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Sammanfattning 
Electronic data interchange (EDI) är en teknik vilken används för att utbyta 
elektroniska dokument mellan köpare och säljare. Dessa dokument överförs på en 
strikt elektronisk standardiserad väg, dokumenten kan vara fakturor, 
beställningsformulär, leveransplaner etc. EDI har funnits i över 25år och är vida 
spridd över världen. För att använda EDI krävs det stora resurser i form av kapital och 
kunskap. Små och medelstora företag har ofta inte de resurser som krävs för att kunna 
använda EDI.  

Nya tekniker utvecklas ständigt. Extensibel Markup Language (XML) är en ny teknik 
vilken är avsedd att användas främst på Internet. XML delar upp dokumenten med 
hjälp av etiketter vilket hjälper läsaren att identifiera innehållet i dokumenten. XML 
har väckt EDI-samhällets intresse då XML anses ha kapaciteten att kunna användas 
som ett EDI-format samtidigt som XML är Internetanpassat vilket betyder att EDI 
enklare skulle kunna användas på Internet.  

I mitt examensarbete har jag utrett om EDI-användande företag avser använda 
XML/EDI. Jag har genomfört intervjuer för att besvara problemformuleringen. 
Resultaten jag kommit fram till är att företagen avser använda XML/EDI om en 
ordentlig standard blir framtagen. Företagen är dessutom positivt inställda till 
XML/EDI samt Internetbaserad EDI. Anledningen till den positiva inställningen är 
främst att XML/EDI samt Internetbaserad EDI skulle innebära lägre kostnader vilket i 
sin tur skulle innebära att även små och medelstora företag skulle kunna använda 
tekniken. 

 

Nyckelord: EDI, XML, XML/EDI, Internetbaserad EDI, EDIFACT. 
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1 Inledning 
Villkoren för hur affärer går till är i en ständig förändring, dessa förändringar sker i 
takt med att informationstekniken förändras. Electronic Data Interchange (EDI) är 
vida spritt och används av många företag och organisationer för att skicka 
elektroniska affärsdokument till varandra. EDI anses bidra till lägre kostnader, 
förbättrad kundservice och ökad konkurrenskraft men ändå är det företag – speciellt 
små och medelstora företag – som inte kan implementera EDI, pga. de kostnader och 
kunskaper EDI kräver. Internet anses vara en lösning för att få ner kostnaderna som 
EDI kräver. EDI är även relativt komplext att använda och kräver därför mycket 
kunskap. Enklare och billigare lösningar skulle göra det möjligt för små och 
medelstora företag att använda EDI. 

Extensible Markup Language (XML) är en relativt ny produkt. XML har särskilts 
utvecklats för att användas på Internet och anses överta HTML’s roll på Internet i 
framtiden. Att använda XML-format vid användandet av EDI anses kunna vara en 
lösning för små och medelstora företag. För att detta ska bli en verklighet måste de 
nuvarande EDI-användarna vara villiga att ta till sig denna lösning. I detta 
examensarbete kommer jag därför att utreda huruvida dessa företag anser XML/EDI 
vara ett komplement till det traditionella EDI. 
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2 Introduktion 
Den elektroniska handeln har under senare delen av 1900-talet blivit en verklighet för 
företag, organisationer och individer. I detta kapitel kommer jag att ge en allmän 
beskrivning av elektronisk handel och senare fördjupa mig inom Electronic Data 
Interchange (EDI) och Extensible Markup Language (XML) för att i nästa kapitel 
redogöra för min problemformulering. 

 

2.1 Elektronisk handel 
Enligt Kalakota och Whinston (1997) har den elektroniska handeln vuxit fram för att 
bättre lösa problem som finns inom det traditionella dokumentutbytet. Beroende på 
vem som tillfrågas har elektronisk handel olika definitioner. Olika förutsättningar, 
marknader, och verksamheter gör att tolkningen måste anpassas till den egna 
situationen. På den svenska marknaden finns det ett flertal beskrivningar av vad 
elektronisk handel innebär. Jag har valt att visa en utav dessa tolkningar.  

 

Toppledarforums tolkning av elektronisk handel 
”Elektronisk handel innebär att manuella pappersrutiner ersätts med 
elektroniska. Pappersdokument såsom anbud, beställning, faktura ersätts 
med sina elektroniska motsvarigheter eller av elektroniska rutiner.” 
(Frontec, 2000) 

 
Enligt Danielsson (1999) omsätter år 2002 elektronisk handel mellan företag 20 
gånger mer än elektronisk försäljning till konsumenter. Dessa siffror anser jag visa 
vilken betydelse en välfungerande kommunikation det behövs mellan företagen. Det 
finns olika sätt för företagen att kommunicera elektroniskt med varandra, men EDI är 
det mest utbredda av dessa. Elektronisk handel och EDI är inte samma sak. Skillnaden 
är att EDI innebär endast kommunikation i form av affärsinformation i ett 
standardiserat elektroniskt format mellan företag. Elektronisk handel är bredare än 
EDI då det innefattar all slags handel som sker över elektroniska medier. EDI kan 
sägas vara en delmängd av elektronisk handel (Kalakota och Whinston, 1997). 

 

2.1.1 Traditionellt dokumentutbyte 

Det traditionella dokumentutbytet mellan företag innebär utbyte av pappersdokument 
skickade på traditionell väg som post, fax och bud. Figur 2.1 visar informationsflödet 
där pappersdokument används. Denna figur visar informationsflödet vid en 
beställningsorder från köpare till säljare. Beställningsorden initieras inom köparens 
organisation och skickas till säljarens försäljningsavdelning. Beställningsorden sprids 
inom säljarens organisation, till ekonomiavdelingen för framtagande av faktura och 
till produktionsavdelning för transport av gods. En orderbekräftelse skickas från 
säljaren till köparen för att konfirmera beställningsorden. Avslutningsvis betalar 
köparen fakturan genom ekonomiavdelningen. 
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Köpare        Säljare 
 
 
 
 
 
             Betalning      Faktura 
 
 
 
          
                  Order                                                  Orderbekräftelse 
 
 
 
 
     

    
Figur 2.1: Informationsflöde vid användning av traditionellt dokumentutbyte. 
(Kalakota och Whinston, 1997, sida 378) 

 

Med denna figur vill jag visa hur informationsflödet ser ut i ett traditionellt 
dokumentutbyte för att enklare kunna ge en förståelse över skillnaden mellan 
traditionellt dokumentutbyte och elektroniskt dokumentutbyte senare i rapporten.  

 

2.1.2 Problem med ledning av traditionell logistik  

Logistik är en term som är central inom handeln, det betyder organisation av 
transportarbete i ett företag menar Kalakota och Whinston (1997). Kalakota och 
Whinston (1997) menar vidare att mer detaljerat betyder logistik strategi och ledning 
av förflyttning och lagring av material och gods från leverantörer genom företagets 
distribueringssystem och ut till kund. Att denna kedja fungerar ordentligt är viktigt för 
att undvika för stora lager, försenade transporter etc. vilket kan resultera i bundet 
kapital i lager och förlorade intäkter av icke sålda gods. Tekniker för att optimera 
förflyttning av gods genom leveranskedjan har varit och är kritiskt för att uppnå hög 
effektivitet och produktivitet (Kalakota och Whinston, 1997).  

Problemen med traditionell logistik är enligt Kalakota och Whinston (1997) för stora 
lager och för långsamma reaktionstider. Stora lager binder mycket kapital. Samtidigt 
om marknaden förändras tar det lång tid innan försäljaren kan reagera och skaffa de 
varor som efterfrågas. Resultatet kan bli följande; ett stort lager med varor som ingen 
köper, lagret binder det kapital som behövs för att köpa de varor som kunderna 
efterfrågar. Det är inte bara försäljaren som råkar ut för dessa stora lager utan samtliga 
i produktions- och transportleden kan ha stora lager vilka inte går att sälja (Kalakota 
och Whinston, 1997). 
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2.2 EDI - Electronic Data Interchange 
Electronic data interchange betyder översatt till svenska elektronisk datautväxling. 
EDI är en strikt standardiserad elektronisk metod med vilken företag och 
organisationer kan utbyta dokument. EDI eliminerar behovet att sända 
pappersdokument på den traditionella vägen, så som post, fax och telefon etc. Papper 
och traditionellt dokumentutbyte tar tid och innebär mycket datainmatning – hos både 
köpare och säljare, manuella ingripanden, tolkning och manipulering för att göra det 
möjligt att bearbeta dem. Förseningar är förekommande och det kan förekomma 
många fel vid manuell inmatning av data och felaktig tolkning av denna (Kalakota 
och Whinston, 1997). 

 

EDI kan definieras som följande: 
”Elektronisk överföring av strukturerad information direkt mellan två 
datasystem enligt överenskomna standarder.” (EAN, 1996, sida 5) 

 

Enligt Jilovec (1998) finns ett antal egenskaper som karakteriserar EDI. Dokumenten 
skickas från en dator till en annan utan manuella ingripanden och utan att dessa 
behövs matas in hos mottagande part vilket eliminerar förseningar och manuella fel. 
Dessa dokument är i format som inte behöver mänsklig tolkning. Med korrekt 
översättningsmjukvara kan alla datorer automatiskt bearbeta EDI dokumenten och 
placera dem i rätt filer och applikationer fortsätter Jilovec (1998). EDI används för att 
utbyta affärsdokument, t.ex. beställningsformulär, fakturor etc. EDI är inte menat att 
överföra data om den inte ingår i specifika affärsdokument. EDI kräver att de 
standarder som finns följs. Standarderna definierar formaten och innehållet av 
affärsdokumenten och gör det möjligt för företagen som använder samma standard att 
kommunicera med varandra genom dessa dokument (Jilovec, 1998). 

Figur 2.2 visar flödet av ett elektroniskt dokument, i detta fall en beställnings order, 
från köpare till säljare. Det börjar i köparens databas, dokumentet går igenom sju steg 
tills det når säljarens databas. Efter denna transaktion går säljarens faktura samma väg 
tillbaka till köparen. I jämförelse med figur 2.1 är det enkelt att se att EDI involverar 
nästan inte några manuella ingripanden. 
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Köpare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Säljare  

 

 

Figur 2.2: EDI-dataflöden (Jilovec, 1998, sida 3) 

 

2.2.1 Bakgrund om EDI  

Enligt Kalakota och Whinston (1997) kommer behovet av elektronisk handel från 
krav inom näringslivet och staten. Dessa krav är att skapa bättre användning av 
datoriseringen och att bättre applicera datatekniken för att förbättra kundinteraktioner, 
affärsprocesser och informationsutbyte både inom och mellan företag och 
organisationer menar Kalakota och Whinston (1997) vidare.  

Under 1970-talet förändrade Electronic Funds Transfer (EFT) den finansiella 
marknaden (Kalakota och Whinston, 1997). EFT sker över privata nätverk och 
optimerar elektroniska finansiella transaktioner. Idag finns det flertalet EFT-varianter, 
t.ex. direktinsättning av lön på en arbetstagares bankkonto och kreditkort. Under det 
sena 1970-talet och det tidiga 1980-talet blev elektronisk handel vida spridd inom 
företag och organisationer i form av elektroniska meddelandeteknologier: electronic 
data interchange (EDI) och elektronisk post. EFT är den finansiella motsvarigheten 
till EDI (Kalakota och Whinston, 1997). 

Enligt Bendel (1998) introducerades EDI först av amerikanska stormarknadsjättarna 
Sears och K-mart. Idén var att skapa en elektronisk version av vanliga affärsformulär, 
såsom fakturor, beställningsformulär, leveransbekräftelser mm. Dessa digitala 
dokument kunde läsas av mjukvaran av både sändande och mottagande system menar 
Bendel (1998) vidare. Den största fördelen med EDI är, enligt Jilovec (1998), att 
informationen som en gång förts in i ett formulär inte behöver föras in av mottagande 
parts system. Detta eliminerade de fel som ofta uppstår vid inmatning av data, 
felprocenten kan orsaka både direkta och indirekta kostnader (Bendel, 1998). 

I början, när EDI långsamt spreds, skapade företagen och deras handelspartners egna 
lösningar av EDI. Detta skapade problem för företag som gjorde affärer med företag 
som använde olika EDI-lösningar. Detta blev starten för standardiseringen som 
kännetecknar EDI (se kapitel 2.3.5 EDI-standarder) (Bendel 1998). 

Enligt Jilovec (1998) har idag de flesta stora företagen, i USA, implementerat EDI till 
någon grad. En av de största utmaningarna som EDI-användarna har är att få 
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ickekompatibla handelspartners att använda EDI (Jilovec, 1998). Jilovec (1998) 
menar även att de flesta små och medelstora företag dock inte kan införa EDI i sin 
organisation på grund av de kostnader och kunskaper som EDI kräver. Dessa företag 
har ofta inte heller något alternativ till att implementera en hel EDI lösning. Detta 
examensarbete kommer att utreda om företag anser XML/EDI vara en lösning för 
dessa företag.  

