor negativ inverkan på miljön samt att de 
har ett arbetssätt som är etiskt korrekt. Företaget är dessutom noggrann med att arbetsmiljön är 
god, att mänskliga rättigheter följs samt att korruption undviks genom hela försörjningskedjan. 
Ett nära samarbete med leverantörer gällande regler och krav samt kontinuerlig utvärdering 
behövs för att säkerställa att alla är medvetna om, samt arbetar utefter dessa punkter. (Axis 
Communications, 2019d)  

4.2 Nulägesbeskrivning av leverantörskommunikation  
För att få en trovärdig bild av Axis nuläge hölls flertalet intervjuer med anställda från olika 
avdelningar, som tillsammans med kontinuerliga observationer lade grunden för 
nulägesbeskrivningen. Axis är ett företag som har växt snabbt, vilket har medfört att systemen 
inte utvecklats i takt med digitaliseringens framfart. Anledningen till det är att Axis tidigare 
prioriterat att göra affärer och därmed inte lagt fokus på att uppdatera sina system. Företaget 
har därför startat ett nytt initiativ, projekt X, som syftar till att städa upp bland befintliga system 
och bygga upp en struktur som är bättre anpassad för företagets nuvarande och framtida storlek. 
Axis har länge låtit sig styras av sitt affärssystem, men samtidigt finns det många 
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egenutvecklade system som används och även mycket information samlad i excelfiler. Det har 
länge varit en del av Axis kultur att utveckla egna tillfälliga lösningar till problem som uppstår. 
Dessvärre börjar lösningarna bli för stora och många för att det här tillvägagångsättet ska 
fungera. Axis har därmed börjat inse att det finns mycket att göra inom området digitalisering. 
Företaget har exempelvis börjat använda sig av Qlikappar för att visualisera data internt, men 
de är dessutom medvetna om att de måste jobba tätare med kunderna och leverantörerna för att 
utveckla samarbetet. Problemet är att det idag tar lång tid för informationen att nå den andra 
parten, vilket leder till att material felutnyttjas och att missförstånd sker. En mer digital 
kommunikation skulle kunna förbättra situationen och företaget arbetar därför med att försöka 
förstå sina leverantörers digitala mognadsgrad, då denna skiljer sig mycket inom 
leverantörsbasen.  

Axis kommunicerar i dagsläget med sina leverantörer på flera olika sätt. Hur kommunikationen 
i hela försörjningskedjan hänger ihop, från distributörer till leverantörer, illustreras i Figur 7 
nedan. 

 
Figur 7: Kommunikation i försörjningskedjan 

 
Axis affärssystem har ett påhängt demand planner system där en försäljningsprognos görs. Den 
finns tillgänglig i affärssystemet och leverantören kan, via en webbportal, få tillgång till en 
komponentprognos. När en order sedan kommer in från distributören i form av PDF eller EDI 
går den via affärssystemet till webbportalen. Där kan leverantören se den faktiska ordern, 
antingen med hjälp av WebEDI, för det traditionella orderflödet, eller med WebVMI för det 
leverantörsstyrda flödet. Leverantören kommunicerar därefter med Axis genom webbportalen 
och den valda metoden för att exempelvis konfirmera när ordern är klar och har skeppats. En 
gång i månaden läser demand plannern in en helt ny prognos i Axis affärssystem, och ytterligare 
en gång i månaden uppdateras den befintliga prognosen. Därtill sker mindre uppdateringar av 
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prognosen vilket gör att leverantören i dagsläget inte kan se en uppdaterad prognos varje dag, 
utan bara en gång i veckan. 

Axis finans- och inköpsavdelning samarbetar då inköpsavdelningen ansvarar för att välja ut 
leverantörer medan finansavdelningen sätter upp data om leverantören i affärssystemet. Det 
finns däremot delade meningar gällande hur kommunikationen mellan avdelningarna fungerar. 
Finansavdelningen ansvarar dessutom för fakturahanteringen som går till enligt följande. Först 
skickar leverantören en faktura med brev eller e-post vanligtvis används PDF men Axis ställer 
inga krav på formatet så länge fakturan inte är handskriven. Axis vill däremot inte ta emot 
fakturor elektroniskt via EDI, trots att de skickar fakturor i EDI-format till vissa av sina 
leverantörer. Anledningen till det sägs vara för att finansavdelningen vill ha det på det sättet. 
När Axis mottagit fakturan scannas den in förhand, vilket är ett tidskrävande manuellt arbete 
som lätt blir fel, innan de med hjälp av mallar manuellt tolkar om allting blivit korrekt. 

För att underlätta fakturahanteringen samt spara tid använder Axis ibland automatisk matchning 
av fakturor. Genom att använda automatisk matchning kommer det manuella arbetet minskas 
vilket i sin tur leder till att uppkomsten av fel reduceras. Automatisk matchning innebär att en 
kontering skapas automatiskt då all data stämmer överens. Dessvärre fungerar den automatiska 
matchningen sådär och är krävande att införa då exempelvis krav på leverantörer tvingas ställas. 
En gång i veckan skrivs därmed ett exceldokument, med fakturor som inte gått igenom 
automatiskt, ut från Axis affärssystem. Det är vanligt att förseningar uppstår då fakturor inte 
går rakt igenom eftersom ansvarig inköpare behöver undersöka vad som hänt. Idag läses 
ungefär 60 – 70 % av fakturorna in med hjälp av automatisk matchning, men hur många som i 
slutändan går igenom den automatiska matchningen är ovisst.  

Efter att en matchning har skett skickas den till en portal där attesteringen sker. Axis har olika 
nivåer för attestering där beloppet avgör vilken medarbetare som har möjlighet att attestera 
fakturan. Först efter attestering är fakturan redo för betalning. Axis strävar efter att all betalning 
ska ske inom överenskommen tidsram oberoende av leverantör. De vill skapa ett förtroende 
tillsammans med sina leverantörer där de känner tillit till att fakturan kommer betalas enligt 
avtal. I dagsläget har Axis däremot inget system som visualiserar för leverantören om fakturan 
kommer att betalas i tid. 

Axis använder sig i nuläget av en webbportal, vilket kan ses som ett visibilitetssystem för att få 
en transparent försörjningskedja och på ett tydligt sätt visa leverantören Axis behov. 
Leverantören kan därmed gå in i portalen för att se vad som ska produceras, alltså vilka order 
som finns, samt även bekräfta dessa. Webbportalen innehåller därtill prognoser, vilket gör att 
dessa inte behöver skickas som excelfiler via e-post till leverantören. Den vy som leverantören 
ser och även vilka personer som ska få notiser från systemet kan anpassas i webbportalen för 
att förenkla användningen. Det är dock fortfarande inte alla leverantörer som använder sig av 
portalen, utan endast x stycken av totalt y leverantörer. Webbportalen ses internt som ett bra 
sätt för att kommunicera med leverantörerna men problemet är däremot att kommunikationen 
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med Axis egna affärssystem är bristfällig. Det kan medföra att en order som finns i 
webbportalen inte överensstämmer med den som finns i affärssystemet vilket skapar förvirring. 

Det finns två olika varianter för hur en order läggs, Traditional Order Management, TOM, eller 
Vendor Managed Inventory, VMI. För TOM-flödet skickas en order via Axis affärssystem in 
till webbportalen. För att förtydliga kommunikationen mellan Axis och leverantörerna tilldelas 
respektive order en prioriteringsfärg. För det här flödet är det Axis som har koll på en order och 
det är även de som måste agera om en order kan förbättras. Det måste i så fall göras via e-post 
eftersom det endast är leverantören som arbetar i webbportalen. För VMI-flödet är det istället 
leverantören som ansvarar för att en order läggs. Det möjliggör snabbare förändringar och ger 
en mer nutida bild av vad som sker. Många av Axis leverantörer gillar däremot inte 
webbportalen då de ser det som en onödig process eftersom de måste uppdatera data i flera 
system, webbportalen och sitt eget affärssystem. Men eftersom Axis är den som betalar för 
portalen kan den ses som en sorts gratis EDI-koppling för leverantören vilket är en stor fördel. 

Idag använder Axis EDI-koppling till ungefär 50 % av sina kunder, vilket kan bli bättre men 
det är fortfarande bra. Bakåt i kedjan, mot leverantörerna, finns det däremot mycket att förbättra 
då Axis bara har EDI-koppling med ungefär 1% av sina leverantörer. Axis använder sig av ett 
Value Added Network, VAN, för att skicka EDI-signaler då det möjliggör för dem att endast 
skicka signaler på ett sätt. VAN är en hub, vilket kan ses som en mellanstation som tar emot 
signaler innan de omvandlas och skickas vidare. En hub är nödvändig för att kommunicera då 
många av Axis leverantörer har olika affärssystem som tar emot och skickar data på olika sätt. 
Därför krävs en gemensam standard för EDI där information kan omvandlas och tas emot av 
leverantören. Axis skickar däremot i dagsläget inga EDI-signaler via sitt affärssystem, utan 
endast via webbportalen. 

Leverantörskommunikationen sker idag via e-post, telefon alternativt personliga möten. Axis 
strävar däremot efter att ha en öppen kommunikation som främjar ett nära och långsiktigt 
samarbete med sina leverantörer. För att åstadkomma god relation med leverantörerna har 
respektive inköpare ansvar för ett par leverantörer alternativt områden. Samarbetet med 
leverantörerna har förbättrats men det uppstår fortfarande en del problem med så kallade 
svansleverantörer, vilket är leverantörer som är små och som Axis inte har en nära relation med. 
Då det finns en begränsad mängd resurser avsatt för att upprätthålla goda relationer med 
leverantörer gäller det för Axis att fördela dessa strategiskt. Partnerskap är viktigt och istället 
för att byta ut bristande leverantörer försöker Axis utveckla dem. För att hålla en hög nivå på 
leverantörsbasen genomförs mätningar gällande kvalitet, leverans och kostnad. Då en 
leverantör inte presterar enligt önskemål formuleras en plan för hur leverantören ska förbättras 
alternativt bytas ut. Det finns exempelvis manualer i webbportalen som beskriver hur 
leverantörer ska tränas upp för att långvariga relationer ska utvecklas.  

I dagsläget tvingas leverantörer arbeta både i sitt eget affärssystem och Axis webbportal. Att 
arbeta i två olika system är tidskrävande vilket har medfört att flertalet leverantörer uppdaterar 
informationen i webbportalen en gång i veckan istället för varje dag. Att tvinga leverantörer att 
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använda ett ineffektivt arbetssätt gynnar inte relationen då det leder till irritation och att 
transparensen mellan leverantören och Axis påverkas negativt. För att undvika att leverantören 
gör egna uppskattningar av efterfrågan till följd av att de inte liter på Axis prognoser, är det 
viktigt att ha ett tillförlitligt system samt en hög transparens som speglar verkligheten. I 
dagsläget finns inget SRM-system för hur Axis ska bibehålla alternativt förbättra relationerna 
med sina leverantörer.  

Axis strävar efter att följa sitt ledord ”Act as one” då de värdesätter att olika avdelningar 
samarbetar mot det gemensamma målet att tillsammans förbättra företaget. Trots det har en ”vi-
mot-dem” känsla skapats mellan finansavdelningen och resterande avdelningar. En anledning 
till det sägs vara att finansavdelningen inte arbetar lika nära produkterna som resterande 
avdelningar gör. Utöver det saknar en del avdelningar ett gemensamt arbetssätt, vilket också 
försvårar ett nära internt samarbete.  
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5. Empiri 
I det här avsnittet kommer möjligheter och utmaningar med digitalisering presenteras ur olika 
perspektiv. Först beskrivs digitalisering ur Axis och deras leverantörers perspektiv för att 
därefter beskriva hur en specialist inom området samt två andra företag ser på möjligheterna 
och utmaningarna med digitalisering. 

5.1 Axis perspektiv 
För att samla in data från Axis perspektiv genomfördes flertalet intervjuer med medarbetare 
från olika avdelningar och positioner. Syftet med intervjuerna var att skaffa ett så brett 
perspektiv som möjligt, då en rättvis bild av företaget eftersträvades.  

5.1.1 Kommunikation		
Axis ser enligt Operations Systems Manager ett stort behov av att arbeta tätare med sina 
leverantörer. USA är generellt bättre på det och använder sig ofta av klassisk EDI vilket 
effektiviserar samarbetet. Axis använder sig idag av flera olika metoder för att skicka 
information, vilket de enligt ERP System Expert helst inte vill fortsätta med i framtiden. Det 
borde enligt ERP System Expert finnas ett standardiserat sätt för hur informationen ska skickas 
och det borde vara den köpande parten som bestämmer hur det ska göras. Problemet i dagsläget 
är att Axis använder sig av väldigt många olika system, vilket enligt Experienced Commodity 
Buyer innebär att det skulle bli för mycket om ett till system togs in. Det tar för lång tid att hitta 
i alla de system som finns idag vilket enligt Operations Systems Manager ställer krav på att nya 
lösningar som införs måste vara enkla att använda. Axis behöver även enligt Operations 
Systems Manager göra saker smartare och kunna ta beslut senare för att exempelvis minska 
felaktiga prognoser och för att snabba förändringar ska kunna göras mot leverantörerna. För att 
göra det anser Operations Systems Manager att företaget behöver satsa på digitalisering, vilket 
möjliggör kortare ledtider och att rätt saker kan tillverkas. Att digitalisera verksamheten skulle 
enligt Operations Systems Manager göra det enklare för kunden att handla alternativt enklare 
för leverantören att veta vad den ska producera. Det gör i sin tur att intressenterna kan knytas 
närmare företaget och att volymerna kan ökas. Om en digitalisering sker snarast skulle det enligt 
Operations Systems Manager innebära att Axis kortsiktigt kan tjäna mycket pengar, men att det 
på lång sikt kan ge stora konkurrensfördelar. Om en digitalisering genomförs på rätt sätt finns 
det enligt IT Business Partner inga nackdelar med den. Det finns såklart risker men om det finns 
en plan för hur dessa ska hanteras så är det inget problem. Den största risken är enligt IT 
Business Partner att mappningen sker på fel sätt när systemet sätts upp, vilket innebär att det är 
viktigt att i förväg vara överens med leverantören om att alla saker betyder samma för båda 
parter. Det är dessutom en stor risk att arbetet som behöver göras underskattas vilket enligt IT 
Business Partner gör det viktigt att veta vem som ansvarar för vad, och framförallt vem som är 
ansvarig om något blir fel. 
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5.1.2 Kommunikationsverktyg	
Fakturahantering 
Axis är mer digitala mot sina kunder än mot sina leverantörer, men skulle enligt IT Business 
Partner kunna använda sig av automatiskt matchade fakturor även mot leverantörerna. Det finns 
enligt ERP System Expert många stora leverantörer som skulle vilja ha elektroniska fakturor 
vilket skulle kunna lösas genom att använda ett tilläggssystem till det nuvarande affärssystemet. 
Tilläggssystemet skulle därmed fungera som en hub dit fakturorna skickas för att omvandlas 
till rätt format så att de kan gå direkt in i affärssystemet. Det måste enligt ERP System Expert 
dock finnas ett internt behov för att det ska vara möjligt att genomföra. Attesteringen är ett 
annat steg som Inköpare 1 menar borde kunna automatiseras för mindre summor som skulle 
kunna effektivisera hela fakturaprocessen. Även Sourcing Manager 1 beskriver att om en chef 
har över 100 fakturor per dag att attestera kommer personen inte granska dem utan bara klicka 
på godkänn. Attesteringen blir då ett onödigt steg som inte ger något värde. Det håller däremot 
inte finans med om eftersom de vill att det ska finnas en kontrollpunkt, men Sourcing Manager 
1 menar att det borde gå att göra på ett annat sätt. Exempelvis skulle endast fakturor med större 
belopp eller avvikande fakturor behöva gå till attestering för att underlätta chefens arbete. Enligt 
Sourcing Manager 1 är det däremot inte attesteringen som tar längst tid, utan det är 
handpåläggningen av fakturor. 

Sourcing Manager 1 menar att om det är något som ska förbättras så är det processen för 
fakturahantering. Personen förklarar att det idag inte finns någon visibilitet av fakturorna och 
att anställda fortfarande scannar in fakturorna manuellt. Leverantören har därför enligt Sourcing 
Manager 1 ingen visibilitet av fakturornas status eller om de kommer att betalas i tid. 
Leverantörer tappar tillit till Axis då fakturor inte betalas inom utsatt tidsram, vilket tillslut kan 
påverka Axis förhandlingskraft negativt. Även Director of Accounting håller med om att det 
vore bra att visualisera för leverantören att fakturan kommer betalas i tid eftersom frågor 
angående det troligtvis skulle reduceras. 