 

2.2.2 Fördelar med EDI 

Enligt Kalakota och Whinston (1997) är en av de största fördelarna med EDI de 
minskade kostnaderna och snabbare överföring av elektroniska dokument. Det är 
främst kostnader för papper och porto, arbetskraft och lagerhållning som minskar. 
Genom att ersätta pappersdokument med elektroniska dokument minskar kostnaderna 
för kuvert och diverse formulär fortsätter Kalakota och Whinston (1997). Samma 
författare menar vidare att arbetskraften kan minska då vissa sysslor längre inte är 
nödvändiga så som inmatning av data, manuell tolkning av inkommande dokument 
och kopiering och arkivering av dokument. Att minska personal behöver inte vara en 
följd utav införing av EDI utan kan ses som en chans att omplacera personal till mer 
produktiva arbetsuppgifter vilket i sin tur kan leda till ökad produktivitet.  Enligt 
Kalakota och Whinston (1997) kan man genom att tillämpa EDI minska 
inköpscykeln. Hela proceduren med offertförfrågan, offert, preliminär/definitiv 
beställning, orderbekräftelse, leveransbesked, fakturering samt betalning minskar. 
Begreppet Just-In-Time (JIT) kan förverkligas d.v.s. att varorna beställs så sent att de 
i regel kan gå direkt in i produktionen utan att behöva mellanlagras. JIT löser 
problemen med traditionell logistik, för stora lager och långsamma reaktionstider 
(Kalakota och Whinston, 1997).  

Förbättrad kundservice är, enligt Jilovec (1998), också en fördel som medföljer EDI. 
Jilovec (1998) menar vidare att studier visar att ungefär hälften av all EDI-
användande företag upplever bättre kundrelationer då EDI förbättrar servicen. EDI 
förbättrar kundservicen genom att erbjuda snabbt och effektivt gensvar till kundens 
behov. En direkt fördel är att EDI förbättrar kommunikationen med handelspartners 
samt stärker affärsförbindelserna menar Jilovec (1998). Jilovec (1998) menar vidare 
att detta är en följd av informationens pålitlighet och förmågan att snabbt kunna ge 
gensvar till kunderna. Genom att använda EDI kan ett företag eller en organisation 
inte bara minska kostnaderna för sig själva även minska kostnaderna för kunderna 
vilka man gör affärer med (Jilovec, 1998). 

Enligt Kalakota och Whinston (1997) förbättras även kvalitén i datan och 
informationen. EDI-dokumenten ankommer elektroniskt vilket medför att dessa inte 
behöver matas in i den mottagande partens system. Enligt Kalakota och Whinston 
(1997) återanvänds 70% av den information som mottages vid ett handelsutbyte i 
någon form. Fördelarna är uppenbara när man med hjälp av ett EDI-system slipper att 
manuellt knappa in information igen i sitt interna system fortsätter Kalakota och 
Whinston (1997). Undersökningar har även vist att felmarginalen vid manuell 
inmatning uppgår till 10% av totala antalet tecken i ett dokument. Informationen blir 
även mer lättillgänglig med hjälp av EDI, detta kan underlätta beslutstagandet 
(Jilovec, 1998). Till exempel kan ett företag ta del av en leverantörs scheman och 
lager vilket kan vara till stor hjälp för företaget då det ska planera sin egen försäljning 
och inköp (Jilovec, 1998). 
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Ökad konkurrenskraft är också en stor fördel med EDI påstår Jilovec (1998). Enligt 
Jilovec (1998) får de företag som använder EDI en ökad försäljning och utökade 
marknadsandelar. Detta beror på den ökade effektiviteten och en förbättrad 
kundservice. En del företag implementerar EDI för att deras konkurrenter gör det. 
Dessa företag vet att de måste implementera EDI för att fortsätta vara 
konkurrenskraftiga. Andra implementerar EDI för att få konkurrensfördelar gentemot 
icke-EDI kompatibla företag (Jilovec, 1998). 

 

2.2.3 Nackdelar med EDI 

Att få ledningens stöd och engagemang att implementera EDI anser Jilovec (1998) 
vara den största utmaningen vid ett införande av EDI. Med alla de fördelar som 
redogjorts kan detta verka konstigt men anledningen till detta är att för det mesta tas 
inte initiativ till EDI av den högre ledningen utan längre ner i organisationen menar 
Jilovec (1998). EDI måste då säljas till den högre ledningen som antingen ett 
kostnadsbesparingsverktyg och/eller som en nödvändighet för att uppehålla 
kundservicen fortsätter samma författare. Jilovec (1998) menar att ledningen gärna 
vill se snabba resultat och veta hur många kronor de sparar eller tjänar på nya kunder 
vilket kan vara svårt att veta i förväg. Detta kan leda till halvhjärtat stöd från 
ledningen och resultera i att införandet av EDI inte får tillräckligt med resurser. I 
slutändan kan det leda till att EDI inte lyckas så väl som det borde (Jilovec, 1998). 

Enligt Kalakota och Whinston (1997) är EDI även resurskrävande, i form av kunskap 
och kapital. Initialt kräver EDI en hög investering av kapital då EDI-applikationer är 
dyra, denna kostnad är dock en engångskostnad, men utveckling och uppgraderingar 
är kostnader som också måste tas med i beräkningarna (Kalakota och Whinston, 
1997). Behov av kvalificerad EDI personal är en viktig kugge för att få en effektiv 
EDI användning (Jilovec, 1998). Idag, med det stora behovet av kvalificerad IT 
personal, är det relativt svårt att anställa och få behålla värdefull EDI-personal. De 
företag som inte besitter de resurser som krävs för att kunna implementera EDI kan 
inte bara förlora marknadsandelar, utan kan även vara tvungna att betala extra avgifter 
till företag som använder EDI för att de måste skicka pappersdokument till dem 
(Jilovec, 1998).  

De operationella och tekniska riskerna kan ses ur både ett kort och ett långt 
perspektiv. Den tekniska risken på kort sikt är att systemet helt enkelt inte fungerar 
och risken i ett längre perspektiv är att tekniken i den snabba utvecklingen blir 
föråldrad menar Kalakota och Whinston, 1997). Operationell risk innebär att tekniken 
inte passar för det aktuella företaget. Det måste också finnas möjligheter att anpassa 
systemet efter förändrade behov utan att behöva byta ut hela systemet (Kalakota och 
Whinston, 1997).  

Det kan vara svårt att välja vilken teknisk lösning företaget ska välja, särskilt om 
företaget har ett flertal olika handelspartners som använder olika tekniska lösningar. 
Det är i denna sits som många små och medelstora företag sitter i då deras 
handelspartner trycker på för att göra även dem EDI-kompatibla. 

 

2.2.4 EDI-överföringsmedier 

Det finns ett flertal sätt att utbyta EDI-transaktioner. Dessa är: direkt länk, privata 
nätverk, tredje hands Value Added Networks (VAN), Internet och webbaserat. Valet 
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av kommunikationsmetod beror på antalet handelspartners och de transaktioner som 
är aktuella.  

 

Direkt länk: 

För att upprätta direkt kommunikation används ett modem och telefonlinjer för att 
koppla ihop två datorer menar Jilovec (1998). Protokoll används för att definiera 
språket som används. Enligt Jilovec (1998) kan de olika parterna i 
kommunikationsutbytet använda olika protokoll, i vilket fall protokollöversättning är 
nödvändigt. Direkt länk, i form av hyrd telefonledning, föredras framförallt av stora 
företag då kostnaderna är lägre för höga volymer än några andra metoder (Jilovec, 
1998). 

 

Privata nätverk: 

Enligt Jilovec (1998) skpar många stora företag stängda, privata nätverk för att 
utesluta behovet av en tredje parts nätverk. Nätverket skapas oftast av ett stort företag 
vilkens handel många mindre företag är beroende av fortsätter Jilovec (1998). Samma 
författare menar vidare att de mindre handelsparterna upprättar kommunikationen 
genom att ringa upp det stora företagets privata nätverk. I detta scenario betalar 
företaget endast kostnaden för telefonsamtalet då nätverkstjänsterna oftast erbjuds 
kostnadsfritt av det stora företaget. Då privata nätverk endast är tillgängliga för 
auktoriserade handelspartners med begränsad tillgänglighet så är säkerheten pålitlig 
(Jilovec, 1998). 

 

VAN - Value-Added Networks: 

Enligt Jilovec (1998) använder idag de flesta företagen VAN för att överföra EDI-
dokument. VAN utför basfunktionerna av ett post kontor, men elektroniskt (Jilovec, 
1998). Jilovec (1998) förklarar att det fungerar så att dokumentet placeras i ett 
elektroniskt kuvert vilket identifierar avsändar- och mottagarinformation, därefter 
sänds det elektroniska dokumentet till VAN via telefonlinjer. Jilovec (1998) menar 
vidare att VAN-företaget placerar EDI-dokumentet i mottagarens brevlåda från vilken 
denne kan hämta det när som helst. De flesta VAN’s delar även ut posten till 
mottagaren genom att ringa upp mottagarens dator och placera det elektroniska 
dokumentet direkt i deras system, oftast mot extra kostnad (Jilovec, 1998). 
Kostnaderna att använda ett VAN är relativt höga, förutom abonnemangsavgiften 
kostar det en viss summa per kilobyte som skickas menar Bendel (1998). Risken finns 
också att ett företag måste ansluta sig till flera VAN för att alla affärsrelationer ska 
kunna underlättas av EDI (Bendel, 1998). 

 

Internetbaserad EDI: 

EDI som överförs över Internet brukar kallas Internetbaserad EDI. Internet har under 
de senast åren haft ögonen på sig utav EDI-samhället menar Jilovec (1998). Även fast 
Internet är billigt och lätt att använda är de flesta företagen tveksamma att använda det 
för utbyte av EDI-transaktioner fortsätter Jilovec (1998). Det finns flera anledningar 
till denna tveksamhet. Den stora likheten mellan Internet och EDI är att båda 
eftersträvar standardisering (Jilovec, 1998). EDI definierar standarder för 
utbyte/transaktioner av affärsdata och Internet behöver standarder för 
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kommunikations protokoll, standard webbläsare och andra standard webbteknologier. 
Enligt Jilovec (1998) måste EDI-transaktionerna vara inslagna i ett Mulitpurpose 
Internet Mail Extension (MIME) kuvert för att kunna överföras på Internet. MIME 
protokollet är en standard metod för sändning och mottagandet av bifogningar, 
inklusive ett EDI dokument. MIME har dock inte slagit igenom som en lösning av 
Internet baserad EDI (Jilovec, 1998).  

Enligt Jilovec (1998) använder idag mindre än 10% av företagen som använder EDI, 
transaktioner över Internet, detta antal växer dock sakta. Det som lockar med att 
använda Internet för EDI transaktioner är de besparingar som kan göras. I genomsnitt 
kan EDI över Internet i jämförelse med EDI över ett VAN kosta från 2-10 gånger 
mindre beroende på volymen som överförs fortsätter Jilovec (1998). Säkerheten och 
avsaknaden av en pålitlig överföringsmetod är dock de största anledningarna till att 
företag och organisationer inte vågar satsa på Internetbaserad EDI (Jilovec, 1998).  

Vad företag anser om Internetbaserad EDI kommer att undersökas i denna 
undersökning.  

 

Webbaserat EDI: 

Webbaserat EDI är en relativt ny metod. Mjukvaran som används är oftast en standard 
webbläsare på vilken informationen skrivs in på ett elektroniskt formulär. 
Informationen är sedan översatt till en EDI-transaktion och sänds till det mottagande 
företaget (Jilovec, 1998). Enligt Jilovec (1998) investerar ofta stora företag i 
webbaserat EDI därför de anser att det är enkelt, användarvänligt och innebär låga 
kostnader vilket medför att ett mindre företag som de har som handelspartners kan ha 
råd att investera i EDI. Webbaserat EDI är oftast billigare men det innebär även vissa 
nackdelar fortsätter Jilovec (1998). Samma författare menar vidar att det är oftast 
begränsat till de allra vanligaste transaktionerna så som beställningsordrar och 
fakturor. Denna slags kommunikation stödjer endast lokal nätverkstrafik vilket 
medför att transaktioner mellan VAN-till-VAN är omöjliga. Slutligen så 
kompromissas standardiseringen då stora företag ofta utvecklar sina egna standarder 
(Jilovec, 1998). 

 

2.2.5 EDI-standarder 

Det som skiljer EDI från andra elektroniska överföringsmetoder är de standard format 
som finns definierade för överföring av data. Standardiseringen har alltid varit fokus 
inom EDI-utvecklingen. För att förstå varför EDI har nått den spridning den gjort, är 
förståelsen för dessa standarder en förutsättning (Jilovec, 1998). 

Enligt Jilovec (1998) definierar standarder sättet ett elektroniskt affärsdokument ser ut 
för en dator. En standard bestämmer formatet, innehållet och dataintegriteten av 
affärsdokumentet genom att definiera exakt lokalisering av data och exakta valida 
koder så att en handelspartners dator vet hur den ska tolka och validera informationen 
den får via EDI fortsätter Jilovec (1998). Med hjälp av standarder vet de 
kommunicerande parterna var ett elektroniskt dokument börjar och slutar, vad för typ 
av dokument det är och var på dokumentet man kan finna olika fält av information 
(Jilovec, 1998). 
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Målet med att skapa standarder inom EDI är enligt Jilovec 1998: 

“The goal of EDI standards is to make an electronic business document 
the same regardless of origin, industry, or country.” (Jilovec, 1998, sida 
35) 

 

Utvecklingen av EDI-standarder är en följd av den spriding som skett av EDI. På 
1970-talet utvecklades standarder inom olika branscher, t ex Warehouse Information 
Network Standards (WINS) och Transportation Data Coordinating Commitee 
(TDCC) utvecklades i USA (Jilovec, 1998). Samtidigt utvecklades United Nations 
Guidelines on Trade Data Interchange (GTDI) och blev populärt i Västeuropa. På 
tidigt 1980-tal växte nationella standarder fram och tog över de branschstandarder 
som tidigare använts menar Jilovec (1998). I USA blev Accredited Standards 
Committee (ASC) X12 en standard framtagen av organisationen American National 
Standards Institute (ANSI). I Storbritannien blev Trading Data Communications 
Standard (TRADACOMS) standarden och i resten av Västeuropa blev Organization 
for Data Exchange through Tele-Transmission in Europe (ODETTE) standarden 
(Jilovec, 1998). 