Det är däremot inte bara processen för fakturahantering som behöver förbättras, utan också 
systemet i sig. Att automatiskt matcha fakturor fungerar enligt Sourcing Manager 1 sällan, då 
det många gånger sker en leverans-, pris- eller kvantitetsförändring. Det har till och med 
resulterat i att vissa leverantörer hotat med att stoppa leveranser för att fakturan inte betalats. 
Automatisk matchning kräver att varje rad placeras på en egen faktura för att systemet ska 
kunna avläsa den, vilket därmed ger en enorm mängd fakturor. Sourcing Manager 1 menar att 
det därför borde finnas någon sorts EDI-portal där leverantörerna själva kan lägga in fakturan 
och olika differenser kan uppdateras automatiskt. I en eventuell fakturaportal skulle de inlagda 
fakturorna kunna matchas och betalas automatiskt, men leverantören skulle stå som ansvarig 
för att fakturan är rätt. Det finns enligt Sourcing Manager 1 färdiga system för automatisk 
matchning att köpa, men de har inte prioriterats på grund av Axis snabba tillväxt som dessutom 
gjort att de nuvarande systemen inte har utvecklats i takt med digitaliseringens framväxt. Även 
Director of Accounting nämner att det skulle vara bra med automatiskt matchade fakturor och 
att det finns tredjepartslösningar för att hantera dessa. Samtidigt menar personen att det 
förslaget redan lagts ner då det är för kostsamt. Vidare berättar Director of Accounting att det 
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kommer ske ett projekt för automatiskt matchade fakturor för att få leverantörerna att skicka 
fakturor i ett format som Axis affärssystem kan hantera. Det är enligt finansavdelningen bättre 
om leverantörerna skickar fler fakturor, exempelvis två olika fakturor för två olika 
ordernummer, samtidigt som det skapar mer arbete för leverantörerna. Det gäller därför att 
samarbeta med leverantörerna för att ta fram vilken information som ska finnas med på fakturan 
för att den automatiskt ska kunna matchas mot en inköpsorder. 

Webbportal 
Den webbportal som Axis använder mot sina leverantörer kan enligt Inköpare 2 inte 
kommunicera med leverantörens affärssystem, vilket gör att leverantören måste registrera 
information på två olika ställen. Om de två systemen skulle kommunicera bättre med varandra 
menar Inköpare 2 att leverantörerna skulle vara mer positiva till webbportalen. Enligt Supply 
Process Development går det dock inte att bara byta system eftersom Axis måste säkerställa att 
det nya systemet är gratis för leverantören, då den nuvarande webbportalen är det. Vidare 
berättar ERP System Expert att många stora leverantörer vill ha elektroniska fakturor, vilket 
skulle kunna ske via den befintliga webbportalen och därigenom komma direkt in till Axis 
affärssystem. Det måste enligt ERP System Expert däremot finnas ett internt behov från 
exempelvis finansavdelningen för att det ska vara möjligt att genomföra. 

Electronic Data Interchange 
Axis strävar enligt Operations Systems Manager efter att använda full EDI, men är samtidigt 
medvetna om att de inte kan ställa de kravet på leverantörerna. Enligt Sourcing Manager 1 
skulle Axis vilja digitalisera alla flöden och transaktioner mot leverantörerna. Företaget är i 
dagsläget mer digitala mot kunderna än mot leverantörerna vilket enligt IT Business Partner 
borde innebära att det är möjligt att använda sig av elektroniska beställningar och inköpsorder 
även gentemot leverantörerna. För att börja använda EDI mot leverantörerna måste enligt ERP 
System Expert en standard skapas som fungerar för båda parters affärssystem. Vidare menar 
personen att om leverantören inte har tillräckligt hög kompetensnivå angående EDI kan det ta 
lång tid att införa. Leverantören behöver då ta in andra som hjälper till med implementeringen 
vilket enligt ERP System Expert innebär att genomförandet tar lång tid. Axis vill dessutom bara 
ha VAN koppling för kommunikationen, för att säkerställa att det blir ett säkert överförande av 
information. Att använda VAN koppling kan dock enligt Operations System Manager göra 
kommunikationsflödet långsammare. 

Om EDI ska användas med en leverantör vill Axis enligt ERP System Expert kunna skicka en 
order via EDI-koppling istället för att använda papper. När EDI-meddelandet skickats förklarar 
ERP System Expert att leverantören ska bekräfta genom att skicka en orderrespons för att tala 
om att de tagit emot beställningen samt när och hur många produkter de kan leverera. Därtill 
menar personen att det bör vara möjligt att skicka orderändringar och leveransprognoser via 
EDI-meddelanden för att leverantören ska vara förberedd på hur ofta och hur stora leveranser 
Axis förväntas vilja ha. Även dessa meddelanden ska kunna gå direkt in i leverantörens 
affärssystem, oavsett vilket affärssystem leverantören har. 
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5.1.3 Supplier	Relationship	Management	
Enligt Operations Systems Manager behöver Axis bli bättre på SRM. Vidare påpekar Sourcing 
Manager 1 att det finns flertalet fördelar med SRM-system, exempelvis kan ett gemensamt 
arbetssätt underlätta samarbete vid sjukdom eller liknande. Däremot nämner Director of 
Accounting att ett SRM-system inte förbättrar relationen med leverantörerna. Sourcing 
Manager 1 menar att det både krävs resurser samt att någon är ansvarig för förändringen för att 
genomföra en lyckad implementering av ett SRM-system. Vidare påpekar Director of 
Accounting att kommunikationen med leverantörerna skulle kunna förbättras genom 
tillsättning av mer resurser. Enligt Director of Accounting har EMS stort inflytande i dagsläget, 
till skillnad från de mindre leverantörerna, vilket kan påverka Axis beslutsfattande process. 

5.1.4 Digital	mognadsgrad	
Enligt Operations Systems Manager är det viktigt att ställa krav på leverantörsbasen gällande 
digitalisering. Kraven bör bland annat baseras på storleken av flödet samt Axis egen förmåga 
att digitalisera. Operations Systems Manager menar exempelvis att Axis fakturahantering kan 
förbättras genom att ställa krav på leverantörerna att fakturorna ska skickas via internet. Vidare 
nämner Operations Systems Manager att leverantörerna kan delas in olika kategorier som 
exempelvis guld, silver och brons där dessa avgör vilka digitala lösningar som är realistiska att 
genomföra. För att minimera det manuella arbetet och spara tid borde Axis enligt Operations 
Systems Manager prioritera att initialt digitalisera större flöden. Syftet är att få stor effekt med 
hjälp av små medel, vilket medfört att 80/20-regeln ofta ligger till grund vid beslutsfattande. 
Vidare nämner Operations Systems Manager att alla leverantörer inte har möjlighet att 
genomföra en digital förändring, där en anledning till det kan vara att ledningen inte stöttar den 
digitala satsningen. Enligt Operations Systems Manager räcker det inte att leverantören har 
kunskap utan de måste även ha förståelse för och viljan att genomföra en digital 
implementation. 

Operations Systems Manager berättar att det finns delade meningar gällande Axis digitala 
mognadsgrad, där framförallt vissa avdelningar påstår att de kommit långt i den digitala 
utvecklingen medan andra påstår att de ligger efter i förhållande till leverantörerna. Det finns 
därmed en del orosmoment gällande interna motstridigheter. ERP System Expert nämner att 
det största problemet är att få finansavdelningen att förstå att flertalet av deras utmaningar kan 
lösas med hjälp av tekniska lösningar. Enligt ERP System Expert skulle exempelvis ett 
”Business case” gällande automatisk matchning av fakturor kunna medföra positiva effekter 
och vara en satsning som för den digitala utvecklingen framåt. Sourcing Manager 2 påpekar 
vikten av att tydligt förmedla värdet i att Axis hänger med i den digitala utvecklingen. Enligt 
ERP System Expert finns det en strävan efter att stärka samarbetet mellan avdelningarna då de 
i dagsläget varken ser eller har förståelse för varandras problem. Operations Systems Manager 
nämner dessutom att man kan aldrig driva det här själv utan man måste skapa ett internt 
intresse och förståelse för varför det ska göras. För att Axis ska kunna hjälpa sina leverantörer 
på bästa sätt nämner Operations Systems Manager att det är väsentligt använda sig av 
kompetensen inom företaget. Experienced Commodity Buyer påpekar vidare att Axis inte har 
något system där information om leverantörerna eller deras kontaktuppgifter samlas in utan att 
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mycket information istället återfinns i en gemensam e-post-brevlåda. Vidare nämner 
Experienced Commodity Buyer att det vore bra om all leverantörsinformation fanns samlad på 
ett ställe då det skulle underlätta leverantörssamarbetet.  

5.1.5 Framtidsvision	
Business Controller påpekar att ett av Axis mål är att använda sig av modern controlling, vilket 
innebär att förståelsen för verksamheten ökar genom undersökning av företaget. Vidare nämner 
IT Business Partner att digitalisering inte är ett självändamål utan en del i allt. Sourcing 
Manager 2 menar att det är av stor vikt att arbeta med digitalisering och att mer resurser i form 
av tid och pengar därmed kommer tillsättas. Vidare nämner Sourcing Manager 2 att projekt X 
har skapats i syfte att underlätta Axis digitaliseringsarbete. Axis snabba tillväxt har, enligt 
Sourcing Manager 2, medfört att befintliga system inte utvecklas i takt med digitaliseringens 
framväxt och att flera tillfälliga digitala lösningar istället har skapats. Sourcing Manager 2 
berättar att en projektgrupp därmed kommer ansvara för att rensa upp i verksamheten samt göra 
en plan för hur resurser gällande digitalisering ska fördelas. För att genomföra en lyckad digital 
satsning menar Operations Systems Manager att det kan vara fördelaktigt att ta lärdom av hur 
andra företag arbetar med digitalisering. Sourcing Manager 2 påpekar att Axis huvudsakliga 
mål i slutändan är att tillfredsställa kunderna, vilket sätter stor press vid val av leverantörer då 
de kan vara en avgörande faktor för Axis lönsamhet. I framtiden vill Axis enligt Operations 
Systems Manager ställa mer krav på leverantörerna gällande digitalisering samt ha ett 
väletablerat SRM-system, då det bland annat skulle generera ett professionellt intryck. 

5.2 Leverantörernas perspektiv 
För att samla data utifrån leverantörernas perspektiv genomfördes en enkätundersökning i syfte 
att ta reda på leverantörernas mognadsgrad, vilja, kunskap och förmåga gällande digitalisering. 
Enligt Graf 2 i Bilaga 3 som besvarar “How many other customers does your supply unit 
approximately have” har 70,7 % av leverantörerna fler än 50 kunder, 26,8 % mellan 10–50 
kunder och 2,4 % har mindre än 10 kunder. Det tyder på att majoriteten av Axis leverantörsbas 
består av stora leverantörer med många kunder. Det kan vara positivt för Axis att samarbeta 
med stora leverantörer då de ofta har större möjlighet att genomföra digitala förändringar. 
Samtidigt kan Axis förhandlingskraft komma att minska i takt med att leverantörens storlek 
ökar eftersom Axis då blir en mindre kund. Generellt finns det även mycket kompetens och 
erfarenhet i stora företag, vilket ökar sannolikheten för att leverantörerna besitter den kunskap 
och förmåga som krävs för att genomföra en digital satsning. Det är dessutom viktigt att 
leverantören har viljan att investera och utvecklas inom området digitalisering, vilket ofta 
stämmer in på större leverantörer då de har möjlighet att investera mer resurser i form av både 
tid och pengar. 

5.2.1 Kommunikation		
Figur 8 nedan illustrerar till hur många kunder Axis leverantörer i dagsläget använder följande 
utvalda kommunikationsverktyg. 
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Figur 8: Till hur många kunder använder leverantören följande verktyg för att kommunicera 

 
Undersökningen visar att brev och fax sällan används medan webbportal, delvis EDI och full 
EDI används i något större utsträckning. Enligt Figur 8 är PDF vanligt förekommande, men e-
post är det kommunikationsverktyg som används vid flest tillfällen. Genom att studera vilka 
kommunikationsverktyg Axis leverantörer använder kan möjliga slutsatser gällande deras 
mognadsgrad dras. Om en leverantör exempelvis endast använder brev, fax och e-post kan det 
innebära att den inte är redo för att implementera EDI. En leverantör som däremot redan 
använder EDI mot andra kunder indikerar på att den borde kunna använda EDI även mot Axis. 
Att brev och fax används i liten utsträckning är positivt då det tyder på att leverantörerna i 
majoriteten av fallen använder mer moderna sätt för att kommunicera, vilket i sin tur tyder på 
en högre mognadsgrad. Leverantörens kunskap och förmåga gällande området digitalisering 
kan också avläsas genom att studera vilka kommunikationsverktyg som används i dagsläget. 

För att ta reda på hur stor vilja Axis leverantörer har gällande att utveckla sin digitala 
kommunikation tillfrågades leverantörerna vad de i dagsläget skulle vilja kommunicera via 
digitala verktyg, se Graf 13 i Bilaga 3 gällande ”What would your supply unit prefer to digitally 
communicate with Axis”. Grafen visar att x % av leverantörerna helst vill kommunicera 
inköpsorder digitalt och att x % vill göra samma sak med prognoserna. Tätt därefter önskar 
leverantörerna att orderförändring, leveransschema och orderbekräftelse ska kommuniceras 
digitalt. I dagsläget använder Axis en webbportal för att fylla ovanstående önskemål. Då 
flertalet av leverantörerna ändå påpekar att de skulle vilja använda sig av en digital 
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kommunikation inom tidigare nämnda områden tyder det på att kommunikationen via 
webbportalen är bristfällig. Det går även att utläsa att x % av leverantörerna skulle vilja att 
fakturor kommunicerades digitalt. Samtidigt nämner en leverantör att det alltid går att 
skräddarsy vad som ska kommuniceras för att möta kundens önskemål, vilket tyder på en hög 
vilja hos leverantören.  

5.2.2 Kommunikationsverktyg	
Leverantörerna befinner sig generellt på en tillräckligt hög digital mognadsnivå för att kunna 
tillämpa EDI med Axis. Majoriteten av Axis leverantörer använder redan EDI, åt något håll i 
försörjningskedjan, för att kommunicera vilket illustreras i Figur 9 nedan.  

 
Figur 9: Använder leverantören EDI för att kommunicera 

 
Figur 9 visar att 40,2 % av Axis leverantörer använder EDI mot sina kunder, 39 % mot sina 
leverantörer och 18,3 % mot både kunder och leverantörer. Det stämmer överens med Axis då 
även de använder EDI i större utsträckning mot kunder än mot leverantörer. Figur 9 ger en 
indikation på hur digitalt mogna Axis leverantörer är då företag som använder EDI mot både 
kunder och leverantörer generellt kommit längre i sin digitala utveckling i jämförelse mot de 
som endast använder EDI åt ena hållet, alternativt inte använder EDI alls. Vidare visar Figur 9 
om leverantörerna besitter den kunskap om EDI som krävs samt hur deras förmåga angående 
digitala lösningar ser ut. En EDI implementation mot Axis kan exempelvis underlättas om 
leverantören redan använder det uppströms mot sina leverantörer. 

Flertalet av Axis leverantörer använder EDI för att hantera order och fakturor samt vid 
prognosöverföring och lagerhållning. Några leverantörer nämner att de använder WebEDI 
medan andra påpekar att de använder EDI mot sina kunder och att de även börjat implementera 
det mot sina leverantörer för att förkorta ledtiderna. Trots att det finns många 
användningsområden samt fördelar med EDI är det många leverantörer som inte använder sig 
av verktyget, se Graf 11 i Bilaga 3 gällande frågan ”Why are your supply unit not using EDI”. 
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Största andelen, vilket innefattas av 59,4 % av leverantörerna, menar att anledningen till att 
EDI inte används är för att de inte har blivit introducerade till EDI. Det kan innebära att 
leverantören är digitalt mogen för en EDI implementation men att de inte tagit steget då de inte 
sett någon anledning eller förstått fördelen med det. Utöver det nämner ungefär 20 % av 
leverantörerna att brist på kunskap, pengar och tid är faktorer som har påverkat beslutet om att 
inte använda EDI. Det innebär att leverantörens kunskap, vilja eller förmåga inte håller den 
nivå som krävs för att genomföra en EDI implementation. Vidare anser 31,3 % av 
leverantörerna att anledningen till att EDI inte används beror på andra orsaker. Till exempel 
nämns kostnad, behov att uppdatera affärssystem, brist på stöttning samt initiativtagande från 
ledning och anställda som vanliga faktorer till att EDI ännu inte implementerats. 
Sammanfattningsvis ger Graf 11 i Bilaga 3 som besvarar ”Why are your supply unit not using 
EDI” en indikation på leverantörernas förmåga, det vill säga vad som krävs för att de ska kunna 
implementera EDI.  