Västeuropa har en annorlunda inställning till framtagandet av EDI standarder än USA. 
Staterna i Västeuropa har tagit en mer aktiv roll i framtagandet av standarder än i 
USA. Den större delen av handeln inom Europa är internationell medan den främst är 
inhemsk i USA, vilket har fått följden att EDI for Administration, Commerce, and 
Transport (EDIFACT) är bättre lämpad för internationell handel än ASC X12. 1992 
togs beslut av International Standards Organization (ISO) om en global standard, 
United Nations EDI for Administration, Commerce, and Transport (UN/EDIFACT). I 
USA är fortfarande ASC X12 den dominerande standarden. I Europa har 
UN/EDIFACT blivit den accepterade standarden (Jilovec, 1998). 

 

2.2.6 EDI i världen 

Enligt Jilovec (1998) har internationell handel i alla tider mött fysiska, kulturella och 
tekniska barriärer. Företag i olika länder använder olika algoritmer och olika 
dokument för att bestämma saker som t.ex. tull. Företag och stater över hela världen 
förstår värdet av EDI och har aktivt fört fram användandet av det och har förbättrat 
handeln genom att arbeta nära och effektivt med företag i andra länder (Jilovec, 
1998).  

EDI har för många länder betytt en minskad geografisk isolering och borttagande av 
tekniska- och informationsbarriärer menar Jilovec (1998). Dessa barriärer är inte bara 
olika språk utan även olika alfabet vilket kan betyda komplex kodning. Europa – 
framför allt de länder i Europeiska Unionen, och Nord Amerika är de världsdelar som 
har kommit längst i utbyggnaden av EDI. Asien och Oceanien – framför allt 
Sydkorea, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien och Nya Zeeland är inte långt 
efter. I andra delar av världen så som Östeuropa och Afrika pågår det, sedan i början 
på 1990-talet, projekt som ska främja utbyggnaden av EDI (Jilovec, 1998). 
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2.3 XML –Extensible Markup Language  
XML utvecklades av XML Working Group (först känd som SGML Editorial Review 
Board) som formades under uppsikt av World Wide Web Consoritum (W3C) 1996. 
W3C’s roll är att skapa rekommendationer för att dra uppmärksamhet till 
specifikationen och att främja dess spridning (Eriksson, 1999). XML har utformats för 
att vara lätt att tillämpa och fungera tillsammans med både Standard Generalized 
Markup Language (SGML) och HyperText Markup Language (HTML) och för att 
speciellt användas på Internet (Bray, Paoli, Sperberg-McQueen, 1998). 

I detta avsnitt kommer jag att beskriva vad XML är och ge en beskrivning av var 
XML har sitt ursprung.  

 

2.3.1 Vad är XML? 

XML betyder på svenska utbyggbar märkkod. XML består av en uppsättning regler 
vilka används för att dela upp dokument i delar och kunna identifiera dessa delar. 
Uppdelning görs med hjälp av tags (etiketter). W3C har utarbetat dessa regler som 
kallas XML specifikation. W3C beskriver XML som en allmän syntax för 
strukturering av data (Eriksson, 1999).  

För att kunna använda XML krävs programvara som kan läsa och med fördel också 
förstå de etiketter och koder som XML använder sig av. Programvaran kan t.ex. vara 
webbläsare men även ett program av helt annan typ (Bray, Paoli, Sperberg-McQueen, 
1998). 

 

Beskrivning av XML: 

”[XML] provides a file format for representing data, a schema for 
describing data structure, and a mechanism for extending and annotating 
HTML with semantic information.” (Peat and Webber, 1997) 

 

Enligt Eriksson (1999) är märkkod en uppsättning regler som beskriver hur en text 
ska bearbetas. Märkkoden används för att markera de olika delarna i dokumentet, 
detta gör det möjligt att identifiera dessa. Märkkoderna definieras och ges en 
betydelse i den så kallade Document Type Definition (DTD) (Bray, Paoli, Sperberg-
McQueen, 1998). 

Exempel på hur XML ser ut visas nedan:  

<rubrik> Alla världens bilar </rubrik> 

<bil> 

<märke> Volvo v70 </märke> 

<pris> 250.000kr </pris> 

</bil> 
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2.3.2 Bakgrund – SGML och HTML 

Standard Generalized Markup Language (SGML) och HyperText Markup Language 
(HTML) är föregångarna till XML. Enligt Eriksson (1999) är båda dessa mycket 
framgångsrika dock har de båda stora nackdelar. Eriksson (1999) menar vidare att 
XML kan sägas vara en kombination av SGML’s och HTML’s styrkor, utan deras 
begränsningar. För att förstå XML måste man även förstå SGML och HTML 
(Eriksson, 1999). Nedan följer en beskrivning av SGML, HTML och XML. 

 

SGML  

Enligt Möller (1994) har Standard Generalized Markup Language (SGML, ISO 8879) 
sin början i General Markup Language (GML). GML utvecklades av IBM på 1960-
talet och hade som mål att kunna utbyta dokument mellan olika plattformar och 
operativsystem utan att behöva omformatera själva dokumentet fortsätter Möller 
(1994). GML var endast avsett för internt bruk på IBM. ANSI och senare ISO började 
på 1970-talet att utveckla en modell för all dokumenthantering och resultatet blev 
SGML (Möller, 1994).  

Enligt Eriksson (1999) är SGML en internationell standard för användning av 
desciptive markup (beskrivande märkkod) inom dokument. SGML specificerar 
standarder för att beskriva strukturen i ett dokument med hjälp av märkkoderna. Det 
går även att skapa egna märkkoder, t.ex. <artikelnr> där en artikels nummer sparas, 
det går även att mappa fältet till t.ex. ett fält i en databas (Eriksson, 1999). Dessa 
märkkoder definieras och ges en betydelse i den så kallade Document Type Definition 
(DTD) (Eriksson, 1999). SGML är plattformsoberoende vilket uppnås genom att 
SGML-dokument kan lagras i ett generellt textformat utan att förlora sin datastruktur. 
SGML har dock två stora nackdelar; dess komplexitet och kostnad (Eriksson, 1999). 

 

HTML 

HyperText Markup Language skapades av Tim Berers-Lee 1990, anledningen var att 
skapa ett verktyg som inte är lika komplext som SGML (Eriksson, 1999). Enligt 
Eriksson (1999) är det främst enkelheten och inriktningen mot visuell struktur som 
har gjort HTML så populärt och som har gett verktyget dess dominerande ställning på 
World Wide Web (WWW). HTML är idag formatet som utgör majoriteten av 
dokumenten på WWW fortsätter samma författare. Den stora skillnaden mellan 
HTML och SGML är att SGML strukturerar ett dokument efter de data det innehåller 
så att det blir läsbart framförallt för applikationer men också för människor menar 
Eriksson (1999). Enligt Eriksson (1999) är HTML enbart inriktat på att presentera 
dokument på ett informativt sätt för det mänskliga ögat. I HTML går det inte heller att 
t.ex. skapa egna etiketter, utan man får helt enkelt hålla sig till de etiketter som är 
fördefinierade. HTML är ett så kallat formatting markup (formaterings märkkod), det 
beskriver hur innehållet ska presenteras t.ex. textens färg och typsnitt. HTML är för 
det mänskliga ögat tillfredsställande och det är även relativt enkelt att själv skapa en 
webbsida, problemet är dock att det är väldigt svårt att få en programvara att utvinna 
motsvarande information från ett HTML-dokument (Eriksson, 1999). 
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XML 

Enligt Eriksson (1999) brukar HTML sägas vara en applikation av SGML vilket 
betyder att HTML har skapats efter de regler som specificerats i SGML. Detta är inte 
fallet med XML, XML är en delmängd av SGML, som är enklare att använda, men är 
ändå tillräckligt komplext för att möta de krav som ställs på ett 
dokumenthanteringssystem. Detta betyder att med XML kan nya applikationer 
definieras, vilket är omöjligt med HTML. Ett giltigt XML dokument är ett giltigt 
SGML dokument. Mathematical Markup Language (MathML) är ett exempel på en 
applikation som definierats av XML (Eriksson, 1999). 

 

 

SGML           XML  

 

 

     

       HTML           MathML 

 

Figur 2.3: Relationerna mellan SGML, HTML och XML (Eriksson, 1999). 

 

Att skapa applikationer utifrån XML anser Eriksson (1999) vara en av XML’s största 
styrkor. Företag, organisationer och enskilda branscher kan utveckla egna språk för att 
möta deras krav och utveckling.  

SGML är som tidigare nämnts komplext och denna egenskap har tagits bort vid 
skapandet av XML. XML är ett mindre språk än SGML. SGML-specifikationen är på 
nästan 500 sidor, plus runt ytterligare 100 sidor av tillbyggnader, medan motsvarande 
dokumentation för XML får plats på 50 sidor (Eriksson, 1999). Resultatet av detta är 
att XML inte kan hantera lika komplex data som SGML, men det går däremot 
snabbare att skapa XML-dokument och det är enklare att göra applikationer som kan 
hantera XML (Bray, Paoli, Sperberg-McQueen, 1998).  

Enligt Bray, Paoli och Sperberg-McQueen (1998) har XML även stora fördelar 
gentemot HTML. I XML kan egna märkord och attribut definieras, det går även att 
strukturera upp informationen på ett mer logiskt och fritt sätt. I HTML ignoreras all 
fel och ett dokument kan visas även fast det innehåller flera fel. I XML är inte detta 
möjligt. Detta betyder att XML-dokument, i motsatts till HTML-dokumenten, alltid är 
korrekta (Bray, Paoli, Sperberg-McQueen, 1998).  

XML-dokument innehåller, till skillnad från HTML, ingen formaterings kod. Istället 
är ett XML Style Sheet (XSL) kopplat till XML-dokumentet. XSL definierar hur ett 
dokument ska visas rent visuellt. XSL sparas i en separat fil som sedan anges i XML 
dokumentet (Lonnroth, 1999). 

W3C har specificerat ett flertal mål som XML ska uppfylla. Bray, Paoli, Sperberg-
McQueen (1998) är de mest centrala av dessa: 

• XML ska vara användbart över hela Internet. 

• XML ska stödja en stor mängd olika applikationer. 
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• XML ska vara kompatibelt med SGML. 

• Det ska vara enkelt att skriva program som ska stödja XML dokument. 

• XML dokument ska vara enkla att skapa. 

  

2.3.3 Standarder och stöd för XML 

Det har utvecklats en standard för XML, Extensible Markup Language specification 
version 1.0, som finns sedan den 10 februari 1998 på marknaden (Bray, Paoli, 
Sperberg-McQueen, 1998) 

Enligt Connolly (1997) var Microsoft tidigt ute med att utveckla XML, redan hösten 
1997. Redan med Internet Explorer 4 fanns det stöd för XML, dock stödde den inte 
fullt ut specifikationen av XML 1.0 utan lät felaktig kod passera obemärkt fortsätter 
Connolly (1997). I den nya versionen har dessa problem rättats till och Internet 
Explorer 5 har ett fullt utvecklat XML-stöd fortsätter samma författare. Netscape 
dröjde ända till våren 1998 med att meddela att Communicator 5.0 skulle få XML-
stöd. XML-sidor visas på samma sätt som HTML-sidor visas, en förutsättning är dock 
att ett stylesheet är kopplat till dokumentet för att definiera den visuella framtoningen 
(Connolly, 1997). 

Oracle och Sun Microsystems är två andra aktörer som också deltar i utvecklingen av 
XML. Oracles databas Oracle8i har ett brett stöd för XML. 8i möjliggör för XML-
dokument att lagras i databasen och därmed integreras med mer traditionella 
databasdata (Calvin och Mollner, 1999). Sun Microsystems ämnar ge Java-
plattformen XML-stöd. Då både Java och XML är plattformsoberoende kan dessa 
tekniker tillsammans bli en mycket kraftfull och användbar utvecklingsmodell (Sun 
Microsystems, Inc., 1999). 

 

2.4 XML/EDI 
En av anledningarna till att använda XML/EDI är att förenkla överföringen av 
dokument mellan företag och organisationer så mycket som möjligt. Enligt Peat och 
Webber (1997) har XML/EDI potentialen att förändra sättet på vilket företag och 
organisationer överför deras affärsinformation.  

Genom XML’s Internetanpassning och dess möjlighet att strukturera data framstår 
språket som ett alternativ för EDI menar XML-akademin (1999). Internet är vida 
spritt över hela världen och XML kan användas med alla transportmekanismer som 
idag utnyttjas i Transmission Control Protocol/Internet Protocol-nätverk (TCP/IP). 
Enligt McGrath (1998) innebär det att XML/EDI-system kan användas över 
Internet/intranät och integreras med webbhandel och/eller andra webbtjänster. 
Möjligheter att använda webbgränssnitt mot EDI-system för kunder, leverantörer och 
den egna personalen öppnas också. Enligt XML-akademin (1999) är den stora 
fördelen med att använda XML tillsammans med EDI är att man kan använda de 
programvaror som finns kommersiellt tillgängliga för att skapa, administrera och 
presentera XML-kodad information. 

Det största argumentet, enligt Jilovec (1998), mot att inte använda Internet som 
överföringsmedia är bristande säkerhet på Internet. Därför har EDIFACT-
meddelanden endast skickats över privata nätverk där inga utomstående har tillträde. 
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Utveckling inom kryptering och verifieringstekniker blir dock allt bättre vilket medför 
möjligheter att använda billigare publika nätverk, såsom Internet, för överföring av 
EDI-meddelanden. Här är XML idealiskt tack vare sin Internet-anpassning (McGrath, 
1998).  

Ett problem med EDIFACT är enligt McGrath (1998) att meddelandestrukturen är 
uppbyggd av fält med fördefinierad storlek. Detta medför att meddelandena måste 
vara strängt formaterade, vilket i sin tur gör att ostrukturerad data, som fritext, blir en 
omöjlighet. Det finns inte heller någon förklarande text kopplad till de olika fälten 
vilket kan göra det svårt att tolka texten. McGrath (1998) menar vidare att XML löser 
dessa problem med det inbyggda DTD’n och förklarande märkord där fältens storlek 
är varierbar. Det största problemet som McGarth (1998) ser med XML/EDI är att det 
inte finns någon överenskommen standard. McGarth (1998) anser även att XML är en 
ung teknologi vilken måste fortsätta att utvecklas och bli en accepterad standard innan 
XML/EDI kan bli en verklighet och ett alternativ för EDI-sammhället. 

Enligt McGrath (1998) kan EDIFACT-meddelanden konverteras till XML och 
tvärtom. Det betyder att företag som framgångsrikt använder EDIFACT-standarden 
inte behöver överge den för att ta del av XML/EDI. I detta arbete kommer jag att inte 
att sära på dessa två förhållningssätt till XML/EDI, när jag undersöker EDI-
användande företags åsikter om XML/EDI är båda förhållningssätten lika värda.  
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3 Problembeskrivning 
Överföring av information mellan två datasystem har blivit en allt mer populär form 
av elektronisk handel. EDI är viktigt för det tillåter företag och organisationer att 
utbyta information på ett snabbare och mer pålitligt sätt än vad som är möjligt vid 
användandet av pappersbaserade system (Jilovec, 1998). Enligt Jilovec (1998) är EDI  
ett system som är avsett att användas vid elektroniska affärer för affärsprocedurer 
mellan köpare och säljare. Informationsutbytet sker på elektroniskt standardiserad 
väg. Exempel på EDI meddelanden är fakturor, beställningsformulär, leveransplaner 
etc. (Kalakota och Whinston 1997). 

Enligt Jilovec (1998) krävs det stora resurser för att implementera EDI, dessa i form 
av framför allt kapital och kunskap. Små och medelstora företag har oftast inte de 
resurser som krävs för att implementera och använda ett EDI-system då de tenderar 
att vara både dyra och komplexa menar Jilovec (1998). För att komma undan de stora 
kostnads- och kunskapsbarriärerna finns det nya och enklare sätt att använda EDI på.  

XML betyder på svenska utbyggbar märkkod. XML delar upp dokumenten med hjälp 
av etiketter vilket hjälper läsaren (datorn och användaren) att identifiera innehållet i 
dokumenten (Eriksson, 1999). Enligt McGrath (1998) är XML/EDI relativt 
outforskat, men här finns dock möjligheter som alla kan dra nytta av, inte bara de som 
innehar de stora resurserna. XML/EDI innebär att XML används som format för 
dokumenten vid elektroniskt dokumentutbyte mellan företag fortsätter McGrath 
(1998). I och med XML’s Internetanpassning och dess möjlighet att strukturera data 
framstår XML/EDI som ett fullgott alternativ till EDI (McGrath, 1998). Att använda 
Internet för att sända EDI-meddelanden på har inte riktigt slagit igenom. 
Internetbaserad EDI kan, enligt Jilovec (1998), erbjuda en billigare och enklare 
lösning än traditionell EDI. Att använda XML/EDI samtidigt som att använda Internet 
som överföringsmedium skulle kunna vara en lösning för ett framtida komplement till 
traditionell EDI menar McGrath (1998). 

För att XML/EDI ska ha möjlighet att bli en accepterad standard räcker det inte med 
att små och medelstora företag tar sig an det, de stora redan EDI-användande 
företagen måste även de acceptera XML/EDI. Med EDI-användande företag menar 
jag i detta sammanhang företag som har en väl fungerande och utbredd EDI-
användning. 

 

Min problemformulering är följande: 

Avser EDI-användande företag använda XML/EDI? 

 

Problemformuleringen kan delas upp i delfrågor vilka tillsammans kan ge svar åt 
problemformuleringen.  

• Vad anser företagen om XML/EDI? 

• Finns det behov av XML/EDI? 

• Hur ställer sig företagen till Internetbaserad EDI? 
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3.1 Avgränsning 
I denna undersökning kommer jag att avgränsa mig till att utreda EDI-användande 
företag för att undersöka min problemformulering. I undersökningen är endast privata 
och företag intressanta, både nationella som internationella företag är intressanta, så 
länge de verkar i Sverige. Jag inriktar mig dock endast på stora företag som innehar 
stora kapitalresurser. Med stora företag menar jag företag med en omsättning på minst 
tre miljarder kronor per år. Dessa företag har även en sådan ställning att de till stor del 
kan styra deras handelspartners val av kommunikationsmedel. 

3.2 Förväntat resultat 
Jag förväntar mig att detta examensarbete kommer att ge en förståelse för både EDI’s 
och XML’s separata roller inom informationstekniken men främst de möjligheter de 
tillsammans kan bidra med till den elektroniska handeln. Jag förväntar mig att få en 
relativt klar bild av EDI-användande företags kunskap och åsikter om både EDI och 
XML/EDI. I undersökningen kommer jag också att undersöka vad företagen anser om 
Internetbaserad EDI. Jag tror det kommer att bli intressant att se vad dessa företag 
anser om Internets eventuella framtida roll som EDI-överföringsmedium. 
Anledningen till detta är att Internet ständigt växer och öppnar nya 
kommunikationsmöjligheter som kan vara av intresse av EDI-användande företag då 
deras nuvarande kommunikationsmöjligheter är relativt begränsade. 

Svaret på min problemformulering tror jag kommer att bli antingen ett ja eller ett nej. 
Jag tror dock att många kommer att vara tveksamma då det idag inte finns någon 
överenskommen XML/EDI standard. 
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4 Metoder och metodval 
Det finns ett flertal metoder för att samla in information, vilken eller vilka som 
används beror på arbetets karaktär. Metoder som är aktuella för min specifika 
problemformulering är litteraturstudie, intervjuer och enkäter. Jag vill i min 
undersökning få svar på vissa frågor. Dessa frågor anser jag kan besvaras med hjälp 
av antingen litteraturstudier, intervjuer eller enkäter. 

I detta kapitel kommer jag att beskriva de metoder som är lämpliga för just min 
problemställning. Därefter kommer jag att redogöra för mitt val av metod för denna 
undersökning. 

 

4.1 Litteraturstudie 
Att genomföra en litteraturstudie är i många fall en bra metod för att samla in 
information om ett specifikt ämne anser Patel och Davidson (1994). Det är dock 
viktigt att kritiskt granska all litteratur och även att jämföra olika författares 
synpunkter med varandra fortstätter Patel och Davidson (1994). Enligt samma 
författare kan det i vissa fall vara svårt att finna litteratur som behandlar det specifika 
område som undersöks till exempel då ämnet är relativt nytt och det har inte kommit 
ut någon litteratur om det ännu. Enligt Patel och Davidson (1994) bör valet av 
litteratur göras så att det vi undersöker blir belyst ur mer än en synvinkel. Genom att 
endast välja material som stöder ens egen hypotes ges en felaktig bild av företeelsen 
(Patel och Davidson, 1994).  

Tyvärr är det så att XML/EDI är en relativ ny företeelse och det finns därför lite 
litteratur att tillgå. Den litteratur som finns är främst pilotprojekt inom XML/EDI, 
diverse webbsidor som diskuterar XML/EDI och artiklar. Då tillgången på litteratur är 
dålig är det svårt att finna litteratur som just jag behöver. Ett annat problem som 
uppkommer då tillgången på litteratur är dålig är att det kan vara svårt att finna 
litteratur som belyser olika synvinklar av mitt problem. Att sedan kritiskt granska 
eventuellt funnen litteratur kan vara svårt eftersom det finns få möjligheter att jämföra 
och verifiera denna med annan litteratur. 

 

4.2 Intervju och enkät 
Intervju och enkät är två metoder för att samla in information genom att aktivt ställa 
frågor till människor. Enligt Ejlertsson (1996) är den stora skillnaden mellan dessa 
metoder att en intervju innebär att en intervjuare ställer frågor till intervjupersonen 
(kommer i fortsatt text att benämnas som respondent), person till person eller över 
telefon, medan en enkät, eller frågeformulär, innebär att personen själv fyller i 
enkäten. Vid en eventuell intervju eller enkätundersökning skulle det vara möjligt att 
ställa just de frågor jag vill ha svar på.  

 

4.2.1 Intervju 

Med avseende på min problemformulering där jag söker svar på ett antal frågor så är 
intervjuer ett av de främsta alternativen. En intervju kan genomföras på olika sätt 
skriver Jacobsen (1993), besöksintervju och telefonintervju hör till de allra vanligaste. 
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En besöksintervju innebär att intervjuaren besöker respondenten och genomför 
intervjun personligen. Vid en telefonintervju sker intervjun över telefon. 
Telefonintervjuer är fördelaktiga då en besöksintervju inte är möjligt pga. till exempel 
stort geografiskt avstånd.  

Jag tror att besöksintervjuer skulle kunna vara en bra metod för undersökningen. Det 
stora problemet som jag ser för tillfället är dock att det skulle begränsa min 
urvalsgrupp då jag är begränsad till ett visst geografiskt område. Detta betyder att 
urvalsgruppen skulle vara mindre representativ för målpopulationen än vad ett 
slumpmässigt stickprov skulle vara på hela målpopulationen. Den stora fördelen med 
besöksintervjuer är att intervjuarn kan få bra personlig kontakt med respondenten. 
Detta kan innebära att intervjuarn får mer uttömmande svar än vad som är möjligt vid 
sämre personlig kontakt.  

Telefonintervjuer är även den ett bra alternativ som undersökningsmetod. Liksom vid 
besöksintervjuer finns det vid telefonintervjuer möjlighet att förklara för respondenten 
vid oklarheter och även att ställa följdfrågor (Patel och Davidson, 1994). 
Telefonintervjuer är även en relativt snabb undersökningsmetod och kan även vara 
betydligt billigare än besöksintervjuer. I och med att telefonintervjuer vanligtvis är 
mindre tidskrävande än besöksintervjuer så kan fler intervjuer genomföras vid 
telefonintervjuer än vid besöksintervjuer. Urvalsgruppen också är större än vad den är 
vid besöksintervjuer. Jag anser att en stor nackdel med telefonintervjuer är att bristen 
på personlig kontakt kan medföra att intervjuaren inte uppfattar respondentens 
kroppsspråk och reaktioner. Detta kan medföra att intervjuaren går miste om viktig 
information som kan erhållas från en persons kroppsspråk.  

 

4.2.2 Enkät 

Enligt Ejlertsson (1996) är en enkät ett frågeformulär vilket respondenten fyller i 
själv. Enkäten skickas till respondenterna eller överlämnas personligen av 
intervjuaren. Vid vissa undersökningar närvarar intervjuaren och kan då vägleda och 
förklara oklarheter för respondenten. En enkätundersökning bygger på att samma 
frågor ställs till samtliga respondenter. Frågorna är oftast utformade så att det oftast 
finns fördefinierade svarsalternativ som respondenterna kan välja mellan.  

Att använda en enkätundersökning för min undersökning är ett fullgott alternativ. 
Utförande av en eventuell enkätundersökning måste ske inom en begränsad tidsram 
för min del. Detta talar mot enkätundersökning i detta fall då bortfall vid 
enkätundersökningar är relativt stora samtidigt som det är tidskrävande att skicka ut 
enkäterna, ta emot dem och påminna respondenter som inte skickar tillbaka sin enkät 
(Patel och Davidson, 1994). Fördelaktigt är dock att urvalsgruppen kan vara större än 
vid intervjuer då det är relativt enkelt att skicka ut enkäter. 

 

4.3 Val av metod 
Efter att ha studerat de olika metoderna och noga övervägt deras fördelar och 
nackdelar för min problemformulering har jag kommit till slutsatsen att 
telefonintervjuer passar bäst för mitt problem. Jag anser att telefonintervjuer gör det 
möjligt för mig att ha ett obegränsat upptagningsområde i Sverige, populationen blir 
då stor vilket gör att stickprovet jag kommer att göra bli mer representativt för den 
totala populationen. Genom att använda telefonintervjuer kommer jag att kunna få en 
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så pass bra personlig kontakt med respondenterna så att det är möjligt för mig att 
ställa följdfrågor, förklara oklarheter och motivera respondenten till att svara på 
frågorna. 

Att göra en litteraturstudie är inte möjligt i detta fall då jag inte lyckats finna någon 
litteratur om just mitt problemområde. Jag har sökt efter material framförallt på 
Internet, på diverse bibliotek och jag har även varit i kontakt med Toppledarforum 
utan framgång. Det hade dock varit intressant att kunna jämföra mina resultat med 
tidigare undersökningar i detta område. Jag anser att en jämförelse mellan mina 
resultat och andras skulle kunna innebära möjligheter att bredda materialet och att få 
ett större materialunderlag för att lösa problemet. 