Flertalet leverantörer är däremot positiva till EDI då 53,1 % påpekar att det skulle vara möjligt 
att implementera EDI inom det närmaste året om de fick hjälp med implementationen, se Figur 
10 nedan.  

 
Figur 10: Skulle det vara möjligt för leverantören att implementera EDI inom ett år 

Vidare visar Figur 10 att 9,4 % av Axis leverantör menar att en EDI satsning skulle vara möjlig 
det kommande året utan hjälp med implementeringen. Det innebär att en stor andel av Axis 
leverantörer har viljan att genomföra en digital förändring men att kunskapen i många fall 
saknas. Däremot anser fortfarande 37,5 % att EDI inte är implementerbart det närmaste året, 
vilket tyder på att de inte är tillräckligt digitalt mogna för en sådan förändring. Figur 10 visar 
därmed på leverantörernas förmåga att genomföra en EDI implementation inom det närmaste 
året samt om stöd och hjälp från Axis skulle kunna leda till att fler leverantörer ställer sig 
positiva till en digital förändring. 
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5.2.3 Supplier	Relationship	Management	
En nära och långsiktig relation med leverantörerna är att föredra då det bland annat kan leda till 
att Axis kan öka sin förhandlingskraft och därmed sina möjligheter att påverka leverantörernas 
syn på digitalisering. Exempelvis kan en ökad förståelse för varför det är viktigt att digitalisera 
medföra att leverantörer ställer sig positiva till att genomföra digitala förändringar som skulle 
kunna gynna samarbetet med Axis. Leverantörernas vilja att genomföra digitala satsningar kan 
därmed komma att förändras. Utöver det kan en nära relation leda till ökad transparens, vilket 
i sin tur leder till att kunskapsutbytet mellan parterna ökar. Det går att få en bild av hur nära 
och långsiktigt samarbetet med Axis uppfattas av leverantörerna genom att i studera Graf 1 i 
Bilaga 3 gällande frågan ”For how long has your supply unit been a supplier to Axis”. Svaren 
på frågan visar att 70,7 % av leverantörerna har haft ett samarbete med Axis längre än fem år, 
28 % mellan ett till fem år och endast 1,2 % mindre än ett år. Det tyder på att Axis strävar efter 
långsiktiga samarbeten med sina leverantörer vilket som tidigare nämnts kan vara positivt för 
Axis möjligheter att påverka leverantörerna. För att få en uppfattning om hur nära samarbetet 
med leverantörerna är går det att studera Graf 9 i Bilaga 3 gällande frågan ”How close is your 
supply units collaboration with Axis, compared to the collaboration with your other customers”. 
Grafen visar att på en 1-5 gradig skala anser 36,6 % av Axis leverantörer att deras relation är 
en 4, 31, 7 % en 3 och 18, 3 % en 5. Det är positivt att majoriteten av leverantörerna anser att 
relationen är en 4 eller 5 då det stämmer överens med Axis värderingar om att sträva efter nära 
och långsiktiga relationer. Däremot skulle det vara fördelaktigt att satsa på att förbättra 
relationerna ytterligare då det fortfarande är många leverantörer som anser att samarbetet är en 
3 eller lägre. 

5.2.4 Digital	mognadsgrad	
Graferna i kommande avsnittet kommer ge en bättre inblick i hur och om Axis leverantörer har 
investerat inom området digital kommunikation samt deras syn på resultatet av att genomföra 
en digital förändring. Figur 11 nedan visar att 57,3 % leverantörerna anser att de under de 
senaste tre åren genomfört en lyckad investering inom området digital kommunikation.  
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Figur 11: Har leverantören de senaste tre åren investerat i en mer digital kommunikation 

med sina kunder 

 
De leverantörerna som anser sig ha genomfört en lyckad investering de senaste tre åren nämner 
att de bland annat investerat i EDI, nya eller uppdaterade affärssystem, tredjepartslösningar och 
e-handelssystem. Det är positivt att största andelen av leverantörerna fått positiva effekter av 
sin digitala satsning då det tyder på att leverantörerna haft den förmåga som krävs för att 
genomföra en lyckad digital förändring. Däremot nämner 9,8 % av Axis leverantörer att de 
genomfört en digital satsning men att den misslyckats. Enligt Graf 7 i Bilaga 3 som besvarar 
frågan ”Why did your supply units digital investment become unsuccessful” nämner 
leverantörerna som misslyckats att de största anledningarna var att antingen deras kunder eller 
de själva saknade resurser i form av kunskap, tid eller pengar. Figur 11 illustrerar också att 32, 
9 % av Axis leverantörer inte försökt digitalisera kommunikationen överhuvudtaget. Det är 
oroväckande att en stor andel inte försökt utvecklas i takt med den digitala utvecklingen då det 
tyder på att viljan till förändring inte finns. Anledningarna till varför dessa leverantörer inte 
investerat i digital kommunikation går att avläsa i Figur 12 nedan.  
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Figur 12: Varför leverantören misslyckades med sin digitala investering 

 
En anledning till att några av Axis leverantörer inte investerat i digital kommunikation är för 
att deras kunder saknar resurser i form av kunskap, tid och pengar, medan andra påstår att det 
är leverantörerna själva som har resursbrist, se Figur 12. En leverantör nämner att de ofta får 
frågor om EDI lösningar av sina kunder, men att det i praktiken sedan är väldigt få av kunderna 
som är redo att använda det fullt ut. Utöver det nämner ett fåtal av Axis leverantörer att brist på 
initiativtagande är den avgörande faktorn till varför en digital satsning inte genomförts.  

Det är viktigt att Axis leverantörer anser att de fått den hjälp och stöttning som krävs för att de 
ska kunna genomföra en lyckad digital förändring, vilket Figur 13 nedan visar. 

 
Figur 13: Har leverantören fått den hjälp de behövt för att göra kommunikationen med sina 

kunder mer digital 
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Enligt Figur 13 anser 42,7 % av Axis leverantörer att de fått tillräckligt med stöttning på grund 
av intern hjälp. Vidare nämner 31, 7 % av leverantörerna att de till viss del fått den stöttning 
som behövts men att mer hjälp hade varit att föredra. Utöver det påpekar 13,4 % av 
leverantörerna att de fått tillräckligt med stöttning då extern hjälp mottagits. Av Axis 
leverantörer nämner dessvärre 12,2 % att de inte fått den hjälp som önskats. Det innebär att 
Axis troligtvis skulle kunna genomföra fler digitala satsningar om de erbjuder leverantörerna 
mer hjälp. En del av Axis leverantörer besitter nämligen inte den kunskap som krävs för att 
digitalisera kommunikationen. Figur 13 ger dessutom en generell bild av hur mogna 
leverantörerna är för att utvecklas i takt med digitaliseringens framväxt. 

Figur 14, se nedan, illustrerar bakgrunden till varför en digital satsning genomfördes.  

 
Figur 14: Varför leverantören investerade i digital kommunikation 

 
Den största andelen, 55,3 % av Axis leverantörer som investerat i digital kommunikation, anser 
att de genomförde förändringen av egen vilja. Vidare påpekar 38,3 % av leverantörerna att krav 
från kunder låg till grund för den digitala investeringen. En leverantör nämner att de investerat 
i digital kommunikation på grund av egen vilja och kundkrav eftersom de anser att digitala 
hjälpmedel förbättrar kommunikationen. De leverantörer som genomfört en satsning på grund 
av egen vilja befinner sig troligtvis på en högre digital mognadsnivå än de som genomförde en 
digital satsning på grund av krav alternativt andra anledningar. Genom att skapa intern 
förståelse kan anställdas syn på en digital förändring ändras från något som kändes negativt och 
betungande till något som är positivt och spännande. 

5.3 Specialistens perspektiv 
En specialist inom området digitalisering på Consumer Goods Forum beskrev en hypotes 
gällande vad som kommer ske de närmaste åren inom försörjningskedjan. Idag utgör e-handeln 
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en liten andel då 90 % av inköpen fortfarande sker på traditionellt vis utan inblandning av 
internet. Specialisten påpekar däremot att det sker en växande trend att digitalisera, vilket leder 
till att majoriteten av kommunikationen uppströms i framtiden kommer ske via internet. Det 
innebär att fler företag får möjlighet att utbyta data genom att ansluta sig mot internet. Vidare 
nämner specialisten att Consumer Goods Forum har ett pågående ”Business case” för att samla 
mer information om produkten samt för att underlätta end-to-end dialogen i försörjningskedjan 
mellan olika affärspartners. Det är nämligen av stor vikt att ta reda på vilken sorts data som 
krävs för att kunna digitalisera kommunikationen. I dagsläget är många företag intresserade av 
pris, kvantitet samt när en produkt kan levereras vilket enligt specialisten förväntas ändras i 
framtiden då företag istället kommer lägga större fokus på hållbarhet, hälsa och säkerhet. 

För att genomföra en lyckad digital satsning är det viktigt att ha anställda som har kunskap 
inom området digitalisering samt är positiva till kommande förändringar. Specialisten nämnde 
i intervjun att First of all, you need to get rid of all the old people and get all the younger guys 
that knows how to handle a phone. Specialisten menar att citatet är en förenkling av 
verkligheten men att uttrycket grundar sig på sanning. Vidare påpekar specialisten att det är 
kompetent personal som kommer driva företagets digitala utveckling framåt genom att införa 
verktyg och processer för att utbyta alternativt bibehålla data. Idag är pappersarbete och 
verktyget Excel vanligt förekommande och enligt specialisten har följande arbetssätt varit 
aktuella under de senaste 30 åren. Specialisten menar därför att en förändring kommer ske i takt 
med att internet får större inflytande eftersom användandet av Excel inte längre passar in utan 
istället kommer leda till förvirring. Enligt specialisten är det också viktigt att företag har 
kunskap gällande hur de på bästa sätt utbyter och tillhandahåller data. 

Consumer Goods Forum har genomfört många digitala satsningar där Global Upstream Supply 
Initiative, GUSI, är ett exempel på ett initiativ som ledde till flertalet lärdomar. Många anställda 
från olika företag arbetade tillsammans med projektet i syfte att ta reda på hur ett optimalt 
datautbyte skulle kunna vara uppbyggt. Dessvärre fick GUSI inte den slagkraft som önskats då 
de i slutändan hade 300 sidor av dokument som ingen orkade läsa igenom eller använda sig av. 
Ytterligare en anledning till att projektet misslyckades var att när Consumer Goods Forum var 
redo att lansera produkten hade världen förändrats, vilket medförde att deras initiativ inte längre 
var relevant att genomföra. Efter den här händelsen började Consumer Goods Forum lyssna 
mer på marknaden och utifrån den genomföra lösningar steg för steg. Specialisten påpekar att 
det är marknaden som avgör vilken riktning företaget ska gå och att de därför strävar efter att 
genomföra direkta implementeringar. Ännu en avgörande faktor till att GUSI inte lyckades var 
att det till slut endast var ett fåtal parter som deltog, vilket medförde att investeringen inte var 
lönsam. Enligt specialisten är det därmed viktigt att ha en ”first-mover-advantage”, då det i 
annat fall finns en risk att ingen är villig att ta första steget. En ”first-mover-advantage” bör 
dessutom bli större desto fler företag som följer efter och att även dessa företag sedan belönas. 

Specialisten beskriver att de första frågorna ett företag behöver ställa sig är vem som ber dem 
digitalisera och vilket eller vilka problem det ska lösa. Det är viktigt att precis som i vanliga 
fall tänka på hur det identifierade problemet kan lösas på bästa möjliga sätt och inte digitalisera 
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bara för att det går. Enligt specialisten kan det vara bra att göra ett ”Business case”, även kallat 
”Value case”, för att lättare sätta sig in i problemet och förstå vilket värde de potentiella 
lösningarna kan ge. Ett exempel skulle enligt specialisten kunna vara om ett litet företag har en 
kund som de i dagsläget skickar ett exceldokument till som bifogad fil med e-post. Företaget 
ställer sig sedan frågan vilka fördelar de kan få av att istället börja använda ett exceldokument 
som båda parter kan arbeta med och se ändringar i samtidigt. Specialisten menar att de då 
behöver fundera på hur mycket effektivare, snabbare och smidigare processerna kan bli samt 
hur förståelsen kan påverkas. Om svaret är att de kommer spendera mindre tid samtidigt som 
de kan generera mer data på grund av att kundnöjdheten ökat, då finns det ett värde i att 
genomföra förändringen. Därefter är det enligt specialisten viktigt att undersöka hur mycket 
pengar företaget är villiga att investera i digitaliseringen, alltså hur mycket det adderade värdet 
är värt för företaget. Specialisten menar dock att det finns många företag som inte har något 
annat val än att digitalisera sin verksamhet på grund av kundkrav. Om kunder hotar med att inte 
längre köpa företagets produkter blir värdet av en digital investering tydlig, då det innebär att 
företaget i någon grad måste digitalisera sina processer om de vill överleva på marknaden. Det 
finns däremot alltid en fri vilja vilket enligt specialisten innebär att om ett företag anser att 
investeringen är alldeles för stor kommer de inte genomföra den trots hot om utebliven 
försäljning. Det är i dagsläget dessutom väldigt enkelt att arbeta med hjälp av telefonen vilket 
förenklar en digitalisering. Specialisten förklarar att det enda som egentligen behöver göras är 
att övertala alla inblandade att använda telefonen, vilket sätter krav på att den digitala lösningen 
underlättar arbetet samt är enkel att använda.  

Specialisten förklarar hur EDI kommer utvecklas i framtiden och menar då att det inte kommer 
överleva och istället ersättas av internet. Det eftersom internet är bättre än något annat, det är 
billigt, lätt att koppla upp sig mot, enkelt och alla förstår det. EDI är enligt specialisten ett 
onödigt komplicerat system att sätta upp och förstå, vilket även gäller för WebEDI. Specialisten 
beskriver att bara lite enkel programmering krävs för att bygga en webbsida och Html, som 
sedan kan ersätta EDI helt och hållet. Teoretiskt sätt skulle en 15-åring kunna anställas för att 
bygga datakopplingen, vilket enligt specialisten visar på hur enkelt det är att använda. Om det 
däremot skulle komma något enklare och billigare alternativ de kommande åren så kommer det 
troligtvis överträffa och konkurrera ut internet som kommunikationsmedel. Specialisten menar 
dock att det inte är troligt att ske inom de kommande tre åren eftersom internet är så mycket 
bättre än alla andra alternativ att allt kommer gå via det. Specialisten diskuterar vidare om 
internet kan ses som en tillräckligt säker koppling mellan två företag och menar då att inget är 
säkert nuförtiden. Specialisten förklarar att många personer säger att de har ett säkert företag 
men att de i nästa sekund tar upp sin telefon vilket gör påståendet falskt eftersom 
telefontillverkarna lagrar allt. Vidare nämner specialisten att företag bör ställa sig frågan vad 
de är villiga att investera för att ha en säker kommunikation, det finns nämligen sätt för att 
kryptera och säkert skicka data men det kostar pengar. 

För att hjälpa leverantörerna att bli mer digitalt mogna menar specialisten att företag behöver 
förse dem med verktyg som är billiga och enkla att använda. Medarbetarna på Consumer Goods 
Forum tror på en fri marknad vilket innebär att även ett litet företag ska ha råd att investera i 
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verktygen som används. Det ska enligt specialisten vara så enkelt att använda, att alla på 
företaget förstår varför systemet eller verktyget används samt hur det fungerar. Vidare beskriver 
specialisten att det är viktigt att investeringen verkligen förbättrar och förenklar processerna 
som företaget bedriver samt ger ett värde för alla på företaget. Ett mer digitalt informationsflöde 
kan exempelvis göra att processer går snabbare eller att data blir mer tillgänglig vilket 
därigenom kan generera fler affärer. 

5.4 Benchmarking perspektiv - IKEA Food 
IKEA är ett internationellt möbelföretag som grundades år 1943 av Ingvar Kamprad i Älmhult 
(IKEA, 2019a). Företaget har ungefär 200 000 anställda, 400 varhus och är verksamma på mer 
än 50 marknader. IKEA strävar efter att erbjuda prisvärda produkter med hög kvalitet genom 
att kontinuerligt arbeta med optimering av hela försörjningskedjan (IKEA, 2019a). IKEA Food 
är en del av IKEA som bland annat är ansvarig för restaurang, bistro och ”Swedish food market” 
(IKEA, 2019b). För att få en ökad kunskap för hur andra arbetar med digitalisering intervjuades 
en medarbetare på IKEA Food som har rollen Head of Continuous Improvement. 