Besöksintervjuer föll bort i ett relativt tidigt stadium främst för att de företag som jag 
till stor del inriktar mig på finns belägna över hela landet och jag har inte de 
möjligheter som krävs för att resa till dessa. Besöksintervjuer är även mer 
tidskrävande än telefonintervjuer, detta skulle betyda att jag inte skulle kunna ha ett 
lika stort antal intervjuer som vid telefonintervjuer. Nackdelen med telefonintervjuer i 
jämförelse med besöksintervjuer är att den personliga kontakten mellan mig och 
respondenten blir sämre. Detta kan medföra att svaren inte blir lika uttömmande som 
de kan ha blivit vid besöksintervjuer.  

Till en början tänkte jag göra en enkätundersökning men övergick med tiden till 
telefonintervjuer. De största anledningarna till detta beslut är att enkätundersökningar 
kan ha ett relativt stort bortfall i jämförelse med telefonintervjuer samt att i en 
telefonintervju finns det möjligheter att förklara för respondenten eventuella 
oklarheter och även att ställa följdfrågor. Enkätundersökningar kan precis som 
telefonintervjuer utföras på ett stort geografiskt område. Ett större antal enkäter kan 
även vara enklare att skicka ut än vad det är att göra telefonintervjuer. Det är även 
svårare att formulera frågorna i en enkät. Det skulle vara svårare att ställa öppna 
frågor och möjligheterna att ställa följdfrågor och förklara oklarheter för 
respondenterna skulle vara små. 
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5 Genomförande 
I detta kapitel kommer jag att redovisa hur jag gått tillväga vid min undersökning. Det 
inkluderar förberedelser av intervjuerna, utförande av intervjuerna samt redovisning 
av materialet från dessa intervjuer.  

 

5.1 Förberedelser av intervjuerna 
När jag bestämt mig för att använda telefonintervjuer för att försöka besvara min 
problemställning började jag göra ett frågeformulär. Det slags frågor jag använde mig 
av är beskrivna i kapitel 4.3.1 Utformning av telefonintervjuerna. Jag ställde samma 
frågor till samtliga respondenter för att enklare kunna jämföra deras svar (se bilaga 1 
Frågeformulär). Jag visste inte när jag skrev problemformuleringen vilka företag som 
använder EDI, jag kontaktade helt enkelt företag som jag trodde använde EDI. Nedan 
följer en grundligare beskrivning av hur jag har gått tillväga.  

 

5.1.1 Frågeformulär 

I min undersökning vill jag få svar på ett antal frågor. Vissa av dessa kräver öppna 
svarsmöjligheter och vissa gör sig bäst med fasta svarsalternativ. Genom att utforma 
frågorna olika kan jag göra både kvalitativa och kvantitativa jämförelser mellan 
svaren. Samtliga frågor kommer att ställas till alla respondenter. Jag anser att med 
denna utformning på intervjun kommer jag att kunna få bra underlag för att kunna 
besvara min frågeställning.   

Frågeformuläret är indelat i olika kategorier för att förenkla sammanställningen av 
intervjuerna och för att få en logisk struktur på frågeformuläret vilket förenklar både 
för mig själv och för respondenterna under intervjun. Kategorierna är bakgrund om 
företaget, EDI-användning på företaget, Internetbaserad EDI, XML/EDI samt övrigt 
(se bilaga 1 Frågeformulär).  

Jag ansåg att de inledande frågorna skulle vara av allmän karaktär för att få en 
bakgrund av företaget respondenten arbetar på och för att mjukstarta intervjun innan 
kärnfrågorna ställdes. Frågorna som ställs är vilket företag respondenten arbetar för, 
vilken bransch företaget är inom och vilken omsättning företaget har. Dessa frågor är 
inte nödvändiga för att besvara min problemformulering, de kan dock användas för att 
jämföra svaren mellan olika branscher och för att se om det är skillnader mellan 
företag med olika stora omsättningar. Därefter försökte jag få en uppfattning om 
företagets EDI-användning, vilka standarder de använder och om de stött på några 
problem med EDI-användandet. Detta gjorde jag för att få allmän 
bakgrundsinformation om det företaget respondenten arbetar på.  

Efter att ha samlat in den bakgrundsinformation som jag tyckte var tillräcklig började 
jag ställa mer specialiserade frågor om Internetbaserad EDI och XML/EDI. 
Anledningen till att jag ställde frågor om Internetbaserad EDI är för att vid ett 
eventuellt användande av XML/EDI är Internet intressant då XML är så 
Internetanpassningsbart. Frågorna var inriktade på att bedöma respondenternas 
kunskap om XML och XML/EDI och för att fastställa för- och nackdelar med både 
XML/EDI och Internetbaserad EDI samt att undersöka om respondenterna ansåg att 
deras företag var av behov av dessa. 
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Erfarenheter 

Utifrån min problemformulering har jag vissa frågor som ska besvaras och för att få 
dessa besvarade krävs det att rätt frågor ställs. Jag tycker så här i efterhand att det var 
ganska svårt att formulera dessa frågor så att de blev så entydiga som möjligt för att 
undvika onödiga och felaktiga tolkningar. Det var svårt att sitta själv och kritiskt 
granska och ifrågasätta mina egna frågor därför var det oerhört viktigt att få hjälp att 
se dessa ur olika synvinklar, därför lät jag en utomstående person granska dem och 
komma med feedback. 

 

5.1.2 Kontakt med respondenter 

När jag skrev min problemformulering var jag inte helt säker på vilka företag som 
använder EDI. Jag skrev då ner en lista med stora företag som jag trodde använde 
EDI. Listan var på 15 företag. När jag tog kontakt med företagen tog jag först reda på 
om företaget använder EDI, om så var fallet försökte jag komma i kontakt med någon 
person som var väl insatt i EDI. Jag fann att de flesta företag jag kontaktade använde 
EDI, det var dock svårare att komma i kontakt med rätt personer.  

 

5.2 Utförande av intervjuerna 
Vid varje intervjutillfälle började jag med att presentera mig själv och berätta syftet 
med intervjun. Innan jag började ställa några frågor berättade nästan samtliga av 
respondenterna, utan att jag ställde några frågor, om deras erfarenheter och åsikter om 
EDI. Detta tyckte jag var mycket intressant och roligt då det visade att respondenterna 
var intresserade av min undersökning.  

Jag ställde samma frågor i samma ordningsföljd till samtliga respondenter. Jag 
upplevde inga problem under intervjuerna, respondenterna förstod frågorna bra vilket 
betydde att jag inte behövde förklara frågorna för dem. Intervjuerna höll sig även 
inom den tidsram som jag uppgivit till respondenterna, cirka 15minuter.  

Min undersökningsgrupp är inte så stor som jag skulle önska att den var. Jag har 
intervjuat tio personer på nio olika företag. Från början kontaktade jag 15 företag i 
förhoppning att få 15 intervjuer. I och med att jag endast fick tio intervjuer utav 15 
önskade fick jag ett bortfall på cirka 33%. Bortfallet berodde antingen på att företaget 
inte skötte sin EDI-användning själva utan det sköts av ett VAN-företag åt dem eller 
att jag inte kunde finna någon som ville delta i intervjuundersökningen. Jag hade 
väntat mig ett visst bortfall och jag anser att gruppen jag intervjuade representerar den 
resterande målpopulationen relativt bra. Det skulle ha varit önskvärt att ha ett större 
antal medverkande i denna undersökning för att bättre kunna spegla målpopulationen. 

 

Erfarenheter 

Detta är första gången jag gjort telefonintervjuer, i tidigare projekt har jag genomfört 
besöksintervjuer. Den största skillnaden tycker jag är att vid en besöksintervju får 
man mer personlig kontakt med respondenten vilket gett mer uttömmande svar. Jag 
lärde mig snabbt vid telefonintervjuerna att jag var tvungen att vara aktiv och visa 
stort intresse för respondenternas svar och ställa följdfrågor för att de inte skulle 
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förlora motivationen och intresset för intervjun. Respondenterna svarade för det mesta 
kortfattat på mina frågor, men jag tycker ändå att jag fått bra gensvar på frågorna och 
jag är nöjd med de intervjuer jag genomförde. 
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6 Materialpresentation 
I detta avsnitt återfinns en sammanställning av intervjuerna som genomförts. Jag har 
gjort en sammanställning av samtliga respondenters svar, varje enskild intervju finns 
att tillgå i bilaga 2. Denna redovisning av insamlat material innehåller inte det 
kompletta insamlade materialet, utan är en sammanfattning av den information som 
jag anser bör presenteras.  

 

6.1 Bakgrund om företaget 

Företaget respondenten arbetar på. 

Företagets  bransch och omsättning. 

Jag inriktade mig på att intervjua respondenter på stora företag. Sammanlagt gjorde 
jag tio intervjuer på nio olika företag. Samtliga respondenter är väl insatta i EDI och i 
sitt företags användande av EDI. Majoriteten av respondenterna arbetar även aktivt 
med EDI.  

Företagen där jag utförde intervjuerna på är: ABB Business Systems, ABBA, Assi 
Domän, Electroscandia, ICA AB, NCC, SSAB, Systembolaget och Volvo transport. 
Jag utförde en intervju på varje företag förutom på Assi Domän där jag gjorde två 
intervjuer, dock på två separata kontor. Omsättningen på företagen är stora, dessa 
visas i figur 5.1 nedan. Flera av respondenterna var inte säkra på den exakta 
omsättningen utan kunde endast ge ett ungefärligt svar. 

Omsättning, miljarder kr/år
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Figur 5.1: Företagens omsättning per år. 

 

De branscher företagen är i varierar kraftigt. Branscherna dessa företag tillhör är: 
elektronik, massa och pappersindustri, livsmedel, handels, detaljhandel, byggindustri, 
storproduktion och bilindustri.  
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6.2 EDI-användning på företaget 

Hur länge har ni använt EDI? 

Samtliga företag använder EDI. Längden på EDI-användandet varierar, i genomsnitt 
har företagen använt EDI i ungefär 11 år. Några företag har använt EDI i över 20 års 
tid medan andra använt det i 5 år. Nedan visas ett diagram på tidsperioder då 
företagen började använda EDI. Spridningen är relativt stor. Vissa företag har varit 
med sedan EDI började användas och andra har precis tagit sig an det.  

När företagen började använda EDI
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Figur 5.2: När företagen började använda EDI. 

 

Vilken EDI-standard använder ni? 
Alla företag använder idag EDIFACT. SSAB och Volvo transport använder även 
ODETTE, Volvo transport använder också ANSI X12. Assi Domän använder en 
standard kallad EDIPAPP som är särskilt framtagen för att hantera kommunikation 
speciell för massa och pappersindustrin. Slutligen använder ICA AB även EANCOM 
vilken är en standard som främst används i Europa inom handeln.  

 

Vilka problem har ni stött på vid användandet av EDI? 

Alla utom två av respondenterna anser att de har haft vissa problem vid användandet 
av EDI. De främsta problemen är knutna till de programvaror som används. Det är 
enligt respondenterna 1, 6 och 8 svårt att koppla ihop olika applikationssystem vilket 
leder till höga kostnader. Respondent 6 anser att det är brist på programvaror i form 
av bryggor som enkelt knyter ihop EDIFACT-standarden med bakomliggande 
administrativa system, såsom ordersystem, och automatiserar flödet. Respondenterna 
2 och 4 har problem med att få funktioner självgående eller automatiserade, då främst 
kontrollfunktionerna. Då vissa processer inte fungerar självgående måste det ske en 
manuell bevakning av systemen vilket inte är önskvärt. 

Respondent 9 anser att användningen av EDI är dyrt och att det är problematiskt att 
skapa nya koder i EDIFACT. När dessa väl lösts fungerar det dock väl. Respondent 3 
tycker att det är tidskrävande att skapa nya EDI-meddelanden. Respondent 10 har 
problem med kvaliteten på datan som deras partners skickar till dem då de skickar 
felaktig information i dokumenten. Slutligen upplever respondent 1 kunskapsbrist 
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som ett problem då deras bolag samarbetar i projektform med andra bolag i koncernen 
vilka saknar tillräckligt med kunskap.  
 
Hur väl känner du till EDI? Mycket bra, bra, dåligt eller mycket dåligt. 
Jag bad samtliga respondenter att betygsätta sina kunskaper i EDI med betygen 
mycket bra, bra, dåligt eller mycket dåligt. Anledningen till detta var för att kunna 
bedöma hur väl insatta de är i EDI. Sju stycken av respondenterna ansåg att det har 
mycket bra kunskaper i EDI och de resterande tre ansåg att de har bra kunskaper i 
EDI.  
 

6.3 Internetbaserad EDI 

Överför ni EDI-dokument på Internet? Om ja, till vilken grad (i procent)? 

Det är endast tre stycken av de tillfrågade som till viss del använder Internetbaserad 
EDI. Användningen av EDI över Internet var mycket liten, mindre än tio procent av 
den totala EDI-överföringen sker på dessa företag över Internet. Två respondenter, 3 
och 5, har planer på att utvidga sin EDI-användning till Internet.  

Respondent 10 berättade att de använder Internet som överföringsmedium för att 
deras små leverantörer inte har råd med en EDI-lösning. Lösningen är baserad på att 
använda en tredje part, VAN-företag, som erbjuder denna tjänst. VAN-företaget har 
en webbsida där leverantörerna kan logga in och fylla i önskade formulär, formulären 
översätts till EDIFACT och skickas därefter av VAN-företaget till respondent 10’s 
företag. En leverantör kan även överföra filer från sina egna system genom denna 
tjänst, VAN-företaget översätter den och skickar den till företaget. Denna lösning 
fungerar bra anser respondent 10, ibland kan det dock vara nödvändigt för 
leverantören att omregistrera formuläret då det inte kommer fram ordentligt.  