5.4.1 Kommunikation	
Under telefonintervjun påpekar medarbetaren att en digital kommunikationsförändring mellan 
IKEA Food och deras leverantörer har skett under de senaste tre åren. Operativt kommunicerar 
IKEA Food via e-post då de till exempel skickar inköpsorder, via e-post som PDF, hämtad 
direkt från deras affärssystem. Prissättningen baseras på det kontrakt IKEA Food har med 
leverantören. Därefter bekräftar leverantören inköpsorder via e-post där den hamnar i en 
specifik inkorg hos IKEA Food. Även vid avvikelser sker kommunikationen via e-post 
alternativt telefon. Vidare påpekar medarbetaren att Drömmen är att ha selfbilling för då 
behöver vi inte lägga ner tid på att kontrollera en massa saker. Vi vill ha leverantörer som 
levererar hög kvalitet då all typ av leverantörskontroll i en försörjningskedja kan ses som en 
typ av slöseri. Genom att använda digitala lösningar vid kommunikation med leverantörer 
förklarar medarbetaren att antalet arbetstimmar kan minskas, mer data samlas in i systemet och 
sannolikheten för att fel uppkommer minimeras. Ytterligare en fördel med en digital 
leverantörskommunikation är att IKEA Food kan få möjligheten att följa och spåra godset. 
Medarbetaren ser inga nackdelar med en digital leverantörskommunikation men påpekar att 
IKEA Food kan ha svårt att få gehör för olika förändringar i de fall då de är en liten kund hos 
en stor leverantör. 

5.4.2 Kommunikationsverktyg	
I dagsläget skickar leverantörerna ofta fakturor via PDF eller papper som sedan scannas in 
manuellt för att få in data i affärssystemet. Där sker en jämförelse mot inköpsordern och om 
det sker en matchning går fakturan automatiskt till betalning. Om det däremot inte finns en 
matchning får den ansvariga inköparen undersöka vad som hänt. En stor andel av fakturorna 
kan idag automatiskt matchas och det enda kravet som ställts på leverantörerna är att de alltid 
ska använda samma format på fakturan samt att den inte får vara handskriven. Det är viktigt 
eftersom scannern läser av leverantörsnummer och därigenom vet var på fakturan den hittar 
olika uppgifter.  
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IKEA Food håller på att utveckla sin kommunikation genom att bland annat införa en 
webbportal, där i dagsläget 12 av 150 leverantörer ingår. Vid en ny inköpsorder skickas ett 
meddelande via e-post automatiskt till leverantören som då uppmanas att logga in på 
webbportalen för att bekräfta alternativt ändra order. När leveransen närmar sig loggar 
leverantören in på webbportalen för att genomföra utskrift av etiketter och transportdokument. 
I samband med det skickas en automatisk signal till IKEA Foods affärssystem som meddelar 
att en skeppning har skett. Medarbetaren nämner att signalen är en bekräftelse på att allt är 
under kontroll och att vidare undersökning enbart genomförs av inköparen vid avvikelser. 
Webbportalen fungerar därmed även som en länk mellan IKEA Foods transportörer och 
leverantörer. 

5.4.3 Supplier	Relationship	Management	
IKEA Food vill utveckla sitt samarbete med leverantörerna och strävar därmed efter långsiktiga 
relationer och partnerskap. För att uppnå det har IKEA Food en inköpsorganisation som enbart 
arbetar med leverantörerna där bland annat veckovisa möten hålls då frågor gällande 
exempelvis EDI implementering diskuteras. Vidare påpekar medarbetaren att ett par 
leverantörer med hög digital mognadsgrad nämnt att de vill testa EDI-koppling samt att de är 
positiva till andra mer avancerade lösningar. För att en digital satsning ska ske krävs det att 
leverantören är digitalt mogen samt att det är en viss storlek på affären. IKEA Food vill 
säkerställa att investeringen blir lönsam då en implementering kräver en hel del kompetens och 
resurser i form av både tid och pengar. Enligt medarbetaren ska leverantörerna vara med och 
utveckla IKEA Food, vilket medför att det är viktigt att lyssna på deras önskemål och ta lärdom 
av deras erfarenheter. IKEA Food strävar dessutom efter att vara transparenta mot sina 
leverantörer för att undvika att leverantörerna har felaktig data. De använder därför en öppen 
kommunikation där bland annat prognoser för olika produkter diskuteras vid månadsmöten med 
leverantörer.  

5.4.4 Digital	mognadsgrad	
För att säkerställa god leverans med hög kvalitet utvärderas leverantörernas prestation 
kontinuerligt. IKEA Food mäter exempelvis leverantörernas förmåga att leverera rätt kvantitet 
i rätt tid, där mätningen baseras på samma villkor och sker på samma sätt oberoende av vilken 
leverantör det gäller. Medarbetaren påstår att IKEA Food har en hög digital mognadsgrad och 
menar att de är en 4 på en skala från 1-5, medan deras leverantörbas i genomsnitt är en 2. IKEA 
Food är därmed mer mogna för digitalisering jämfört med deras leverantörer. Enligt 
medarbetaren finns det stora skillnader gällande hur digitalt mogna deras leverantörer är och en 
anledning till det är storleken. Större företag har nämligen ofta mer kapacitet än vad små och 
lokala livsmedelsproducenter har. IKEA Food använder EDI-flöden med ett fåtal leverantörer 
men stävar på längre sikt efter att skaffa fler EDI-kopplingar med främst stora och därmed mer 
digitalt mogna leverantörer. I dagsläget är fokus dock att utveckla webbportalen, vilket IKEA 
Food ser som en mellanlösning. Webbportalen är ett användbart system för leverantörer som 
har låg mognadsgrad och fungerar som en mellanhand tills EDI kan börja användas med de 
större leverantörerna. 
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5.4.5 Framtidsvision	
Utvecklingen av webbportalen har underlättat kommunikationen mellan IKEA Food och deras 
leverantörer, då den exempelvis minskat det manuella arbetet. Strävan efter att automatisera 
och digitalisera verksamheten finns och nästa steg är att automatisera transportbokningen. 
Medarbetaren tror att EDI och direkta kopplingar kommer vara det tillvägagångssätt som 
används för att kommunicera med leverantörer i framtiden. EDI är enligt IKEA Food nämligen 
ett snabbt, säkert och enkelt sätt att utbyta data på. Utöver det kommer leverantörer få allt större 
förtroende och få ta del av prognoser och säljdata automatiskt. Genom att leverantören får 
uppdateringar i realtid angående vad som säljs kan de ta reda på vad företaget kommer beställa 
redan innan en inköpsorder lagts. Leverantören kommer därmed kunna genomföra ett bättre 
arbete genom att arbeta proaktivt. Vidare menar medarbetaren att all rutinkommunikation bör 
digitaliseras då det ger ett professionellt intryck.  

5.5 Benchmarking perspektiv - Scania 
Scania är ett internationellt företag som tillverkar lastbilar, bussar och motorer, samt erbjuder 
transportlösningar med allt från service till förarutbildningar (Scania, 2019a). Företaget 
grundades år 1891, då under namnet Vagnfabriks Aktiebolaget, i Södertälje (Scania, 2019b). 
Scania tillhör sedan år 2014 Volkswagen koncernen (Scania, 2019b), men huvudkontoret är 
fortfarande beläget i Södertälje. Scania har idag över 52 000 anställda i ungefär 100 länder och 
säljer sina produkter över hela världen (Scania, 2019c). För att fördjupa kunskaperna gällande 
hur fordonsbranschen och specifikt Scania arbetar med digitalisering av 
leverantörskommunikationen intervjuades en gruppchef på avdelningen Logistics Supply 
Management. 

5.5.1 Kommunikation		
Gruppchefen anser att det inte skett någon större förändring under de senaste tre åren gällande 
hur kommunikationen med leverantörerna sker. Däremot pågår det, och har gjort under ganska 
lång tid, olika projekt för att uppdatera Scanias EDI-signaler och olika system som används. 
Enligt gruppchefen är den största fördelen med en digital kommunikation att det mesta sker 
automatiskt och kräver lite handpåläggning. Det är exempelvis ingen medarbetare som behöver 
titta på leveransplanerna eftersom de överförs automatiskt. Däremot finns alltid möjligheten att 
genomföra en manuell kontroll, men generellt gör Scania inte det då de automatiska systemen 
oftast fungerar bra. Det kan enligt gruppchefen dock bli problem när något väl inte fungerar 
eftersom en person behöver ha kunskap inom området för att förstå varför systemen inte 
fungerar. Gruppchefen påpekar därför vikten av att ha en bra supportorganisation för att kunna 
hantera fel och avvikelser som uppkommer. 

5.5.2 Kommunikationsverktyg	
Gruppchefen nämner att Scania i dagsläget använder sig av automatiskt matchade fakturor. Det 
fungerar enligt kollegorna väldigt bra om det inte har varit några störningar i flödena. Om 
prislistorna däremot inte är uppdaterade kan det bli problem eftersom priset då inte stämmer 
överens, vilket medför att den automatiska matchningen inte kan gå igenom. Gruppchefen 
menar att automatisk matchning av fakturor fungerar bra när det inte är avvikelser men att det 
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ändå är en hel del fakturor som fastnar för att något ändrats eller inte uppdaterats. Anledningen 
till att fakturor inte kan matchas automatiskt anser gruppchefen är lika mycket Scanias fel som 
leverantörernas. Det kan vara allt från att Scania glömt uppdatera en prislista eller scanna in en 
följesedel, till att leverantören skrivit in fel siffror på följesedeln eller att godset försvunnit i 
transporten. 

Scania använder sig av flera olika portaler för att kommunicera med sina leverantörer. De 
använder bland annat en portal för transportbokningar, som uppdateras automatiskt från deras 
affärssystem, där förslag på vad leverantören bör leverera till dem genereras. Leverantören 
använder sedan portalen för att bekräfta eller fylla i vad den faktiskt kommer leverera den 
specifika dagen. Scania genomför därefter transportbokningen baserat på vad leverantören 
angivit i portalen och sedan hämtas godset av Scanias transportörer. Gruppchefen berättar 
vidare att det även finns en portal där leverantörerna kan beställa förpackningsmaterial och en 
portal där leverantören kan få tillgång till alla manualer samt se statistik och ta del av 
information. Därtill finns det ett separat system för avvikelsehantering där Scania skickar 
avvikelserapporter till sina leverantörer och transportörer. Dessutom finns det enligt 
gruppchefen andra portaler för exempelvis inköpsprocessen som är kopplade till 
Volkswagengruppen som Scania tillhör. Dessa portaler är gemensamma inom gruppen för att 
kunna ta hjälp av varandra eftersom de har en delad leverantörsbas. 

Scania använder enligt gruppchefen EDI för nästintill all kommunikation med leverantörerna. 
De skickar bland annat ut EDI-signaler gällande leveransplaner till sina leverantörer. När 
leverantörerna sedan skickar godset till Scania, skickar de även en leveransbekräftelse via EDI 
som går direkt till Scanias affärssystem. Även fakturor och annan information skickas enligt 
gruppchefen via EDI. För att skicka och ta emot EDI-signaler menar gruppchefen att 
leverantörerna använder olika lösningar, vissa tar emot signalerna direkt medan andra använder 
tredjepartslösningar. Scania har enligt gruppchefen i dagsläget en äldre version av EDI som de 
därmed håller på att uppdatera. Skillnaden med den nya versionen av EDI är främst att mer data 
kan få plats i signalerna, vilket enligt gruppchefen gör det lättare att säkerställa att både Scania 
och leverantören ser samma saker i sina system och att de är synkroniserade. 

Scania har enligt gruppchefen ett krav på framförallt nya leverantörer, vilket är att de måste 
kunna ta emot och skicka signaler via EDI. Hur leverantören vill göra det här är sedan upp till 
dem och de kan exempelvis använda sig av webblösningar om det är enklare att införa. 
Gruppchefen förklarar att de använder WebEDI med några leverantörer, oftast mindre företag, 
vilket gör att leverantören kan ta emot signalerna via webben och sedan manuellt lägga in dem 
i sitt eget system. Tidigare hade Scania flera leverantörer som de behövde skicka leveransplaner 
till via e-post och ibland även fax, men nu strävar de efter att allting ska ske via EDI. De flesta 
leverantörer klarar enligt gruppchefen också av att ta emot de signalerna som Scania skickar. 
Om en leverantör inte har EDI brukar Scania vara med vid uppkopplingen men därefter ställer 
de oftast krav på att leverantören ska ansvara för att lösa allt, antingen själva, med hjälp av en 
konsult eller via en tredjepartslösning. Trots de krav som Scania ställer på leverantörerna har 
de enligt gruppchefen upplevt att de flesta leverantörer är positiva till förändringen eftersom de 
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slipper manuell hantering. Däremot uppkommer en viss investeringskostnad för EDI men 
samtidigt krävs inte så mycket mer av leverantören. Många av Scanias leverantörer har även 
andra kunder inom fordonsbranschen och då är det generellt kommunikation via EDI som är 
standarden. Att använda EDI gör enligt gruppchefen kommunikationen med leverantörerna 
väldigt smidig. De andra digitala lösningarna som finns, exempelvis olika portaler, är mest till 
för att standardisera och samla information på samma ställe medan EDI gör allting effektivare 
och förenklat. Däremot menar gruppchefen att det kan vara en nackdel att använda EDI om det 
uppstår fel, då det bara är vissa personer som kan lösa problemet. 

5.5.3 Supplier	Relationship	Management	
Gruppchefen beskriver att Scania generellt har ett nära samarbete med sina leverantörer. 
Däremot finns det många olika nivåer på samarbetet beroende på vilket område det handlar om. 
Vad gäller kommunikationsdelen ställer Scania flertalet krav på att leverantören ska ha den 
struktur och kunskap som krävs för att hantera information som skickas till och från dem. 
Gruppchefen påpekar att Scania inte är särskilt involverade i samarbetet mer än att de hjälper 
till att sätta upp allting, men att de inte är med och utvecklar något hos leverantörerna. Vidare 
nämner gruppchefen att de håller leverantörsträningar när de inleder ett samarbete med en ny 
leverantör. Då går de igenom mer generellt vad Scania förväntar sig och har en 
snabbgenomgång i vissa av portalerna för att visa hur de fungerar och hur leverantören borde 
tänka kopplat till olika områden. Det kan enligt gruppchefen ses som ett utbildningspaket för 
nya leverantörer vars syfte är att samarbetet ska bli så bra som möjligt. 

Beträffande transparensen med leverantörerna anser gruppchefen att den är bra. Det som Scania 
visar i sina portaler är direkt hämtat från deras egna system och visar därför en sanningsenlig 
bild av exempelvis leveransprecisionen och avvikelser gällande kvalitet och logistik. 
Detsamma gäller för leverantörerna, de har inget krav på sig att visa alla siffror men om Scania 
frågar får de oftast svaret. Gruppchefen anser därför att de har ett väldigt transparent samarbete 
med leverantörerna. 

5.5.4 Digital	mognadsgrad	
Scania mäter sina leverantörer på framför allt leveransprecision, vilket baseras på när 
leverantören aviserar via en EDI-signal att godset är skickat. Det mäts på dagsnivå och följs 
sedan upp internt så ofta Scania vill, men mätetalet redovisas även för leverantörerna i portalen 
en gång i månaden. Vad leverantörerna utvärderas på är enligt gruppchefen samma för alla 
Scanias leverantörer, oavsett mognadsgrad och storlek. Enligt gruppchefen är de flesta 
leverantörer mer mogna än vad de själva är för en digital kommunikation. Vissa leverantörer 
vill i dagsläget ha mer information än de kan få, men Scania jobbar med att uppdatera sina 
system för att få in mer information i EDI-signalerna. Leverantörernas mognadsgrad varierar 
mycket men generellt menar gruppchefen att de har en mognadsgrad på 3-4 på en skala mellan 
1-5. Scania har enligt gruppchefen en mognadsgrad på ungefär 3. Scania tar, trots att 
leverantörerna generellt har en högre mognadsgrad än dem själva, inte särskilt mycket hjälp av 
sina leverantörer. Anledningen är enligt gruppchefen att det finns ett ganska standardiserat 
format inom branschen för hur saker brukar gå till. Förutom en uppdaterad version av EDI är 
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inte gruppchefen involverad i några nya digitala lösningar. Däremot menar gruppchefen att det 
säkert finns många olika projekt inom området eftersom det i dagsläget arbetas mycket med 
digitalisering.  