 

Vad anser du vara de två största fördelarna med Internetbaserad EDI? 

Fördelarna med Internetbaserad EDI är enligt respondenterna de låga kostnaderna, 
bättre tillgänglighet och enkelheten. Med avseende på bättre tillgänglighet menas att 
Internet är vida spritt och många har tillgång till det. Enligt respondent 6 är Internet en 
enkel lösning för mindre leverantörer då det krävs mindre kunskap för att använda 
Internet i jämförelse med vad som krävs vid en traditionell EDI-lösning. I figuren 
nedan visar ett diagram vad respondenterna anser är fördelarna med Internetbaserad 
EDI. 
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Figur 5.3: Fördelar med Internetbaserad EDI. 

 

Vad anser du vara de två största nackdelarna med Internetbaserad EDI? 

Det var endast en respondent som inte kunde namnge några nackdelar med 
Internetbaserad EDI. De övriga nio respondenter nämner bristen på säkerhet på 
Internet som en nackdel med Internetbaserad EDI. Respondenterna 4 och 7 anser att 
det är särskilt brister i kontrollfunktioner som är negativt i säkerhetsaspekten. 
Respondenterna 2 och 5 anser att tillgängligheten är en nackdel med Internet då det 
kan ta lång tid att koppla upp sig och att förbindelserna kan vara långsamma.  

 
Har ni behov av Internetbaserad EDI? Förklara. 

Fem stycken respondenter anser att deras företag inte har behov av Internetbaserad 
EDI. Tre utav dessa tror dock att de i framtiden kommer att ha behov av 
Internetbaserad EDI. De tror att Internetbaserad EDI kommer att bli ett komplement 
till traditionell EDI och att det framförallt är fördelaktigt för små företag som de gör 
affärer med. De återstående fem respondenterna anser att deras företag är i behov av 
Internetbaserad EDI i dagsläget. Fyra av dessa respondenter anser att de redan idag är 
i behov av Internetbaserad EDI för att kunna kommunicera med små leverantörer.  

 

6.4 XML/EDI 

Hur väl känner du till XML? Mycket bra, bra, dåligt eller mycket dåligt. 

Hur väl känner du till XML/EDI? Mycket bra, bra, dåligt eller mycket 
dåligt. 

Kunskaperna om XML bland respondenterna är relativt blandat. Kunskaperna om 
XML/EDI var dock lite sämre. Jag bad respondenterna att betygsätta sina kunskaper 
på skalan mycket bra, bra, dåligt eller mycket dåligt.  Nedan visas först ett diagram 
om respondenternas kunskap om XML och därefter ett diagram som visar 
respondenternas kunskap om XML/EDI. 
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Respondenternas kunskap om XML
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Figur 5.4: Respondenternas kunskap om XML. 

 

Respondenternas kunskap om XML/EDI
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Figur 5.5: Respondenternas kunskap om XML/EDI. 

 

Vad anser du vara de två största fördelarna med XML/EDI? 

Vid frågan vad respondenterna ansåg vara de två största fördelarna med XML/EDI 
svarade fyra respondenter att de inte hade tillräckligt med kunskap om ämnet för att 
kunna svara på frågan.  

Respondent 2 anser att en stor fördel med XML/EDI är genomslagskraften på Internet 
vilket är fördelaktigt då Internet är vida spritt och många har tillgång till det. 
Respondenten tror vidare att om XML/EDI blir en bra standard så kommer kunskapen 
om den bli mycket stor då XML är välkänt. Till XML finns det även många verktyg 
vilket är en stor fördel. Respondenterna 5 och 9 anser att enkelheten är den stora 
fördelen med XML/EDI. Då XML är på väg att bli en etablerad standard och vida 
spridd kommer fler att få kunskap om XML och det skulle underlätta XML/EDI 
betydligt. 
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Stödet för mindre aktörer anser respondenterna 1 och 6 är fördelaktigt med 
XML/EDI. Att det finns möjlighet att använda applikationer på webben som även de 
små företagen har tillgång till. Det skulle vara enklare att använda XML/EDI för 
mindre företag än att behöva använda traditionell EDI. Respondent 6 anser att mindre 
företag kan använda XML/EDI utan att de själva behöver göra det. Detta är möjligt 
vid användande av en tredje part, exempelvis ett VAN-företag, som kan översätta 
mellan XML/EDI och EDIFACT. 

Respondent 7 har en annorlunda syn på XML/EDI. Denne anser att man kan integrera 
XML i EDIFACT, alltså stoppa in XML i EDIFACT-kod, och det skulle ge 
möjligheten att strukturera datan och få ut delar av denna istället för hela dokumenten 
vilket är fallet i EDIFACT. Dessa data kan då presenteras på webb, WAP eller mobil. 

 

Vad anser du vara de två största nackdelarna med XML/EDI? 

Vid frågan vad respondenterna anser vara de två största nackdelarna med XML/EDI 
svarade fem av respondenterna att de inte hade tillräckligt med kunskap för att 
besvara frågan. De övriga fem respondenterna är överens om att den stora nackdelen 
med XML/EDI är att det inte finns någon överenskommen standard. XML/EDI har 
inte det regelverk som EDIFACT innehar. Respondenterna anser att en konsensus om 
en standard måste nås för att de ska vara möjligt att fungera.  

 
Har ni behov av XML/EDI? Förklara. 

Fem respondenter anser att deras företag har behov av XML/EDI. Behovet grundar 
sig främst i möjligheterna att kommunicera elektroniskt med små leverantörer och 
med kunder. Respondent 5 menar att om kunderna kräver det måste vi också använda 
det. Webbapplikationer anser respondent 1 vara framtidens standard därför är det 
fördelaktigt att använda XML/EDI då det kan användas i dessa. 

Fyra respondenter anser att de i dagsläget inte har något behov av XML/EDI. De tror 
dock de kommer att ha behov av XML/EDI på sikt. En respondent ansåg sig inte ha 
tillräckligt med kunskap om ämnet för att kunna svara. 

 
Anser du att XML/EDI är en lösning för företag som inte kan använda 
EDI pga. diverse skäl att kommunicera med EDI-användande företag? 
Förklara. 

På frågan om respondenterna anser att XML/EDI är en lösning för icke-EDI 
användande företag att kommunicera med EDI-kompatibla företag svarade åtta 
stycken ja. Respondenternas motivering är att de anser att det är en framkomlig väg 
för mindre aktörer att få ta del av de fördelar som EDI innebär, då XML/EDI en 
billigare och enklare lösning än EDIFACT. En respondent ansåg sig inte ha 
tillräckligt med kunskap om XML/EDI för att kunna besvara frågan. En respondent 
svarade nej på frågan. Respondent 7 anser att det kommer att vara lika svårt att 
etablera XML/ED som att etablera EDI i ett företag, särskilt i dagsläget då det inte 
finns några standarder.  
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Om XML/EDI blir en verklighet avser ni då satsa på det? Varför/varför 
inte? 

Nio av de tio respondenterna säger att skulle vilja satsa på XML/EDI om det blir en 
verklighet. En respondent ansåg sig inte ha tillräckligt med kunskap om ämnet för att 
kunna besvara frågan. Några av respondenterna anser dock att vissa problem måste 
vara lösta för att de skulle vilja satsa på det. Respondent 2 anser att säkerheten är ett 
av de problem som måste lösas för att det ska bli aktuellt. Respondent 6 anser att 
XML/EDI måste först minst fylla de funktioner som EDIFACT gör för att det ska 
vara ett alternativ. Respondent 4 menar att XML/EDI skulle i så fall vara ett 
komplement till EDIFACT för de vill inte lämna det de redan har och som fungerar 
bra. Avslutningsvis säger respondent 1, ja vi skulle vilja satsa på XML/EDI om det 
blir en verklighet – kanske det redan är en verklighet? 

 

6.5 Övrigt 

Har du ytterligare synpunkter på denna undersökning? 

Det var endast respondent 8 som hade något att tillägga undersökningen och denne 
ville påpeka att EDI är mycket bra för kommunikation där stor datamängd och statisk 
data är inblandad. Respondenten skulle vilja se att fler får tillgång till EDI och om 
XML/EDI är en lösning är respondenten för det. 
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7 Analys 
I detta kapitel kommer jag att analysera materialet som jag presenterade i kapitel 5.3 
Materialpresentation. Analysen kommer att ske med avseende på problemställningen. 

 

7.1 Bakgrund om företaget 
Frågorna inom denna kategori ställde jag för att få en uppfattning om vad respektive 
respondents företag sysslar med och vilken omsättning de har. Anledningen till detta 
var för att möjligtvis kunna analysera och jämföra svaren beroende på vilken bransch 
företaget är i och vad det har för omsättning. 

Samtliga företag i denna undersökning har stor omsättning, det skiljer dock mellan det 
största och det minsta företaget. Det minsta företaget har en omsättning på 3,5 
miljarder kronor per år och det största har en omsättning på 58 miljarder kronor per år 
och den genomsnittliga omsättningen per år är cirka 23 miljarder kronor. Jag har inte 
kunnat finna några skillnader på svaren kopplade till företagens storlek. Om 
undersökningen hade varit större skulle det ha varit möjligt att genomföra fler 
intervjuer och dessa skulle då kunna vara inriktade på speciella branscher eller på 
grupper med företag vilka har olika stor omsättning. 

 

7.2 EDI-användning på företaget 
Genomsnittslängden för EDI-användningen på dessa företag är elva år. Fem av dessa 
företag har använt EDI längre än tio år och åtta stycken längre än fem år. Att 
företagen har använt EDI så pass länge anser jag tyder på att det bör finnas bra med 
kunskap om EDI på företagen.  

Sju av respondenterna anser sig ha mycket bra kunskaper om EDI och tre 
respondenter anser sig ha bra kunskaper om EDI. Att respondenterna har mycket bra 
och bra kunskaper om EDI tyder på att respondenterna är väl insatta i ämnet. Detta är 
en förutsättning för att denna undersökning överhuvudtaget ska betraktas som giltig.  

Samtliga företag använder EDIFACT. Några företag använder även ODETTE, 
EANCOM och EDIPAPP. Detta tyder på att EDIFACT till stor del tagit över de 
gamla branschstandarderna som förut fanns men att dessa, på vissa ställen, fortfarande 
används. EDIFACT är dock den största EDI-standarden. Detta visar också att 
samtliga företag i denna undersökning skulle kunna kommunicera med varandra, 
vilket starkt belyser betydelsen att använda samma standard. 

Åtta av de tio respondenterna har stött på problem då de använt EDI. Det är främst 
underliggande programvaror till EDIFACT och EDIFACT självt som orsakar 
problem. Det är enligt respondenterna svårt och ibland kostsamt att försöka lösa dessa 
problem. Detta kan vara viktigt att tänka på vid framtagande av ny EDI-standard, att 
lösa problem som finns i dagens standard. En respondent ansåg att ett problem var att 
deras handelspartners inte förde in rätt information i EDI-dokumenten. I detta fall 
verkar det saknas kunskap på dessa företag. Detta tyder på att kunskapen på vissa 
EDI-användande företag är sämre än på företagen i undersökningen. 
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7.3 Internetbaserad EDI 
Endast tre respondenter överför EDI-dokument på Internet. Samtliga av dessa sänder 
mindre än tio procent av sin totala EDI-kvot över Internet. Det pekar mot att Internet 
sällan används som överföringsmedium på stora företag. Samtliga respondenter som 
svarade på frågan om nackdelarna på Internet svarade bristande säkerhet. Detta tyder 
på att om Internet ska bli aktuellt som överföringsmedium för EDI måste 
säkerhetsfrågan lösas.  

En annan nackdel som ett par respondenter framhöll är dålig tillgänglighet. 
Tillgängligheten i detta avseende är främst lång uppkopplingstid och långsamma 
förbindelser. För att kommunikationen ska fungera komplikationsfritt måste även 
dessa problem lösas. Intrycket jag fick från respondenterna som påpekade denna 
nackdel var att detta problem inte är avgörande för att använda eller inte använda 
Internet som överföringsmedium.  

Fördelarna som respondenterna pekade ut var låga kostnader, tillgängligheten och 
enkelheten. Tillgängligheten i detta avseende menas att Internet är vida spritt och 
många har tillgång till det. Samtliga respondenter var positivt inställda till 
Internetbaserad EDI. De ser det främst som en lösning för företag som inte har samma 
tillgång till kapital som de själva. Att Internetbaserad EDI anses som enkelt kan båda 
gott för företag som inte har de rätta kunskapsresurserna som krävs för att kunna 
använda traditionellt EDI.  

Faktum att fem respondenter anser att deras företag är i behov av Internetbaserad EDI 
och att tre respondenter anser att de kommer att ha behov av Internetbaserad EDI i 
framtiden tyder på att respondenterna ser Internetbaserad EDI som ett nutida/framtida 
komplement till traditionell EDI. De fem respondenter som i dagsläget har behov av 
Internetbaserad EDI har det pga. behovet av att kommunicera med EDI med små 
leverantörer. De tre respondenter som ser ett framtida behov av Internetbaserad EDI 
ser samma behov i framtiden som de fem respondenter har idag. Detta tyder på att 
Internetbaserad EDI kan vara en lösning för att tillfredsställa detta behov. I och med 
att respondenterna är väl inställda och intresserade av Internetbaserad EDI kan det 
förenkla en spridning av Internetbaserad EDI. Respondenterna är positivt inställda till 
att sprida EDI till fler företag, därför pekar det mot att Internetbaserad EDI kommer 
att vara en lösning för dessa företag.  