5.5.5 Framtidsvision	
Det mesta inom Scania sker enligt gruppchefen redan digitalt men det finns ändå mycket som 
kan förbättras och förenklas. Ett önskemål är att minska antalet portaler som används för att 
informationen ska bli mer samlad. När avvikelser uppstår som behöver lösas använder Scania 
e-post för att kommunicera med leverantörerna då det inte finns något system för det ännu. 
Gruppchefen påpekar att det mesta borde kunna digitaliseras på något sätt. I framtiden har 
gruppchefen svårt att se hur kommunikationen skulle ske på något annat sätt än via EDI eller 
liknande elektroniska signaler. Gruppchefen tror istället att användandet av EDI kommer 
fortsätta och att mängden data som skickas kommer öka. 
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6. Analys 
Det här avsnittet innefattas av en tematisk analys där citat från intervjuer och 
enkätundersökning ligger till grund för de olika koderna som sedan sammanfattats i sju teman. 
I avsnittet kommer respektive tema med tillhörande koder förklaras djupgående. 

6.1 Tematisk analys 
Utifrån den tematiska analysen identifierades sju teman med tillhörande koder. De identifierade 
temana är ”Skapa intern förståelse”, ”Skapa nära och långsiktiga samarbeten med 
leverantörerna”, ”Undersök värdet av att digitalisera kommunikationen”, ”Förändra och 
effektivisera nuvarande arbetssätt”, ”Anpassa digitala lösningar utefter leverantörens 
mognadsgrad”, ”Fortsätt implementera EDI” och ”Arbeta kontinuerligt med digitala 
möjligheter och utmaningar”, vilket presenteras i Tabell 2 nedan.  

Tabell 2: Identifierade teman och koder 

ID Tema Kod Axis Leverantörer Specialist 
IKEA 
Food Scania 

1 Skapa intern förståelse 

Kunskap om digital 
utveckling 

x x x x x 

Engagerad ledning x x x  x 

Tillsätta resurser  x x x x x 

Tydlig ansvarsfördelning x     

Förbättra samarbetet 
mellan avdelningar 

x    x 

2 
Skapa nära och 
långsiktiga samarbeten 
med leverantörerna 

Utbildning och stöttning 
av leverantörer 

x x x x x 

Hög visibilitet x x x x x 

Involvera leverantörer 
vid beslutsfattning 

x x x x x 

3 
Undersök värdet av att 
digitalisera 
kommunikationen 

Hög kostnad att 
digitalisera 

x x x x x 

Tidskrävande att 
digitalisera 

x x  x x 

Digitalisering ger 
positiva effekter 

x x x x x 

4 
Förändra och 
effektivisera 
nuvarande arbetssätt 

Ställ krav på leverantörer x x  x x 

Integrera system x x  x x 

Automatisk 
fakturahantering 

x x  x x 

Minska manuellt arbete x x x x x 

5 Utvärdera mognadsgrad x x    
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Anpassa digitala 
lösningar utefter 
leverantörens 
mognadsgrad 

Skillnad i 
leverantörernas digitala 
mognadsgrad 

x   x x 

Kategorisera leverantörer 
utefter digital 
mognadsgrad 

x   x x 

Leverantörerna använder 
olika digitala lösningar 

x x    

6 
Fortsätt implementera 
EDI 

EDI är säkert att använda x   x x 

EDI är välbeprövat x x x x x 

Prioritera att 
implementera EDI för 
stora flöden 

x   x  

EDI kommer användas i 
framtiden 

x x  x x 

7 

Arbeta kontinuerligt 
med digitala 
möjligheter och 
utmaningar 

Internet är framtidens 
kommunikationsmedel 

  x   

Digitala lösningar ska 
vara billiga att 
implementera och enkla 
att använda 

x x x x x 

 

Tabell 2 visar även vilka koder som uppkommit vid respektive perspektiv genom markering i 
form av ett kryss. För att förtydliga vilka koder som nämnts av alla perspektiv under 
insamlingen av empiri markeras dessa med gul färg. Om en kod uppkommit från flera 
perspektiv ger det en indikation på att dess innebörd är viktig. I kommande avsnitt sker en 
nyanserad beskrivning av respektive tema med tillhörande koder. 

6.1.1 Skapa	intern	förståelse		
Det första temat är ”Skapa intern förståelse” som visar på vikten av att anställda inom företaget 
har förståelse för varför förändringen bör genomföras, dess innebörd samt är medvetna om 
målet med den digitala satsningen. Tabell 3 illustrerar koder som hör till temat samt visualiserar 
vilka perspektiv som diskuterat respektive kod. De mest signifikanta koderna är ”Kunskap om 
digital utveckling” och ”Tillsätta resurser” då alla perspektiv påpekade att dessa koder är 
väsentliga vid en digital implementation. 

Tabell 3: Tema 1 - Skapa intern förståelse 

ID Tema Kod Axis Leverantörer Specialist 
IKEA 
Food Scania 

1 Skapa intern förståelse 

Kunskap om digital 
utveckling 

x x x x x 

Engagerad ledning x x x  x 
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Tillsätta resurser  x x x x x 

Tydlig ansvarsfördelning x     

Förbättra samarbetet 
mellan avdelningar 

x    x 

 

Enligt Baptista Nunes, Annansingh, Eaglestone och Wakefield (2006) måste företag ha 
uppdaterad information och ”Kunskap om digital utveckling” för att överleva på marknaden. 
Axis håller med då de nämnt för att genomföra en lyckad digital satsning kan det vara 
fördelaktigt att ta lärdom av hur andra företag arbetar med digitalisering. Informationsutbyte 
som gör att kunskap och erfarenheter sprids ökar nämligen anställdas förståelse för förändringar 
(Tableau, 2016). Axis och specialisten påpekar också vikten av att kompetensen inom företaget 
används på rätt sätt. Att data tillhandahålls och att utbytet sker på bästa sätt kräver också 
kunskap enligt specialisten. Vidare nämner specialisten att en ökad förståelse ofta leder till en 
ökad positivitet bland anställda. Samtidigt nämner Scania att det kan vara utmanande att lösa 
digitala problem om alla anställda inte har kunskapen som krävs.  

För att undvika kunskapsbrist kan företaget ”Tillsätta resurser”, vilket kan ske på flera olika 
sätt. Scania nämner exempelvis vikten av att ha en supportorganisation för att hantera fel och 
avvikelser som uppkommer medan specialisten påpekar att företag även borde anställa 
kompetent ung personal med stort digitalt intresse för att öka möjligheterna för en lyckad 
digitalisering. Axis beskriver också att bristande resurser och otydlig ansvarsfördelning varit 
en bidragande faktor till att deras system inte utvecklats i takt med digitaliseringens framväxt. 
Vidare nämner Axis att de tillsatt en projektgrupp som ansvarar för att rensa upp i verksamheten 
och att de ska sätta upp en plan gällande hur resurser inom området digitalisering ska fördelas 
i framtiden. 

En ”Tydlig ansvarsfördelning” är en kod som endast uppdagades vid intervjuer med anställda 
på Axis. Det beror troligtvis på att majoriteten av empirin samlades in från Axis eftersom 
studien genomfördes där, vilket möjliggjorde en kontinuerlig insamling av data. Dessutom 
eftersträvades ett nära samarbete med Axis för att säkerställa att rekommendationerna är 
realistiska och implementerbara. Axis nämner att en tydlig ansvarsfördelning är viktig för att 
veta vem som ansvarar för att hantera fel som uppkommer. Matt, Hess och Benlian (2015) 
håller med, då de menar att en lyckad digital förändring kräver tydlig arbetsfördelning och 
ledarskap. 

Vikten av att ha ”Engagerad ledning” identifierades vid intervjuer med ett flertal perspektiv. 
Scania arbetar kontinuerligt med digitalisering och har flera pågående projekt som stöttas av 
ledningen. En gruppchef på Scania nämnde att det mesta borde gå att göra digitalt på något 
sätt vilket tyder på att viljan att digitalisera finns inom företaget. Enkätundersökningen visade 
också att flera av Axis leverantörer inte genomför digitala satsningar på grund av bristande 
stöttning från ledningen. Det är av intresse för Axis då de vid avstämningsmöten med 
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leverantörernas ledning förslagsvis kan vara tydligare med att förmedla vikten av att genomföra 
digitala investeringar.  

Trots att Axis inte nämnt bristande engagemang från ledningen har de gett en indikation på att 
det vore fördelaktigt om ledningen var mer engagerad och utövade ett tydligare ledarskap. Till 
exempel använder Axis EDI i betydligt större utsträckning mot sina kunder än mot sina 
leverantörer. Samtidigt finns en stark önskan att öka användandet av EDI mot leverantörerna, 
men då en sådan satsning ännu inte skett skulle det kunna tyda på en svag alternativt oengagerad 
ledning. En anställd på Axis nämnde dessutom att Axis tar inte emot fakturor elektroniskt via 
EDI, däremot skickas fakturor via EDI till vissa leverantörer. En anledning till varför det är så 
sägs vara finansavdelningen då de vill ha det på det sättet, vilket ger en indikation på bristande 
styrning av ledningen. 

Efter att flertalet avdelningar på Axis intervjuats har det framkommit att digitaliseringsarbetet 
tidigare inte varit prioriterat men att det nyligen skett en förändring. Ledningen har nu beslutat 
att tillsätta mer resurser vilket bland annat resulterat i projekt X, vars syfte är att underlätta 
digitaliseringsarbetet. En stor del av de anställda på Axis är positiva till förändringen och menar 
att det var på tiden, medan andra ifrågasätter och är bekymrade över hur den digitala satsningen 
kommer påverka de anställda och företaget i stort. Att det råder delade meningar internt kan 
vara oroväckande men det skulle enligt Fulford och Standing (2014) kunna förebyggas genom 
att ledningen förklarar hur kommande förändringar kommer påverka individen och företaget. 
Däremot framkom det att samarbetet mellan Axis avdelningar i nuläget är bristande då en 
anställd sa att i dagsläget har vi varken förståelse för eller viljan att se varandras problem, 
vilket skulle kunna försvåra en gemensam digital satsning. Det finns dessutom stora skillnader 
mellan hur Axis anställda uppfattar deras egen digitala mognadsgrad samt hur 
fakturahanteringen fungerar.  

Förutom att det råder delade meningar internt uppkom det vid ett par intervjutillfällen på Axis 
en ”vi-mot-dem” känsla mellan olika avdelningar, vilket enligt Palmatier et al. (2006) kan anses 
oroväckande då risken för ineffektivt arbete ökar. Genom att ”Förbättra samarbetet mellan 
avdelningar” kan vanligt förekommande problem som uppstår inom försörjningskedjan 
undvikas (Lotfi, Mukhtar, Sahran & Zadeh, 2013). Dessutom kan en förbättrad kommunikation 
mellan avdelningar främja värdeskapande aktiviteter, vilket enligt Palmatier et al. (2006) kan 
leda till ökad effektivitet. Ett sätt för att förbättra samarbetet och motverka en ”vi-mot-dem” 
känsla är enligt Van Weele (2017) att arbeta med SCM då det fokuserar på att förbättra hela 
processer. Även Scania påpekar vikten av att ha ett nära samarbete och nämner att de inom 
organisationen använder gemensamma portaler i syfte att hjälpa varandra.  

6.1.2 Skapa	nära	och	långsiktiga	samarbeten	med	leverantörerna	
Det andra temat är ”Skapa nära och långsiktiga samarbeten med leverantörerna”, vilket syftar 
till att lära och dra lärdom av leverantörerna för att utveckla partnerskapsrelationer. De tre 
koderna under temat presenteras i Tabell 4, där det kan utläsas att alla koder har nämnts av 
samtliga perspektiv. Därav kan det här temat anses vara det mest signifikanta av dem alla. 
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Tabell 4: Tema 2 - Skapa nära och långsiktiga samarbeten med leverantörerna 

ID Tema Kod Axis Leverantörer Specialist 
IKEA 
Food Scania 

2 
Skapa nära och 
långsiktiga samarbeten 
med leverantörerna 

Utbildning och stöttning 
av leverantörer 

x x x x x 

Hög visibilitet x x x x x 

Involvera leverantörer 
vid beslutsfattning 

x x x x x 

 

”Utbildning och stöttning av leverantörerna” är av stor vikt då exempelvis Axis nämner att en 
hög kompetensnivå angående EDI förkortar implementeringstiden. Trots det anser flera av Axis 
leverantörer att de inte fått den hjälp de behöver vid implementeringen av nya system. Att 
kontinuerligt arbeta med att förbättra hela leverantörskedjan och dess kompetens menar Park, 
Shin och Chang (2010) kan leda till att kostnader och tid reduceras, att produktiviteten och 
konkurrenskraften ökar samt att fler innovativa idéer kan genereras. Axis ser ett behov av att 
arbeta tätare med sina leverantörer än vad de gör i nuläget vilket även stämmer överens med 
leverantörernas önskan då de exempelvis vill få mer hjälp vid implementeringen av digitala 
lösningar. Leverantörerna påpekar dessutom att de gärna skulle ha ett supportsystem på det 
lokala språket som de alltid kan vända sig till om de behöver hjälp med något system. Axis har 
dessutom leverantörer över hela världen vilket gör att ett digitalt informationsutbyte skulle 
underlätta dialogen mellan företagen eftersom informationen alltid finns tillgänglig (Kache & 
Seuring, 2017). Att sprida information, kunskap och erfarenheter kan dessutom vara positivt 
för framtida samarbeten (Tableau, 2016), vilket är fördelaktigt för Axis då de vill fortsätta växa.  

Det finns enligt Scania olika nivåer av samarbete mellan företag beroende på vilket område det 
handlar om. Ett SRM-system kan dock vara avgörande för om samarbetet blir lyckat eller inte, 
både inom och utanför företaget, då det används som stöd i flera områden (Park, Shin, Chang 
& Park, 2010). Däremot nämner varken Scania, IKEA Food eller Axis att de använder sig av 
ett SRM-system i dagsläget, men det har framkommit att Axis vill ha ett väletablerat SRM-
system i framtiden. Det skulle enligt Axis skapa gemensamma arbetssätt och ge ett 
professionellt intryck, vilket Herrmann och Hodgson (2001) håller med om då de menar att ett 
SRM-system ger en integrerad uppsättning av verktyg som skulle underlätta dialogen med 
leverantörerna. Även Park, Shin, Chang och Park betonar vikten av att ha ett SRM-system då 
det kan underlätta informationsdelningen och därigenom förbättra chanserna till lyckade 
samarbeten. 

Att vara med och stötta leverantörerna anser Scania är av stor vikt då de exempelvis hjälper 
sina leverantörer att sätta upp nya system och är med vid uppkopplingen av EDI. När Scania 
inleder ett samarbete med en ny leverantör anordnar de leverantörsträningar där de går igenom 
vad som förväntas av leverantören och visar hur portalerna som används fungerar. Axis 
leverantörer efterfrågar ett liknande utbildningspaket om nya verktyg för digital 
kommunikation ska börja användas. De menar att de behöver få riktlinjer och instruktioner 
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innan de börjar använda nya system för att den digitala satsningen ska lyckas. Av Axis 
leverantörer är det i dagsläget 39 % som inte använder sig av EDI för att kommunicera, se Graf 
10 i Bilaga 3 gällande ”Does your supply unit use EDI to communicate”. Av dessa säger dock 
53,1 % att de kan implementera EDI inom ett år om de får hjälp med implementationen, se Graf 
12 i Bilaga 3 som besvarar ”Would it be possible for your supply unit to implement EDI within 
one year”, vilket visar på vikten av att utbilda och stötta leverantörerna vid en digitalisering.  

För att ett närmare samarbete med leverantörerna ska vara möjligt behöver leverantörerna 
kunna koppla upp sig mot företagets olika system för exempelvis planering och tillverkning 
(Van Weele, 2017). Det visar på vikten av att ha ”Hög visibilitet” gentemot sina leverantörer, 
vilket Axis anser sig kunna bli bättre på. Axis förklarar att visibilitet av fakturor helt saknas och 
att det borde finnas en portal där leverantörerna själva kan lägga in sina fakturor och uppdatera 
differenser. Ett sätt för att effektivisera hela inköpsarbetet samt kunna visualisera, automatiskt 
matcha och betala fakturor är att använda ett e-handelssystem (Van Weele, 2017). Om företag 
använder någon form av liknande system för att utbyta information, som är välutvecklat, skulle 
det kunna ha en positiv inverkan på relationen mellan företagen (Tableau, 2016) eftersom 
missförstånd kan reduceras och kostnads- och tidsöverskridanden undvikas (Fulford & 
Standing, 2014).  