 

7.4 XML/EDI 
Det tyder på att samtliga respondenter känner till XML. Kunskapen om vad det är och 
hur det fungerar verkar vara medelmåttig. Två respondenter anser sig ha mycket dålig 
kunskap om XML, resterande respondenter verkar i praktiken veta vad det är och hur 
det fungerar. Kunskapen om XML/EDI är lite sämre än kunskapen om XML. Även 
här anser sig två respondenter att de har mycket dålig kunskap om XML/EDI, fem 
stycken svarade dåligt och tre stycken svarar bra. Bristen på kunskap om XML/EDI 
styrks av det faktum att fyra respondenter inte kan ange varken fördelar eller 
nackdelar med XML/EDI. Utifrån detta verkar det som om respondenterna har 
någorlunda vetskap om XML men är inte lika insatta i XML/EDI. Detta tyder på att 
kunskap om XML/EDI inte är särskilt stor.  

Utifrån respondenternas svar tyder det på att fördelar med XML/EDI är att det skulle 
vara fördelaktigt för mindre aktörer då det anser det vara enklare och att XML/EDI 
enklare skulle kunna överföras på Internet samt att det skulle vara möjligt att använda 
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verktyg som är användbara med XML. Det verkar som om respondenterna anser att 
XML/EDI skulle kunna vara en lösning för mindre företag som önskar använda EDI 
men inte kan pga. exempelvis höga kostnader. Majoriteten av respondenterna anser att 
så är fallet. XML/EDI innebär dock vissa nackdelar vilka måste betraktas innan 
XML/EDI kan bli en fullgod lösning. När respondenterna pekade ut nackdelar med 
XML/EDI ansåg samtliga som svarade på frågan att den otvivelaktiga nackdelen är att 
det saknas en standard för XML/EDI. Utifrån dessa svar anser jag att det verkar som 
om respondenterna är positivt inställda till XML/EDI och att de ser möjligheter att 
sprida EDI utanför de gränser och begräsningar som den traditionella EDI-strukturen 
idag erbjuder. Respondenterna påpekar att avsaknaden av en standard för XML/EDI 
är en stor nackdel men att de skulle vilja satsa på det om XML/EDI blir en verklighet. 
Detta tyder på att om en XML/EDI-standard utvecklas så är intresset stort.  

Det verkar som om det finns ett visst behov av XML/EDI på företagen i 
undersökningen i dagsläget. Det verkar som XML/EDI skulle kunna förenkla 
kommunikation mellan dem själva och små leverantörer. XML/EDI skulle även 
kunna användas som en form av kundservice. Inom en snar framtid så tyder det på att 
fler företag kommer att ha behov av XML/EDI. Positivt är också att det pekar på att 
XML/EDI’s anpassningsbarhet till webbapplikationer anses fördelaktigt då vissa 
anser att webbapplikationer är framtidens standard. 

 

7.5 Värdering av insamlat material  
Jag anser att de resultat jag kommit fram till inte går att bevisa att de är generella för 
alla EDI-användande företag. Det urval som jag gjort speglar inte samtliga EDI-
användande företag då jag endast intervjuat stora företag med utbredd EDI-
användning. Jag anser dock att undersökningen är generellt gällande för stora företag, 
liknande de företag som undersökts i denna undersökning. En undersökning av 
företag oberoende storlek och EDI-användning kan ge annorlunda svar än den jag 
genomfört. Jag anser dock att resultatet är relevant eftersom samtliga respondenter är 
väl insatta i ämnet EDI och har lång erfarenhet av tekniken och det är just deras 
åsikter och kunskaper som har någon betydelse i detta fall. Det finns dock en risk med 
att endast intervjua respondenter med stor kunskap om ämnet då det kan ge en skev 
bild av den verkliga populationen. Å andra sidan finns just denna kunskap på samtliga 
intervjuade företag vilket speglar kunskapen som faktiskt finns på dessa företag. 
Faktumet att respondenternas kunskap om XML/EDI inte är bra tycker jag inte har 
någon större betydelse då det inte bara är deras kunskaper som värderas utan även 
deras brist på kunskap.  
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8 Resultat 
I detta kapitel kommer jag att presentera de reultat jag kommit fram till utifrån 
analysen och med avseende på problemformuleringen.  

 

8.1 EDI-användning på företaget 
Företagen har använt EDI relativt länge. Nio av företagen har använt EDI längre än 
fem år. I och med att företagen använt EDI så pass länge är kunskapen om EDI på 
företagen mycket bra.  

Samtliga företag använder EDIFACT. Detta visar att EDIFACT är den accepterade 
och den största standarden på den svenska marknaden. Ett fåtal andra standarder 
används, dessa standarder är specifika branschstandarder.  

Företagen har problem med EDIFACT och underliggande programvaror till 
EDIFACT. I och med dessa problem innebär EDIFACT ökade kostnader och kunskap 
för att kunna lösa problemen. Detta styrker tidigare påståenden att EDI är kostnads- 
och kunskapskrävande.  

 

8.2 Internetbaserad EDI 
Internet används idag sällan som överföringsmedium för EDI. Det finns dock behov 
för att utöka Internetbaserad EDI. Detta har sin grund i behov av ett enklare 
kommunikationsmedel med små leverantörer. Fördelarna med Internetbaserad EDI är 
att kostnaderna är lägre än för traditionell EDI, att tillgängligheten är stor och att det 
är enklare än traditionell EDI. Därför ses Internetbaserad EDI som en lösning för 
mindre företag som inte innehar tillräckliga kapital- och kunskapsresurser.  

Den stora nackdelen med Internetbaserad EDI är bristen på säkerhet på Internet. 
Säkerhetsproblemet måste lösas för att Internetbaserad EDI ska växa. Internet innebär 
även långa uppkopplingstider och långsamma förbindelser vilka inte är gynnsamma. 
Detta problem är dock inte avgörande i frågan om att använda eller inte använda 
Internet som överföringsmedium.  

 

8.3 XML/EDI 
Kunskaperna om XML är delade mellan bra och dåliga. Fem av de tio respondenterna 
har bra kunskaper om XML och de återstående fem respondenter har dåliga eller 
mycket dåliga kunskaper om XML. Kunskapen om XML/EDI är sämre. Tre 
respondenter har bra kunskaper om XML/EDI och sju respondenter har dåliga eller 
mycket dåliga kunskaper om XML/EDI. De flesta av respondenterna vet vad 
XML/EDI går ut på men någon djupare kunskap om ämnet finns det inte. 

Fördelar med XML/EDI är att det är enkelt att överföra på Internet och att det kan 
användas med kommersiella verktyg ämnade för XML samt att det är enklare för 
mindre aktörer att använda än traditionell EDI. Den stora nackdelen är att det inte 
finns någon ordentlig standard för XML/EDI. Det kommer inte att vara möjligt att 
införa och använda någon XML/EDI-standard innan en konsensus nåtts för en 
standard.  
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Det finns ett visst behov av XML/EDI på företagen idag. XML/EDI kan förenkla 
kommunikationen mellan dessa företag och andra mindre företag. I stället för dyra 
standarder och underliggande programvaror kan kommersiella verktyg användas. 

Företagen vill att EDI ska spridas till fler företag. XML/EDI ses som en lösning för 
mindre företag som saknar resurser för att använda EDI idag. Viljan att sprida EDI 
och företagens positiva inställning till XML/EDI gör det möjligt för en framtida 
XML/EDI-standard att bli positivt mottagen. 

Om en ordentlig standard utvecklas för XML/EDI så avser EDI-användande företag 
att använd den.  
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9 Slutsatser 
I detta kapitel presenterar jag de slutsatser jag kommit fram till med avseende på 
problemformuleringen.  

 

9.1 EDI-användning på företagen 

• I genomsnitt har företagen använt EDI i cirka 11 år. 

• Samtliga företag använder EDIFACT-standarden. 

• Kunskapen om EDI på företagen är bra. 

 

9.2 Internetbaserad EDI 

• Internet används sällan som överföringsmedium för EDI-dokument. 

• Det finns behov av att utöka Internetbaserad EDI. 

• Internetbaserad EDI är billigare, enklare och mer tillgängligt än traditionell 
EDI. 

• Säkerheten på Internet är dåligt. 

 

9.3 XML/EDI 

• Kunskapen om XML på företagen är delade mellan bra och dåliga kunskaper. 

• Kunskapen om XML/EDI är dåliga. 

• XML/EDI är fördelaktigt då det är enkelt att överföra på Internet, det kan 
användas med kommersiella verktyg ämmade för XML och det är enklare för 
mindre aktörer att använda än traditionell EDI. 

• Den stora nackdelen är att det inte finns någon ordentlig standard för 
XML/EDI. 

• Det finns ett visst behov av XML/EDI. 

• XML/EDI ses som en lösning för mindre företag. 

• EDI-användande företag avser använda XML/EDI om en ordentlig standard 
tas fram. 
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10 Diskussion 
I detta kapitel reflekterar jag över de erfarenheter jag erhållit under arbetets gång. Jag 
gör också en jämförelse mellan mitt förväntade resultat och det verkliga resultatet (se 
kapitel 3.2 Förväntat resultat) samt ger jag förslag till fortsatt arbete. 

 

10.1 Erfarenheter från arbetet 
Under arbetes gång har jag fått många nyttiga erfarenheter. Erfarenheterna har främst 
varit inom intervjutekniker, kritisk granskning av material, uppläggning av arbetet och 
rapportskrivning. Det har varit en utmaning att ensam utföra detta arbete. Det har 
verkligen ställt höga krav på min förmåga att motivera mig själv för att leva upp till 
mina ambitioner. Jag har kommit till den insikten att ett så ensamt arbete som det här 
examensarbetet har inneburit inte passar mig.  

Fördjupningen inom ämnena EDI, XML och XML/EDI har varit väldigt intressant. 
Jag tyckte innan jag påbörjade arbetet att dessa ämnen var intressanta men jag har 
under arbetets gång blivit mer intresserad av dem. Jag har fördjupat mig i ämnena mer 
än vad detta arbete påvisar. Större delen av det material jag tagit del av är inte 
presenterat i arbetet, anledningen är främst att materialet inte passar in. Det har varit 
intressant att sätta mig in i material som behandlar framtida visioner och möjliga 
lösningar som behandlar samtliga EDI, XML och XML/EDI. 

Intervjuerna jag genomfört har givit mig många goda erfarenheter. Det har varit 
lärorikt att genomföra intervjuerna. Jag har t.ex. lärt mig bättre hur jag ska gå till väga 
då jag söker speciella personer och hur jag ska bemöta och behandla dem för att få ut 
så mycket som möjligt från dem.  

Att skriva rapporten har varit krävande. Det var intressant och roligt att läsa material 
och göra intervjuer men det var desto krävande att dokumentera det. Jag har dock 
förbättrat min rapportskrivning och förmågan att kritiskt granska material. Jag tror att 
dessa lärdomar kommer att vara värdefulla i framtiden. 

Till detta arbete medförde jag även många andra erfarenheter vilka jag fått stor 
användning av i arbetsprocessen. Tidsplaneringen och strukturering av arbetet, som 
jag tror kan vara en fallgrop för många, har fungerat bra.  

 

10.2 Diskussion av resultat 
Det resultat jag kommit fram till i arbetet är i jämförelse med mitt förväntade resultat 
ganska lika (se kapitel 3.2 Förväntat resultat). Jag tycker att jag fått en bra förståelse 
av både EDI’s och XML’s separata roller samt hur XML/EDI kan bidra till den 
elektroniska handeln. Företagens åsikter och kunskaper om XML/EDI tycker jag att 
jag förstår bra. Jag är dock lite förvånad över att kunskapen om XML/EDI inte var 
bättre än vad den är. Jag är även förvånad av hur positiva företagen är till 
Internetbaserad EDI och deras tro på Internet som framtida överföringsmedium. 

Jag anser att jag har fått ett svar på min problemformulering. Företagen avser att 
använda EDI om en ordentlig XML/EDI-standard utvecklas. Jag tycker att företagen 
är positiva till XML/EDI även fast det för tillfället inte finns någon standard för det. 
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10.3 Diskussion av arbetet i större perspektiv 
Hur kan detta arbete ses utifrån ett större perspektiv? Jag tror att utifrån de stora 
företagens perspektiv så kommer XML/EDI inte att förändra deras EDI-användning 
särskilt mycket. Majoriteten av de stora EDI-användande företagen använder ett 
VAN-företag som mellanhand då de sänder EDI-dokument. VAN-företagen 
översätter idag EDI-dokument mellan olika standarder. Jag tror därför att VAN-
företagen kommer att översätta exempelvis EDIFACT till XML/EDI och vice versa. 
Jag har i flera intervjuer fått kommentaren från respondenterna att deras företag inte 
kommer att överge en väl fungerande EDI-användning för att byta till en ny standard. 
Vissa stora företag kommer dock att komma i närkontakt med XML/EDI. Hur de 
kommer att handskas med XML/EDI och deras andra standarder kan jag inte yttra 
mig om.  

Att använda Internet som överföringsmedium kommer också att öka tror jag. Detta 
kan även vara en service av VAN-företagen då de kan komma att ta emot EDI-
dokument både från sitt stängda nätverk men även över Internet. På detta sätt kan små 
och medelstora företag använda XML/EDI över Internet samtidigt som de stora 
företagen fortsätter med den EDI-användingen de har idag. Jag tror dock att det 
kommer att ett flertal år innan en konsensus nått om en XML/EDI-standard.  

 

10.4 Förslag till fortsatt arbete 
Utifrån detta arbete anser jag att det finns vissa delar som behövs utforskas. I denna 
undersökning är endast stora företag inkluderade. En undersökning som innefattar alla 
sorts företag skulle vara nödvändig för att kunna identifiera de sammanlagda 
kunskaperna och behoven. 