IKEA Food strävar efter att vara transparenta mot sina leverantörer för att undvika att de har 
felaktig data. Scania anser att deras transparens med leverantörerna är bra då de säkerställer att 
deras egna och leverantörernas system är synkroniserade. Även specialisten nämner att företag 
bör använda synkroniserade program och exempelvis använda exceldokument som båda parter 
kan arbeta med och se ändringar i samtidigt. Det är i linje med Lotfi et al. (2013) som menar 
att företag behöver bli bättre på att dela information inom försörjningskedjan för att kunna 
skapa partnerskapsrelationer och därigenom minska de totala kostnaderna och lagernivåerna. 
IKEA Food försöker dela informationen direkt och skickar därför en uppdatering till 
leverantören med vad som säljs i realtid för att leverantörerna ska kunna planera innan en 
inköpsorder läggs. Även Scania arbetar med att dela information i realtid via en portal där 
leverantören kan se statistik, ta del av information och få tillgång till manualer. Att ha hög 
visibilitet med leverantörer är viktigt eftersom informationsdelning, tillit, långsiktighet och 
beroendeförhållande är avgörande för en lyckad relation med leverantörerna (Chae, Yen & 
Sheu, 2005).  

Specialisten betonar flera gånger att företag behöver lyssna mer på marknaden och utefter det 
genomföra lösningar steg för steg. Det är enligt specialisten marknaden som bestämmer vilken 
riktning ett företag ska gå, vilket tyder på att det är viktigt att ”Involvera leverantörerna i 
beslutsfattning”. IKEA Food har därför veckovisa möten med sina leverantörer för att diskutera 
olika frågor angående exempelvis implementering av EDI. IKEA Food förklarar att de vill att 
leverantörerna ska vara med och utveckla IKEA vilket gör det ännu viktigare att lyssna på deras 
önskemål och ta lärdom av dem. Scania ställer mer krav på sina leverantörer och tillåter inte 
dem att vara med i besluten på samma sätt som IKEA Food. Däremot nämner Scania att de 
tillåter sina leverantörer att själva bestämma hur de vill använda EDI och att leverantörerna 
exempelvis kan använda webblösningar om det är enklare att införa. Att kombinera EDI med 
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användandet av en webbplats, WebEDI, stämmer överens med Andersson och Bjerndell (2003) 
som menar att det är viktigt att erbjuda kommunikationsmedel som kan passa alla intressenter 
i försörjningskedjan. Om bara EDI används kan det få konsekvensen att inte alla leverantörer 
kan kommunicera digitalt, då 37,5 % av Axis leverantörer nämner att de inte kan implementera 
EDI inom ett år även om de erbjuds hjälp med implementeringen, se Graf 12 i Bilaga 3 gällande 
”Would it be possible for your supply unit to implement EDI within one year”. En av Axis 
leverantör menar dock att Everything can be tailored to meet the customers needs or demands, 
vilket tyder på en stark vilja hos vissa av leverantörerna att anpassa sig utefter Axis önskemål.  

6.1.3 Undersök	värdet	av	att	digitalisera	kommunikationen	
Det tredje temat är ”Undersök värdet av att digitalisera kommunikationen”, vilket handlar om 
hur mycket förändringen och de positiva effekterna som förväntas komma med den är värd för 
företaget. De tre koderna kopplade till temat presenteras i Tabell 5, där det även går att avläsa 
vilket perspektiv som nämnt respektive kod.  

Tabell 5: Tema 3 - Undersök värdet av att digitalisera kommunikationen 

ID Tema Kod Axis Leverantörer Specialist 
IKEA 
Food Scania 

3 
Undersök värdet av att 
digitalisera 
kommunikationen 

Hög kostnad att 
digitalisera 

x x x x x 

Tidskrävande att 
digitalisera 

x x  x x 

Digitalisering ger 
positiva effekter 

x x x x x 

 

Att ”Digitalisering ger positiva effekter” samt att det är en ”Hög kostnad att digitalisera” har 
alla perspektiv varit överens om. Flera leverantörer nämner att det är en hög kostnad att 
exempelvis implementera EDI och att det istället finns billigare alternativ att använda för att 
kommunicera. Fredholm (2006) instämmer och menar att en stor nackdel med EDI är att det är 
dyrt och komplext att implementera. Det påvisas även då de leverantörer som misslyckats med 
sin digitala satsning bland annat gjort det för att de själva eller deras kunder inte haft tillräckligt 
med resurser. Scania instämmer att det är en hög investeringskostnad för att digitalisera men 
menar samtidigt att det inte krävs särskilt mycket annat av leverantören, vilket gjort att Scania 
trots kostnaden valt att ställa krav om EDI på sina leverantörer. Axis använder sig i dagsläget 
av en webbportal för att kommunicera med flera av sina leverantörer, vilket kan anses vara en 
sorts gratis EDI-koppling. Därav är det enligt Axis viktigt att även ett nytt system är gratis för 
att leverantören ska vilja använda det. Specialisten menar att ett system inte behöver vara gratis, 
men säger att det är viktigt att ett mindre företag också har råd att investera i verktygen som ska 
användas. Det är enligt specialisten därför av intresse för företaget att veta hur mycket det 
adderade värdet från digitaliseringen är värt för leverantören, alltså vad den är villig att 
investera. IKEA Food diskuterar att de vill säkerställa att investeringen blir lönsam innan den 
genomförs eftersom det kräver mycket kompetens och resurser i form av både tid och pengar. 
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Axis förklarar att de därför kommer tillsätta mer resurser för digitalisering då de tror att det 
skulle kunna förbättra kommunikationen med leverantörerna. 

En digitalisering ger flera positiva effekter, exempelvis nämner SOU 2016:85 att användningen 
av resurser blir mer effektiv och att digitalisering främjar innovation. Axis nämner flera gånger 
att de behöver fortsätta vara innovativa men vill samtidigt använda sina resurser effektivare för 
att överleva på marknaden, vilket därmed stärker behovet av en digital satsning. Att vara 
innovativ kan i sin tur leda till en mer hållbar produktion och konsumtion 
(Nationalencyklopedin, 2019) samt att kostnaderna reduceras (BarNir et al., 2003). Även Axis 
beskriver kostnadsfördelarna och menar att en digitalisering kan göra att de på kort sikt tjänar 
mycket pengar, men att det på lång sikt dessutom kan ge stora konkurrensfördelar. Andersson 
och Ek Tedefors (2017) instämmer och menar att en lyckad digital satsning kan påverka 
affärsrelationerna positivt. Vidare beskriver Liu och Chua (2016) att digitalisering kan 
underlätta insamling och hantering av data. Det är en fördel eftersom Axis beskriver att de i 
nuläget använder sig av flera olika system och därför lägger mycket tid på att hitta den data 
som behövs. Möjligheterna med en digitalisering är därmed många då även Feeny (2001) 
beskriver att en digitalisering kan förbättra de administrativa processerna. Scania och IKEA 
Food instämmer då de anser att den största fördelen med en digital kommunikation, och 
speciellt användandet av EDI, är att det manuella arbetet reduceras vilket gör allting smidigare. 

Att digitalisera kommunikationen kan dessutom göra att missförstånd undviks samt att antalet 
fel reduceras i hela försörjningskedjan (Liu & Chua, 2016). Axis instämmer och säger att en 
digitalisering möjliggör kortare ledtider och att rätt saker tillverkas. Specialisten menar dock 
att det innan en digitalisering sker är viktigt att fundera på om förändringen verkligen kommer 
förbättra och förenkla processerna samt vilket värde den kommer ge de anställda på företaget. 
En digitalisering innebär inte bara möjligheter, utan också flera utmaningar vilket är 
anledningen till varför specialisten säger att företaget bör fundera på hur mycket effektivare, 
snabbare och smidigare processerna blir och hur förståelsen kommer påverkas av 
digitaliseringen. Även om en digital satsning ger många positiva effekter kommer det enligt 
specialisten alltid vara en utmaning att få leverantörerna att våga ta första steget, därav är det 
viktigt att det finns en ”first-mover-advantage”. Det är något som Axis i dagsläget saknar och 
därför förslagsvis skulle behöva införa om de vill lyckas med sin digitala satsning. Specialisten 
menar att denna fördel dessutom bör bli större desto fler företag som följer efter och att även 
dessa företag ska belönas för att de vågar prova på något nytt.  

Enligt Fredholm (2006) krävs det mycket arbete för att göra de anpassningar i ett företags 
affärssystem som är nödvändiga för att det ska bli ett integrerat system, vilket tyder på att det 
är ”Tidskrävande att digitalisera”. Flera av Axis leverantörer nämner att de försökt göra olika 
digitala investeringar men att de misslyckats på grund av att de själva eller deras kunder inte 
hade tillräckligt med tid. Även IKEA Food poängterar att en digital implementering är 
tidskrävande och beskriver därför att de vill säkerställa att den ger ett ökat värde innan de 
genomför en digital förändring. Det är dessvärre ofta svårt för företag att veta hur de ska 
prioritera sina resurser och vilka digitala lösningar som kommer att bli lönsamma att 
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implementera (Söderqvist & Brinnen, 2018). Scania har därför flera projekt, som är kopplade 
till digitalisering, igång samtidigt för att hela tiden ligga i framkant. Även Axis har förstått 
vikten av att satsa på digitala lösningar och menar att de därför kommer avsätta mer resurser i 
form av både tid och pengar.  

6.1.4 Förändra	och	effektivisera	nuvarande	arbetssätt	
Det fjärde temat är ”Förändra och effektivisera nuvarande arbetssätt” som handlar om hur en 
digital satsning kommer påverka nuvarande arbetssätt samt vilka effekter förändringen kommer 
att ge. Temat med tillhörande koder samt vilka perspektiv som nämnt respektive kod 
presenteras i Tabell 6 nedan, där den kod som samtliga perspektiv nämner är ”Minska manuellt 
arbete”. 

Tabell 6: Tema 4 - Förändra och effektivisera nuvarande arbetssätt 

ID Tema Kod Axis Leverantörer Specialist 
IKEA 
Food Scania 

4 
Förändra och 
effektivisera 
nuvarande arbetssätt 

Ställ krav på leverantörer x x  x x 

Integrera system x x  x x 

Automatisk 
fakturahantering 

x x  x x 

Minska manuellt arbete x x x x x 

 

Enligt Williamson (2018, 30 januari) sker majoriteten av kommunikationen med leverantörerna 
fortfarande manuellt, vilket stämmer överens med situationen på Axis. Det är exempelvis 
vanligt förekommande med handpålägg vid olika rutinuppgifter då de bland annat scannar in 
en stor mängd fakturor manuellt. En digital satsning av fakturahanteringen skulle medföra 
förbättrade administrativa processer, vilket i sin tur kan leda till senare beslutsfattning (Feeny 
2001). Ett uttalat mål för Axis är att göra saker smartare och kunna ta beslut senare vilket 
därmed skulle kunna underlättas genom digitala initiativ. Utöver det nämner majoriteten av 
leverantörerna att kommunikationen vanligtvis sker via e-post, se Graf 4 i Bilaga 3 som 
besvarar ”To how many of your customers are the following tolls used to communicate”, vilket 
tyder på att det finns förbättringspotential gällande att digitalisera kommunikationen mellan 
parterna. En anställd på Axis håller med och berättar att risken för att fel inträffar ökar vid 
manuellt arbete. Van Weele (2017) instämmer också och påpekar att manuellt arbete är 
tidskrävande, vilket medför ineffektivt arbete. Specialisten menar dock att de problem som 
vanligtvis uppstår vid manuellt arbete kommer försvinna i takt med att internet får större 
inflytande. Även Scania, som under en längre tid använt sig av digital kommunikation, nämner 
fördelarna med att minska manuellt arbete då majoriteten av deras processer idag sker 
automatiskt. Vidare påstår Scania att trots de krav som ställts på leverantörerna är de flesta 
leverantörer positiva till förändringen eftersom de slipper manuell hantering. 
Enkätundersökningen gav en liknande indikation då flertalet av Axis leverantörer gärna vill 
testa att använda nya digitala lösningar för att minska manuellt arbete.  
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Koden ”Ställ krav på leverantörer” är viktig då det fanns flertalet åsikter gällande vikten av att 
ha krav på sina leverantörer. En gruppchef på Scania sa att ett krav på framförallt nya 
leverantörer är att de måste kunna ta emot och skicka signaler via EDI. Vid diskussion med 
anställda på Axis rådde det däremot delade meningar. Några höll med Scania om att tydliga 
krav bör ställas på leverantörer gällande digitalisering samtidigt som andra påstod att de i 
dagsläget inte har möjlighet att ställa sådana krav eftersom Axis oftast inte är en stor kund hos 
leverantören. En Axis anställd sade vi vill använda full EDI, men vi är samtidigt medvetna om 
att vi inte kan ställa det kravet på leverantörerna. Van Weele (2017) håller delvis med och 
menar att kraven ska vara realistiska då det i annat fall kan få negativa konsekvenser. För att 
genomföra en lyckad implementering är det, enligt specialisten, dessutom viktigt att den 
digitala satsningen är lönsam vilket innebär att krav bara kan ställas på leverantörer som ser ett 
värde i att genomföra digitaliseringen. 

Enligt IKEA Food spelar storleken på affärerna mellan parterna en avgörande roll för hur 
mycket inflytande företaget får vid beslutsfattning. Axis strävar efter att sprida ut riskerna 
genom att inte ha en stor leverantör och dessutom inte vara en för stor kund hos sina 
leverantörer, vilket resulterar i att de kan ha svårt att få sin röst hörd. Efter analys av 
enkätundersökningen framkom det däremot att flertalet leverantörer saknar initiativtagande och 
att en digital satsning inte sker då krav från kunder saknas. Utöver det är majoriteten av Axis 
leverantörer positiva till en digital förändring men de hade behövt någon form av vägledning. 
Det ger en indikation på att Axis kan och bör ställa mer krav på sina leverantörer för att en 
digital satsning ska ske och bli lyckad. Regler och krav är nämligen viktiga beståndsdelar i ett 
nära samarbete, där kontinuerlig utvärdering används för att säkerställa att alla arbetar mot ett 
gemensamt mål (Axis Communications, 2019e). IKEA Food instämmer och nämner att de 
kontinuerligt utvärderar leverantörers prestation i syfte att bibehålla alternativt höja kvaliteten. 
Vidare påpekar Andersson och Bjerndell (2003) vikten av att inköpsavdelningen ställer krav på 
ett kontinuerligt informationsutbyte både internt och externt, vilket kan underlättas genom att 
integrerade system används. 
 
Van Weele (2017) nämner dessutom att integrerade system gynnar nära samarbete då 
möjligheten till att visualisera och utbyta uppdaterad data möjliggörs. Koden att ”Integrera 
system” nämndes av flertalet perspektiv där respektive respondent menade att integrationen av 
system är positiv och bör eftersträvas av alla företag. En anställd på Axis sade att missförstånd 
kan undvikas genom att ha system som pratar med varandra. IKEA Foods affärssystem tar 
exempelvis emot en automatisk signal vid skeppning och Scania får leveransbekräftelse till 
affärssystemet via EDI, vilket innebär att de lyckats integrera olika system i försörjningskedjan. 
Kommunikationen mellan Axis webbportal och deras affärssystem är dessvärre bristfällig och 
antalet tillfälliga system har ökat med tiden. Axis är medvetna om problemet och har nyligen 
avsatt resurser för att integrera och minska antalet systemen för att få all data mer samlad. Axis 
anser att det skulle vara gynnsamt för leverantörssamarbetet då de kan hitta och dela med sig 
av information snabbare. Axis nämner även att full EDI är att eftersträva då EDI-meddelanden 
kan göra systemen integrerade. Scania instämmer och påpekar att EDI har gjort deras 
informationsutbyte smidigare.  
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Att använda ”Automatisk fakturahantering” har enligt Van Weele (2017) flera fördelar då bland 
annat manuellt arbete och förekomsten av fel minimeras. Axis anser att den nuvarande 
processen för fakturahantering behöver förbättras och en anställd nämner till och med att om 
det är någon process som ska förbättras, så är det fakturahanteringen. Automatisk matchning 
av fakturor sker i dagsläget i större utsträckning mot Axis kunder medan motsvarande process 
mot leverantörer är sällsynt. Efter analys av enkätundersökning framkom det att flera av Axis 
leverantörer befinner sig i en liknande situation, vilket troligtvis beror på att kunderna ställer 
mer krav än leverantörerna. IKEA Food instämmer och påpekar att de i dagsläget använder 
automatisk matchning av fakturor i större utsträckning mot kunder. Vanligtvis fungerar deras 
automatiska fakturahantering bra men när en avvikelse uppstår är det inköparens uppgift att 
manuellt undersöka vad som inträffat, vilket IKEA Food anser är ett bra tillvägagångsätt. Scania 
nämner att deras fakturahantering enbart sker via EDI och att fel vid automatisk matchning av 
fakturor sällan uppstår, vilket medfört att de vill fortsatta använda sig av samma arbetssätt. Det 
finns flertalet bidragande faktorer till att antalet fel är få. Till exempel har Scania använt EDI 
under en längre tid vilket lett till att kunskapen gällande hur de ska gå tillväga för att undvika 
fel är hög. Utöver det ställer Scania krav på leverantörernas prestation samt utbildar och hjälper 
dem, vilket också reducerar sannolikheten för att fel uppstår.  

6.1.5 Anpassa	digitala	lösningar	utefter	leverantörens	mognadsgrad	
Det femte temat är ”Anpassa digitala lösningar utefter leverantörens mognadsgrad”, vilket 
syftar till att en digital kommunikation ska kunna föras trots att leverantörerna har olika 
mognadsgrad. De koder som är kopplade till temat illustreras i Tabell 7 nedan.  

Tabell 7: Tema 5 - Anpassa digitala lösningar utefter leverantörens mognadsgrad 

ID Tema Kod Axis Leverantörer Specialist 
IKEA 
Food Scania 

5 

Anpassa digitala 
lösningar utefter 
leverantörens 
mognadsgrad 

Utvärdera mognadsgrad x x    

Skillnad i 
leverantörernas digitala 
mognadsgrad 

x   x x 

Kategorisera leverantörer 
utefter digital 
mognadsgrad 

x   x x 

Leverantörerna använder 
olika digitala lösningar 

x x    

 

Den första koden ”Utvärdera mognadsgrad” syftar både till att företagets och dess leverantörers 
mognadsgrad bör utvärderas. Enligt Matt, Hess och Benlian (2015) utformar företag strategier 
som används vid vägledning för hur digitala förändringar ska genomföras. För att lyckas 
utforma realistiska och implementerbara strategier behöver därmed digital mognadsgrad 
utvärderas. Anställda på Axis har delade meningar gällande den egna mognadsgraden, vilket 
tyder på bristande kunskap inom området digitalisering. Däremot är Axis enade om att 
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digitalisering är framtiden och en anställd har exempelvis sagt att vi vill digitalisera alla flöden 
och transaktioner mot leverantörerna. IKEA Food påpekar istället problematiken med att vara 
en liten kund hos en stor leverantör då de kan ha svårt att få gehör vid olika digitala 
förändringar. Det ger en indikation på att både Axis och IKEA Food behöver öka den digitala 
mognadsgraden internt innan de kan påbörja en extern digital satsning.  

Ytterligare en utmaning vid digitala satsningar är hur företaget ska förhålla sig till att 
leverantörernas digitala mognadsgrad skiljer sig åt. Pessl, Sorko och Mayer (2017) menar att 
en anledning till stora skillnader i mognadsgrad är den snabbväxande digitala utvecklingen, 
vilket även IKEA Food och Axis instämmer med då de nämner att storleken kan vara en 
anledning till varför det råder ”Skillnad i leverantörernas digitala mognadsgrad”. Större företag 
har generellt sätt större möjlighet att tillsätta mer resurser i jämförelse med mindre företag, 
vilket medför att de i större utsträckning kan utvecklas i takt med digitaliseringens framväxt. 
Scania påpekar exempelvis att de anpassar olika digitala lösningar baserat på hur digitalt mogna 
leverantörerna är, vilket tyder på att de vet vilken digital mognadsnivå respektive leverantör 
befinner sig på.  

Att ”Kategorisera leverantörer” på det sätt som Scania gör möjliggör anpassade digitala 
lösningar, samtidigt som företaget kan använda ett standardiserat arbetssätt för leverantörerna 
inom samma kategori. Ett förslag gällande att dela in Axis leverantörer i kategorierna guld, 
silver och brons har uppkommit under en av intervjuerna där respektive kategori sedan ska 
avgöra vilka digitala lösningar som är realistiska att genomföra. Att ”Leverantörerna använder 
olika digitala lösningar” baserat på mognadsgrad är att föredra, då en anpassad digital lösning 
skulle medföra delaktighet och därmed gynna ett nära samarbete, vilket i sin tur ökar 
sannolikheten för ett lyckat resultat. IKEA Food instämmer då de strävar efter att erbjuda mer 
anpassade digitala lösningar genom att utveckla en webbportal som riktar sig mot de 
leverantörer som befinner sig på en lägre mognadsgrad. Om digitala lösningar inte anpassas 
utefter leverantören kan en negativitet till att förändras skapas, vilket enligt Horlacher och Hess 
(2016) kan försvåra en digital förändring. 

6.1.6 Fortsätt	implementera	EDI	
Det sjätte temat är ”Fortsätt implementera EDI”, vilket visar att en satsning på EDI som 
kommunikationsmedel är att föredra. De olika koderna inom temat illustreras i Tabell 8, där det 
även går att utläsa att den mest signifikanta koden är att ”EDI är välbeprövat”. 

Tabell 8: Tema 6 - Fortsätt implementera EDI 

ID Tema Kod Axis Leverantörer Specialist 
IKEA 
Food Scania 

6 
Fortsätt implementera 
EDI 

EDI är säkert att använda x   x x 

EDI är välbeprövat x x x x x 
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Prioritera att 
implementera EDI för 
stora flöden 

x   x  

EDI kommer användas i 
framtiden 

x x  x x 

 

EDI har enligt Buiten (2018) använts för att skicka och ta emot information mellan företag 
sedan 1980-talet, vilket tyder på att ”EDI är välbeprövat”. Även specialisten nämner att EDI 
har funnits länge och Arvidsson, Bruks och Hamilton (2005) instämmer då de säger att det är 
ett välbeprövat och välkänt sätt för att kommunicera med intressenter i hela försörjningskedjan. 
Däremot anser specialisten att det är onödigt komplicerat att använda och att det i dagsläget 
finns bättre alternativ. Flertalet av Axis leverantörer använder dock redan EDI med andra 
kunder, vilket innebär att många av dem har erfarenhet av systemet. Enligt 
enkätundersökningen är det 69 % av leverantörerna som använder EDI i dagsläget, antingen 
med kunder, leverantörer eller båda, se Graf 10 i Bilaga 3 gällande ”Does your supply unit use 
EDI to communicate”. Det tyder på att majoriteten av Axis leverantörer har en viss erfarenhet 
av att använda EDI, vilket borde öka möjligheterna för en lyckad digital satsning. Axis har 
dessutom nyligen börjat använda EDI med en leverantör och har sedan en längre tid tillbaka 
använt EDI mot ungefär hälften av sina kunder. Det tyder på att även Axis har erfarenhet av att 
arbeta med EDI, vilket skulle kunna underlätta en fortsatt digital satsning. 

Enligt Axis används EDI som kommunikationsmedel på flera andra marknader vilket bekräftats 
vid intervjuerna med Scania och IKEA Food, som båda nämner att de använder eller håller på 
att implementera EDI. Khan (2016) beskriver att det är fördelaktigt att kommunicera via EDI 
då informationsutbytet blir säkrare och mer korrekt än om kommunikationen sker manuellt. 
Scania har använt EDI länge och anser att det gör kommunikationen med leverantörerna väldigt 
smidig. Scania nämner även att de använder EDI för nästan all kommunikation med 
leverantörerna, vilket därmed antas betyda att de anser att ”EDI är säkert att använda”. IKEA 
Food håller med om det då medarbetaren som intervjuades uttryckte att EDI är nämligen ett 
snabbt, säkert och enkelt sätt att utbyta data på. Specialisten menar däremot att inget 
kommunikationsmedel kan anses som säkert eftersom mobiltillverkare och andra liknande 
företag lagrar all information. Specialisten säger trots det att det finns sätt för att kryptera och 
skicka data säkert med EDI, men att det kostar pengar.  

Att information ska kunna skickas säkert kan vara en anledning till varför Axis nämner att de 
vill ha en VAN-koppling för att kommunicera med leverantörerna. En annan fördel med att 
använda VAN är att alla leverantörer kan skicka och ta emot informationen på det sätt som de 
föredrar (Andersson & Bjerndell, 2003). Det anses vara en fördel eftersom det skulle kunna 
innebära att även mindre digitalt mogna leverantörer kan kommunicera digitalt med Axis. En 
anledning till varför digitala verktyg inte används i stor utsträckning i nuläget är enligt Axis att 
många av deras leverantörer har för låg digital mognadsgrad. Det skulle enligt specialisten 
kunna lösas genom att företag förser sina leverantörer med enkla verktyg som kan hjälpa dem 
att öka sin digitala mognadsgrad.  
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Att ”Prioritera att implementera EDI för stora flöden” är något som Axis nämner. De menar att 
det då går att få så stor effekt som möjligt, med så små medel som möjligt. Även IKEA Food 
anser att det krävs en viss storlek på affären samt att leverantören är digitalt mogen för att en 
digitalisering ska kunna ske. IKEA Food satsar därför på att skapa fler EDI-kopplingar med 
sina stora leverantörer då dessa anses ha högst mognadsgrad. Även Andersson och Bjerndell 
(2003) beskriver att det ofta krävs en viss volym för att det ska vara meningsfullt att införa EDI, 
vilket gör att många företag enbart använder EDI med sina största leverantörer. Däremot hjälper 
många företag sina leverantörer att implementera EDI för att öka de positiva effekterna som en 
automatiserad kommunikation kan ge (Axelson & Hållander, 2011). Scania har inte prioriterat 
att använda EDI för stora flöden, utan använder EDI i någon form med alla sina leverantörer. 
Mindre leverantörer använder ofta WebEDI vid kommunikationen med Scania innan de är redo 
att implementera full EDI. Att använda olika tillvägagångsätt baserat på vilken leverantör 
kommunikation sker med kan vara ett bra alternativ (EDI Basics, u.å.) eftersom det kan 
möjliggöra att fler leverantörer kan kommunicera digitalt. 

På grund av de många fördelar EDI kan ge anser alla utom ett perspektiv att ”EDI kommer 
användas i framtiden”. Både IKEA Food och Scania nämner att EDI troligtvis kommer vara 
tillvägagångssättet för att kommunicera med leverantörer i framtiden och att mängden data som 
skickas bara kommer att öka. Axis säger att de strävar efter att använda full EDI och nämner 
att de i framtiden inte vill använda sig av flera olika verktyg för att skicka information till sina 
leverantörer. Specialisten menar däremot att EDI inte kommer överleva i framtiden och påpekar 
istället att EDI kommer ersättas av internet. Axis leverantörer verkar däremot vara positiva till 
EDI då 62,5 % av de 39 % som ännu inte har EDI säger att de kan implementera det inom ett 
år, se Graf 12 i Bilaga 3 som besvarar ”Would it be possible for your supply unit to implement 
EDI within one year”. Däremot nämner 53,1 % av de leverantörer som ännu inte har EDI att de 
skulle behöva hjälp med implementeringen, vilket tyder på att leverantörerna har viljan att 
digitalisera men att kunskap ofta saknas. 

6.1.7 Arbeta	kontinuerligt	med	digitala	möjligheter	och	utmaningar	
Det sjunde temat är ”Arbeta kontinuerligt med digitala möjligheter och utmaningar”, vilket 
syftar till att alltid vara uppdaterad gällande de senaste digitaliseringsmöjligheterna och hela 
tiden arbeta med de utmaningar som finns. De koder som kopplas till temat illustreras i Tabell 
9 nedan. 

Tabell 9: Tema 7 - Arbeta kontinuerligt med digitala möjligheter och utmaningar 

ID Tema Kod Axis Leverantörer Specialist 
IKEA 
Food Scania 

7 

Arbeta kontinuerligt 
med digitala 
möjligheter och 
utmaningar 

Internet är framtidens 
kommunikationsmedel 

  x   

Digitala lösningar ska 
vara billiga att 
implementera och enkla 
att använda 

x x x x x 
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Att ”Digitala lösningar ska vara billiga att implementera och enkla att använda” var alla 
perspektiv överens om. Några leverantörer till Axis nämnde att anledningen till att de inte 
använder EDI är för att det inte är fördelaktigt för tillfället, samtidigt som flera andra 
leverantörer anser att det är alldeles för dyrt att implementera. Det stämmer överens med 
Fredholm (2006) som menar att de största nackdelarna med EDI är att det är dyrt och komplext 
att implementera. Scania och IKEA Food satsar trots det på att använda EDI med sina 
leverantörer eftersom de anser att det är enkelt och relativt billigt att använda. Scania påpekar 
däremot att det fortfarande finns mycket i kommunikationen som kan förbättras och göras 
enklare.  

Specialisten håller med om att det viktigaste är att de digitala lösningarna är enkla att använda, 
för att alla ska kunna klara av det. Specialisten håller däremot inte med IKEA Food och Scania 
om att EDI är framtiden eftersom det är onödigt komplicerat att implementera och förstå, utan 
tror istället att ”Internet är framtidens kommunikationsmedel”. Internet är enligt specialisten 
bättre än något annat, då det är billigt, enkelt att använda, lätt att koppla upp sig mot och alla 
förstår det. På grund av att internet är ett billigt kommunikationsmedel skulle det innebära att 
fler mindre företag också får möjlighet att utbyta information digitalt. Axis leverantörer har 
varierad storlek och dess erfarenheter gällande digitala lösningar skiljer sig åt vilket innebär att 
internet skulle kunna vara ett bra alternativ för att få alla leverantörer att kommunicera digitalt. 
Specialisten nämner samtidigt att om det skulle komma något enklare och billigare alternativ 
på marknaden under de kommande åren skulle det konkurrera ut internet som 
kommunikationsmedel. Det tyder på att det är viktigt att hålla sig uppdaterad gällande vilka nya 
lösningar som uppkommer för att kunna göra den digitala kommunikationen så lättillgänglig 
och enkel som möjligt för alla inblandade parter. 
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7. Slutsatser och diskussion 
I det här avsnittet kommer slutsatserna från studien samt rekommendationerna till Axis att 
redogöras och en diskussion gällande dessa att föras. Utöver det presenteras en 
prioriteringslista angående digitalisering samt en beskrivning av studiens teoretiska bidrag, 
dess begränsningar och förslag till framtida studier. 

7.1 Rekommendationer 
Efter analys av insamlad data från flera olika perspektiv formulerades en prioriteringslista 
utefter Axis som framkom i syfte att besvara frågeställningen ”Hur kan ett företag prioritera 
sina resurser för uppströms digitalisering?”. Prioriteringslistan består av de sex stegen ”Skapa 
intern förståelse”, ”Skapa nära och långsiktiga samarbeten med leverantörerna”, ”Undersöka 
värdet av att digitalisera kommunikationen”, ”Förändra och effektivisera arbetssätt”, ”Anpassa 
digitala lösningar utefter leverantörernas digitala mognadsgrad” samt ”Fortsätta implementera 
EDI”. Respektive steg genomsyras av att Axis kontinuerligt arbetar med att undersöka vilka 
digitala möjligheter som finns samt har en plan för hur utmaningar ska hanteras. En visuell bild 
av prioriteringslistan presenteras i Figur 15 nedan. 

 

 
Figur 15: Prioriteringslista 
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För att säkerställa att förändringen blir så lyckad som möjligt bör Axis följa alla sex stegen i tur 
och ordning samt vara noggrann med att ”Kontinuerligt arbeta med digitala möjligheter och 
utmaningar”.  

Det första steget är ”Skapa intern förståelse” som betonar vikten av att anställda på Axis har 
förståelse för varför en digital förändring ska ske. Det är nämligen av stor vikt att olika 
avdelningar och anställda samarbetar och strävar efter att uppnå ett gemensamt välformulerat 
och realistiskt mål. Axis vill undvika onödiga motstridigheter då det ofta medför ineffektivt 
arbetet samt kan ha en negativ inverkan på att den digitala satsningen lyckas. För att genomföra 
en lyckad digital förändring bör Axis därmed tillsätta resurser samt sprida kunskap inom 
området digital utveckling genom att bland annat utbilda anställda och kontinuerligt arbeta med 
SCM.  

När det finns en intern förståelse för den digitala satsningen bör Axis fokusera på nästa steg 
som är att ”Skapa nära och långsiktiga samarbeten med leverantörerna”, vilket kan underlätta 
en digital implementation. Axis bör därmed erbjuda leverantörerna utbildning och stöttning där 
bland annat anledningen till varför en förändring ska ske och vad den kommer innebära för 
leverantören redogörs. Vidare ska Axis involvera leverantörerna mer vid beslutsfattning då 
delaktighet både främjar ett nära och långsiktigt samarbetet samt ökar sannolikheten för att 
leverantörerna är positiva till kommande förändringar. Utöver det ska Axis sträva efter att bli 
bättre på att generera hög visibilitet mot leverantörerna då det leder till ökat förtroende och att 
missförstånd kan undvikas. För att på ett strukturerat sätt skapa samt bibehålla nära och 
långsiktiga samarbeten bör Axis även införa ett SRM-system. 

Efter att Axis ökat förståelsen internt samt fokuserat på att skapa bättre leverantörssamarbeten 
ska de i det tredje steget ”Undersöka värdet av att digitalisera kommunikationen”. Det är 
nämligen av stor vikt att säkerställa att en digital implementation är fördelaktig för Axis. Det 
är dessutom viktigt för Axis att veta hur mycket resurser både de själva och deras leverantörer 
är villiga att spendera för att få de fördelar som digitaliseringen förväntas ge. En förutsättning 
för att en digital satsning ska genomföras är tron på att den kommer vara lönsam ur ett 
långsiktigt perspektiv, trots att den initialt ofta kräver en hel del resurser i form av bland annat 
tid och pengar. Det är därmed viktigt att Axis betonar vilka långsiktiga fördelar som finns för 
att leverantören ska förstå värdet av investeringen.  

När värdet av den digitala förändringen har undersökts ska Axis fokusera på det fjärde steget 
som är att ”Förändra och effektivisera nuvarande arbetssätt”. Axis ska därmed kartlägga sitt 
nuvarande arbetssätt och utefter det förändra processer som kan effektiviseras. Axis bör 
exempelvis sträva efter att minska manuellt arbete då det kan leda till stora resursbesparingar. 
Efter att Axis bestämt hur de vill kommunicera och vilka kommunikationsverktyg de kan tänkas 
använda kan de ställa bättre och mer specifika krav på leverantörerna angående hur 
kommunikationen mellan parterna ska ske. 
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Axis ska efter att de bestämt hur de vill förändra och effektivisera arbetssätten fokusera på det 
femte steget som är ”Anpassa digitala lösningar utefter leverantörernas mognadsgrad”. För att 
åstadkomma det behöver Axis först undersöka leverantörernas digitala mognadsgrad, vilken 
skiljer sig mycket mellan olika leverantörer. Axis bör därmed kategorisera leverantörerna 
baserat på deras digitala mognad och utefter det erbjuda dem olika digitala lösningar. Att 
erbjuda anpassade lösningar kan försvåra arbetet för Axis men tack vare kategoriseringen får 
leverantörerna endast välja mellan ett begränsat antal digitala lösningar vilket leder till att ett 
standardiserat arbetssätt ändå är möjligt för Axis. 

Ur ett långsiktigt perspektiv kan Axis spara mycket resurser genom att ”Fortsätta implementera 
EDI”, som är det sjätte och sista steget i prioriteringslistan. Målet är att ha EDI med alla 
leverantörer men då vissa har lägre mognadsgrad kan de initialt behöva använda enklare digitala 
lösningar, vilket är anledningen till att EDI är det sista steget i prioriteringslistan. EDI har 
funnits under en lång tid och kommer med stor sannolikhet även användas i framtiden innan 
nyare metoder hunnit bli väletablerade och pålitliga. Axis bör därför fortsätta utforska vilka 
möjligheter som finns gällande EDI samt ta lärdom av misstag som andra företag gjort. Utöver 
det bör Axis fokusera på att implementera EDI för större flöden, vilket skulle kunna vara med 
stora företag då dessa ofta har mer kompetens och vilja som i sin tur medför att digitaliseringen 
har större möjlighet att lyckas.  

Avslutningsvis rekommenderas Axis att ”Kontinuerligt arbeta med digitala möjligheter och 
utmaningar” i respektive steg för att utvecklas i takt med digitaliseringens framväxt. Det är 
viktigt eftersom de framtida digitala lösningarna troligtvis kommer vara billigare och mer 
användarvänliga vilket kan ge Axis en konkurrensfördel om de implementerar dessa tidigt. 
Förslagsvis bör Axis hålla internet som kommunikationsverktyg under uppsikt, då det finns en 
indikation på att dess användning kan öka inom en snar framtid. Förhoppningen är att 
prioriteringslistan ska vägleda Axis gällande hur det ska arbeta med digitalisering samt hur 
deras resurser ska fördelas för att de ska kunna genomföra en lyckad digital satsning. 

7.2 Teoretiskt bidrag 
Studiens syfte var att besvara frågeställningen ”Hur kan ett företag prioritera sina resurser för 
uppströms digitalisering?”, för att därigenom kunna förenkla och effektivisera 
kommunikationen med leverantörerna. Baserat på tidigare forskning och insamlad empiri samt 
en tematisk analys har en prioriteringslista tagits fram för hur en digital förändring bör ske. 
Studiens teoretiska bidrag är därmed en prioriteringslista för hur företag ska prioritera sina 
resurser för uppströms digitalisering. Prioriteringslistan anses vara ett teoretiskt bidrag då den 
fyller det identifierade gapet gällande hur kommunikationen med företagets leverantörer kan 
göras mer digital. Dessutom utgör studien ett teoretiskt bidrag då den presenterar en 
prioriteringslista baserat på ett större icke tillverkande företags erfarenheter, utmaningar och 
möjligheter. 

Prioriteringslistan som presenterades i avsnittet ovan, se Figur 15, är utformad med Axis i 
åtanke. Däremot är de sex stegen som Axis rekommenderas följa generella och inte särskilt 
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detaljerade. Därför anses prioriteringslistan även vara applicerbar på andra företag och 
betraktas som ett generellt ramverk för hur andra företag kan prioritera sina resurser vid en 
digital förändring. Det kan däremot hända att det inte är nödvändigt för andra företag att gå 
igenom alla steg i prioriteringslistan. Beroende på hur långt det specifika företaget kommit i sin 
digitalisering kan det vara fördelaktigt att starta olika högt upp i prioriteringslistan. Om ett 
företag väljer att hoppa över ett eller flera steg i början av prioriteringslistan är det viktigt att 
de undersökt de tidigare stegen. Det är väsentligt för att företag ska undvika att vid ett senare 
tillfälle upptäcka att det exempelvis inte finns någon intern förståelse för varför förändringen 
ska ske, vilket skulle kunna göra att hela den digitala satsningen misslyckas. Förhoppningen är 
att prioriteringslistan ska vägleda företag i hur de ska prioritera sina resurser vid en digital 
satsning och att den ska öka deras möjligheter att lyckas med digitaliseringen. 

7.3 Studiens begränsningar 
På grund av att IKEA Food, som intervjuades för benchmarking, var mindre digitalt mogna än 
förväntat var det svårt att inspireras och ta lärdom av deras arbetssätt samt digitala satsning. 
Därtill är Scania ett mycket större företag än Axis som sedan länge har kommit långt i sin 
digitalisering, vilket till viss del också försvårade möjligheterna att dra lärdom av dem då Axis 
inte har samma förmåga att påverka sina leverantörer. Optimalt hade därför varit om studien 
använt två företag för benchmarking som liknande Axis i storlek och tillväxt, men som kommit 
längre i sin digitalisering. Även respondenter som valdes ut för intervjuer kan anses vara en 
begränsning för studien då exempelvis gruppchefen på Scania inte arbetat tillräckligt länge för 
att veta hur de genomförde sin digitala förändring.  

En ytterligare begränsning i studien är att enkäten utformades med Google Forms, vilket kan 
ha påverkat svarsfrekvensen negativt. Många av Axis leverantörer är från Kina, där 
användningen av Google förbjudits. Denna upptäckt gjordes dock tidigt vilket medförde att ett 
alternativt sätt att fylla i enkäten via ett Worddokument skickades ut till de kinesiska 
leverantörerna. Däremot gjorde det enkäten något mer ansträngande att fylla i då leverantörerna 
själva fick bläddra mellan olika delar i enkäten och skicka tillbaka dokumentet via e-post. Det 
medförde dessutom att vissa enkätsvar besvarades felaktigt och var därför svårtolkade, vilket 
till viss del begränsade studiens tillförlitlighet. Studien har vidare inte undersökt eller tagit 
hänsyn till potentiella kostnader för rekommendationerna, vilket därför ligger till grund för en 
av de framtida studierna som föreslås. Därtill kan det faktum att studien inte ger några 
detaljerade rekommendationer, på önskemål av Axis, ses som en begränsning då det kan vara 
svårt för andra företag att veta exakt hur de ska genomföra de olika stegen i prioriteringslistan. 
Även denna begränsning är underlag för potentiella framtida studier. 

7.4 Framtida studier 
Att genomföra en digital förändring är utmanande och kräver kunskap angående vad som 
behöver göras, hur det ska göras samt varför det behöver göras. De rekommendation som ges i 
den här studien är övergripande och generella vilket gör att de inte besvarar alla dessa frågor. 
För framtida studier föreslås därför att rekommendationerna utvecklas och görs mer detaljerade. 
Det skulle ge andra företag som vill genomföra en digital satsning ett tydligare underlag för vad 
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de behöver göra för att lyckas. Förslagsvis bör framtida studier ge olika rekommendationer 
baserat på hur långt företaget kommit i sin digitalisering. Rekommendationerna bör även vara 
så detaljrika att företag kan följa dem steg för steg och därigenom veta hur de ska prioritera och 
fördela sina resurser för att lyckas med den digitala satsningen.  

Studien innehåller dessutom inga kalkyler över vad en digital investering och implementation 
beräknas kosta. Därför föreslås att framtida studier genomför en investeringskalkyl för att 
kunna jämföra kostnaden av ett steg i prioriteringslistan med hur mycket ökat värde det steget 
skulle ge företaget. Baserat på investeringskalkylen skulle prioriteringslistan kunna komma att 
ändras beroende på hur mycket resurser respektive steg beräknas kräva och hur mycket resurser 
företaget har möjlighet att tillsätta. Dessutom är digitalisering ett föränderligt område vilket 
kräver att fler studier genomförs för att säkerställa att företagets resurser spenderas på digitala 
verktyg som förväntas ha en framtid. 
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9. Bilagor 
BILAGA 1 – Intervjumall till medarbetare på Axis 
 

1. Vad är din roll/titel på företaget? 

2. Vad har du och din avdelning för arbetsuppgifter? 

3. Hur ser samarbetet med andra avdelningar ut? 

4. Arbetar ni med SRM?  

a. Hur går det till? 

b. Hur mycket tid avsätts/prioriteras för att få/bibehålla god kontakt med 
leverantörer? 

5. Vad gör ni inom området digitalisering och varför anser ni att det är viktigt? 

6. Hur arbetar ni med digitalisering? 

7. Vilka möjligheter och utmaningar ser du med digitalisering? 

8. Hur mycket tid avsätts/prioriteras för att ni ska bli mer digitala? 

9. Vad använder ni för verktyg idag och vad gör dessa? 

10. Är verktygen användbara för/till leverantörer? 

11. Från en skala 1-10, hur mogen är Axis för digitalisering? 

12. Från en skala 1-10, hur mogna är Axis leverantörer för digitalisering? 

13. Vid val av leverantörer, har ni något krav för hur mogen leverantören ska vara för 
digitalisering? 

14. Ställer ni krav på era nuvarande leverantörer att de ska bli mer digitala? 

15. Hjälper ni era leverantörer att bli mer digitala om de har viljan men inte kunskapen? 

a. Hur gör ni det i så fall? 
16. Vilken del på din avdelningen/arbetsuppgift tar längst tid att genomföra? 

17. Vad gör ni manuellt? Något som är automatiserat? 

18. Vilket är ert största problem kopplat till digitalisering? 

19. Hur tror du att kommunikationen med leverantörerna kommer ske i framtiden? 

20. Har du någon övrig information som kan vara relevant för vår studie? 

21. Är det någon mer person du tycker vi borde kontakta? 
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BILAGA 2 – Enkätundersökning 

 

2019-04-12 15)29Digital communication survey

Sida 1 av 7https://docs.google.com/forms/d/1ylueF7TPBS3UdItSmFJ7R7NyRIjNFMqyNOjpbWLkxDM/printform

Digital communication survey
This survey aims to investigate how Axis Communication AB and their suppliers want to develop 
the communication them between. To do that Axis would like to know how mature their suppliers 
are for a digital communication, how they prefer to communicate and if they believe that they have 
gotten the help needed. The survey is conducted as a part of a master thesis study, and thereby 
composed by two engineering students on behalf of Axis.

Some concepts mentioned in this survey are essential to define in order to fully understand the 
questions. Thereby,  EDI (Electronic Data Interchange) is in this survey defined as electronic 
business messaging that allow automation of business transactions commonly occurring across 
the entire supply chain. 
Digital communication is defined as any communication that is enabled by automatic data 
transfer.

The survey takes between 5-10 minutes to go through, and we would really appreciate if you take 
the time to answer the questions as truthfully as possible. This is important in order for us to be 
able to develop the communication with our suppliers in the best possible way. By answering this 
survey, your company have the possibility to influence how the future communication will look 
between your company and Axis.

The data collected from this survey will be handled according to Axis Privacy Policy, and will be 
removed after the master thesis study is finished.

*Obligatorisk

1. What company do you represent? *

2. What is your name? *

3. What is your role at the company? *

4. For how long has your supply unit been a supplier to Axis? *
Markera alla som gäller.

 Less than 1 year

 1-5 years

 More than 5 years
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BILAGA 3 – Svar från enkätundersökning 
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BILAGA 4 – Intervjumall till specialist inom digitalisering 
 

1. What is your role/title at Consumer Goods Forum? 

2. What does a company have to do in order to become more digital? 

a) What is most important? Hence, in what order should things be done? 

3. What can we see are happening in the future in End2End supply chain? (Next couple 
of years rather than 10 years from now). 

4. Are there other things than internet, or what digital tools do you see for 
communication in the future? 

5. What are the effects of digitalization? 

6. What have you learnt from forming an initiative like GUSI? (why did we do it, how 
did it work and why does not the whole world work like that) 

7. What do you think are the success factors for a successful implementation of EDI? 

8. How do you think EDI will evolve in the coming years? 

a) What are the pros and cons with using EDI? 

9. How can a company help their suppliers to become more digital mature? 

10.  Do you have other information that could be valuable for our study?  
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BILAGA 5 – Intervjumall till benchmarkingföretag 
 

1. Vad är din roll/titel på företaget? 

2. Hur många leverantörer har ert företag? 

3. Hur upplever du att kommunikationen med företagets leverantörer har förändrats de 
senaste 3 åren? 

4. Hur kommunicerar ni med era leverantörer?  

5. Använder ni er av nyckeltal/KPI för att mäta er egen och leverantörernas prestation?  

6. Hur mogna är ni för en digital kommunikation med era leverantörer på en skala mellan 
1-5? 

1= Väldigt låg mognadsgrad 
2= Låg mognadsgrad 
3= Medel mognadsgrad   
4= Hög mognadsgrad 
5= Väldigt hög mognadsgrad 

7. Hur mogna anser du i genomsnitt att era leverantörer är för en digital kommunikation 
på en skala mellan 1-5? 

1= Väldigt låg mognadsgrad 
2= Låg mognadsgrad 
3= Medel mognadsgrad   
4= Hög mognadsgrad 
5= Väldigt hög mognadsgrad 

8.  
a) Skiljer den digitala mognadsgraden sig mycket mellan olika leverantörer?  

b) Hur arbetar ni med digitalisering gentemot mer digitalt mogna leverantörer? 

c) Hur arbetar ni med digitalisering gentemot mindre digitalt mogna leverantörer? 

9. Hur har ni under de senaste 3 åren arbetat för att göra er kommunikation med 
leverantörerna mer digital? 

10. Hur samarbetar ni i övrigt med era leverantörer?  

11. Hur transparenta är ni mot era leverantörer på en skala mellan 1-5? 

1= Väldigt låg transparens 
2= Låg transparens 
3= Medel transparens 
4= Hög transparens 
5= Väldigt hög transparens 

12. Hur transparenta är era leverantörer mot er på en skala mellan 1-5? 
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1= Väldigt låg transparens 
2= Låg transparens 
3= Medel transparens 
4= Hög transparens 
5= Väldigt hög transparens 

13.  
a) Vilka digitala/automatiska lösningar använder ni er av i dagsläget? Varför? 

b) Vilka digitala/automatiska lösningar håller ni på att implementera? 

c) Vilka digitala/automatiska lösningar kommer eventuellt implementeras i 
framtiden/är under uppsikt? 

14. Vilka fördelar upplever ni med att använda digitala lösningar för att kommunicera 
med leverantörerna? 

15. Vilka nackdelar upplever ni med att använda digitala lösningar för att kommunicera 
med leverantörerna? 

16. Använder ni er av EDI mot era leverantörer Varför/Varför inte?  

Om ja: 

a) Hur använder ni er av EDI? 

b) Vad ser ni för fördelar med att använda EDI? 

c) Vad ser ni för nackdelar med att använda EDI? 

Om nej: 

a) Varför använder ni er inte av EDI? 

b) Har ni planer på att införa EDI inom ett år? 

c) Vad behöver ni för att klara det? 

17. Hur har en mer digital kommunikation med leverantörerna påverkat företaget i stort? 

18. Hur tror ni att man kommer kommunicera med leverantörer i framtiden? 

19. Har ni någon övrig information som kan vara relevant för vår studie? 

 