Jag anser även att andra faktorer behövs undersökas innan XML/EDI kan vara 
aktuellt. Vad finns det till exempel för alternativ till XML, utöver SGML och HTML, 
och hur ser Internets framtida roll ut i EDI-samhället? 
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Frågeformulär 

 

Bakgrund om företaget 

1. Arbetar på företag:  

2. Bransch:  

3. Omsättning:  

 

EDI-användning på företaget 

4. Hur länge har ni varit EDI-kompatibla? 

5. Vilken EDI-standard använder ni? 

6. Vilka problem har ni stött på vid användandet av EDI? 

7. Hur väl känner du till EDI? Mycket bra, bra, dåligt, mycket dåligt. 

 

Internetbaserad EDI 

8. Överför ni EDI-dokument på Internet? Om ja, till vilken grad (i procent)? 

9. Vad anser du vara de två största fördelarna med Internetbaserad EDI? 

10. Vad anser du vara de två största nackdelarna med Internetbaserad EDI? 

11. Har ni behov av Internetbaserad EDI? Förklara. 

 

XML/EDI 

12. Hur väl känner du till XML? Mycket bra, bra, dåligt, mycket dåligt. 

13. Hur väl känner du till XML/EDI? Mycket bra, bra, dåligt, mycket dåligt. 

14. Vad anser du vara de två största fördelarna med XML/EDI? 

15. Vad anser du vara de två största nackdelarna med XML/EDI? 

16. Har ni behov av XML/EDI? Förklara 

17. Anser du att XML/EDI är en lösning företag som inte kan använda EDI pga. de 
höga kostnaderna att kommunicera med EDI-användande företag? Förklara. 

18. Om XML/EDI blir en verklighet avser ni då att satsa på det? Varför/varför inte? 

 

Övrigt 

19. Har du ytterligare synpunkter på denna undersökning? 
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Respondent 1 

  

Bakgrund om företaget 

1. Arbetar på företag:  

ABB Business Systems 

2. Bransch:  

Elektronik 

3. Omsättning: 

Ca 14miljarder. 

 

EDI-användning på företaget 

4. Hur länge har ni varit EDI-kompatibla? 

Sedan 1988, 12år. 

5. Vilken EDI-standard använder ni? 

EDIFACT 

6. Vilka problem har ni stött på vid användandet av EDI? 

I början var det svårt att koppla ihop olika applikationssystem vilket ledde till höga 
kostnader. Då ABB Business Systems arbetar i projekt form med andra ABB bolag så har 
det varit problem då dessa parter inte har haft tillräckligt med kunskap. 

7. Hur väl känner du till EDI? 

Mycket bra. 

 

Internetbaserad EDI 

8. Till vilken grad överför ni EDI-dokument på Internet? 

Mindre än 10% 

9. Vad anser du vara de två största fördelarna med Internetbaserad EDI? 

Det är möjligt att nå fler människor över Internet än med traditionell EDI. 

10. Vad anser du vara de två största nackdelarna med Internetbaserad EDI? 

Säkerheten är den största nackdelen. Detta kommer dock att förändras snart. 

11. Har ni behov av Internetbaserad EDI? Förklara. 

Ja. 

Vid kommunikation med stora handelspartners är det möjligt att överföra över 
webbtjänster. Detta är dock inte möjligt med små partners. Därför är det viktigt att kunna 
kommunicera med dessa också. Säkerheten är ett problem men den bilden kommer snart 
att förändras. 
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XML/EDI 

12. Hur väl känner du till XML? 

      Bra. 

13. Hur väl känner du till XML/EDI? 

Bra. 

14. Vad anser du vara de två största fördelarna med XML/EDI? 

Stödet som finns för den lille användaren. Att använda applikationer på webben som även 
de små företagen har tillgång till.  

15. Vad anser du vara de två största nackdelarna med XML/EDI? 

Komma överens om standarder. Finns dock gott hopp då det är stora internationella 
grupper som utvecklar dessa. 

16. Har ni behov av XML/EDI? Förklara. 

Ja. 

Därför att webbapplikationer kommer att vara framtidens standard.  

17. Anser du att XML/EDI är en lösning företag som inte kan använda EDI pga. 
diverse skäl att kommunicera med EDI-användande företag? Förklara. 

Ja. 

Då kan dessa använda webbapplikationer och annan webbteknik för att förenkla 
kommunikationen med andra företag.  

18. Om XML/EDI blir en verklighet avser ni då att satsa på det? Förklara. 

Ja. 

Kanske redan är en verklighet…? 

 

Övrigt 

19. Har du ytterligare synpunkter på denna undersökning? 

Nej. 
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Respondent 2 

 

Bakgrund om företaget 

1. Arbetar på företag:  

ABBA 

2. Bransch:  

Livsmedelsbranschen 

3. Omsättning:  

Ca 10miljarder 

 

EDI-användning på företaget 

4. Hur länge har ni varit EDI-kompatibla? 

Ca 20år, med EDIFACT ca 8år. 

5. Vilken EDI-standard använder ni? 

EDIFACT. 

6. Vilka problem har ni stött på vid användandet av EDI? 
Att få kontrollfunktionerna självgående, att automatisera denna del. Vi måste till viss del 
bevaka systemet eftersom det inte fungerar självt. 

7. Hur väl känner du till EDI? Mycket bra, bra, dåligt, mycket dåligt. 

Mycket bra. 

 

Internetbaserad EDI 

8. Överför ni EDI-dokument på Internet? Om ja, till vilken grad (i procent)? 

Nej. 

9. Vad anser du vara de två största fördelarna med Internetbaserad EDI? 

Obundheten till VAN-företag, slippa den tredje parten. 

Priset, det är billigare med Internet. 

10. Vad anser du vara de två största nackdelarna med Internetbaserad EDI? 

Säkerheten och tillgängligheten. Med tillgängligheten menar jag lång tid för uppkoppling 
och tröga förbindelser. 

11. Har ni behov av Internetbaserad EDI? Förklara. 

Nja, inte just nu men mycket troligt att vi kommer att ha det i framtiden. Det är inte så 
många som använder det just nu men det kommer nog att slå i framtiden. Det skulle också 
vara enklare för små företag.  
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XML/EDI 

12. Hur väl känner du till XML? Mycket bra, bra, dåligt, mycket dåligt. 

Mycket dåligt. 

13. Hur väl känner du till XML/EDI? Mycket bra, bra, dåligt, mycket dåligt. 

Mycket dåligt. 

14. Vad anser du vara de två största fördelarna med XML/EDI? 

Genomslagskraften på Internet. Många har tillgång till Internet vilket är bra för 
tillgängligheten. 

Om det blir en bra standard så kommer kunskapen att bli mycket stor.  

Många verktyg för XML. 

15. Vad anser du vara de två största nackdelarna med XML/EDI? 

Vet ej. 

16. Har ni behov av XML/EDI? Förklara 

Inte idag, men på sikt kan vi gott och väl ha det. 

17. Anser du att XML/EDI är en lösning företag som inte kan använda EDI pga. 
diverse skäl att kommunicera med EDI-användande företag? Förklara. 

Ja. Det skulle var enklare och billigare för dessa då de kan använda Internet och inte heller 
behöva investera i dyra programvaror. 

18. Om XML/EDI blir en verklighet avser ni då att satsa på det? Varför/varför inte? 

På sikt ja. Säkerhetsaspekten måste dock lösas. 

 

Övrigt 

19. Har du ytterligare synpunkter på denna undersökning? 

Nej. 
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Respondent 3 

 

Bakgrund om företaget 

1. Arbetar på företag:  

Assi Domän 

2. Bransch:  

Massa och pappersindustri 

3. Omsättning:  

ca 15miljarder 

EDI-användning på företaget 

4. Hur länge har ni varit EDI-kompatibla? 

Ca 10år 

5. Vilken EDI-standard använder ni? 

EDIFACT och EDIPAP, särskild standard framtagen för pappersindustrin 

6. Vilka problem har ni stött på vid användandet av EDI? 

Tar lång tid att skapa nya EDI-meddelanden. 

7. Hur väl känner du till EDI? 

Bra. 

 

Internetbaserad EDI 

8. Till vilken grad överför ni EDI-dokument på Internet? 

Inte alls. Har dock avsikt att göra det i framtiden. 

9. Vad anser du vara de två största fördelarna med Internetbaserad EDI? 

Enklare  

10. Vad anser du vara de två största nackdelarna med Internetbaserad EDI? 

Vet ej 

11. Har ni behov av Internetbaserad EDI? Förklara. 

Ja. Kan dock inte förklara. 

 

XML/EDI 

12. Hur väl känner du till XML? 

Dåligt 

13. Hur väl känner du till XML/EDI? 

Dåligt 

 



Bilaga 2 

 6 

14. Vad anser du vara de två största fördelarna med XML/EDI? 

Vet ej 

15. Vad anser du vara de två största nackdelarna med XML/EDI? 

Vet ej 

16. Har ni behov av XML/EDI? 

Ja det tror jag. Det pågår just nu utredningar om EDI över Internet och om XML/EDI. Det 
är väldigt intressant. Det är nya sätt att överföra EDI och annan information på vilka är 
verkligt intressanta. 

17. Anser du att XML/EDI är en lösning företag som inte kan använda EDI pga. 
diverse skäl att kommunicera med EDI-användande företag? Förklara. 

Ja. Det är enklare för småföretag då de inte behöver implementera en hel EDI-lösning 
därför att dessa är dyra och krångliga.  

18. Om XML/EDI blir en verklighet avser ni då att satsa på det? 

Ja. 

 

Övrigt 

19. Har du ytterligare synpunkter på denna undersökning? 

Nej 
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Respondent 4 

 

Bakgrund om företaget 

1. Arbetar på företag:  

Assi Domän 

2. Bransch:  

Massa och skogsindustri 

3. Omsättning:  

ca 12-13miljarder 

 

EDI-användning på företaget 

4. Hur länge har ni varit EDI-kompatibla? 

Sedan 1993 

5. Vilken EDI-standard använder ni? 

EDIFACT 

6. Vilka problem har ni stött på vid användandet av EDI? 

Att få acceptans för att automatisera – att övertyga våra handelspartners om hur det 
fungerar. 

7. Hur väl känner du till EDI? 

Mycket bra. 

 

Internetbaserad EDI 

8. Till vilken grad överför ni EDI-dokument på Internet? 

Inte alls. 

9. Vad anser du vara de två största fördelarna med Internetbaserad EDI? 

Enkelheten och kostnaden. 

10. Vad anser du vara de två största nackdelarna med Internetbaserad EDI? 

Säkerheten och då särskilt kontrollfunktioner. 

11. Har ni behov av Internetbaserad EDI? Förklara. 
Inte nu men som det utvecklar sig nu så kommer vi att få det framöver. Speciellt då små 
aktörer kan ta sig in på marknaden den vägen då skulle vi kunna kommunicera på dem 
den vägen. 

 

XML/EDI 

12. Hur väl känner du till XML? 

Dåligt. 
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13. Hur väl känner du till XML/EDI? 

Dåligt. 

14. Vad anser du vara de två största fördelarna med XML/EDI? 

Vet ej. 

15. Vad anser du vara de två största nackdelarna med XML/EDI? 

Vet ej. 

16. Har ni behov av XML/EDI? Förklara 

Inte nu, men jag skulle inte bli förvånad om XML/EDI kommer att komma. 

17. Anser du att XML/EDI är en lösning företag som inte kan använda EDI pga. 
diverse skäl att kommunicera med EDI-användande företag? Förklara. 

Ja, jag tror att det är en framkomlig väg för mindre aktörer att få ta del av de fördelar som 
EDI innebär, dock så är det nog en billigare och enklare lösning. 

18. Om XML/EDI blir en verklighet avser ni då att satsa på det? Varför/varför inte? 

Ja. Men vi skulle inte lämna det vi redan har. Skulle det dock vara företag som använder 
det skulle vi nog också göra det. 

 

Övrigt 

19. Har du ytterligare synpunkter på denna undersökning? 

Nej. 
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Respondent 5 

 

Bakgrund om företaget 

1. Arbetar på företag:  

Electroscandia 

2. Bransch:  

Handels 

3. Omsättning:  

3,5miljarder 

 

EDI-användning på företaget 

4. Hur länge har ni varit EDI-kompatibla? 

Sedan 1983, med EDIFACT sedan 1990. 

5. Vilken EDI-standard använder ni? 

EDIFACT 

6. Vilka problem har ni stött på vid användandet av EDI? 

Inga. 

7. Hur väl känner du till EDI? Mycket bra, bra, dåligt, mycket dåligt. 

Bra. 

 

Internetbaserad EDI 

8. Överför ni EDI-dokument på Internet? Om ja, till vilken grad (i procent)? 

Nej. Har dock planer på att utvidga EDI till Internet, vi har ett pilotprojekt som börjar nu i 
sommar. 

9. Vad anser du vara de två största fördelarna med Internetbaserad EDI? 

Att det är så vida spritt, många har tillgång till det. 

10. Vad anser du vara de två största nackdelarna med Internetbaserad EDI? 

Större risker då säkerheten inte är den bästa. 

Tillgängligheten sämre, alltså i avseende på uppkoppling, att meddelandet verkligen 
kommer fram. 

11. Har ni behov av Internetbaserad EDI? Förklara. 

Inte för tillfället. Men kunder kommer troligtvis att kräva det framöver så då måste vi ha 
det. Det kommer nog att bli ett komplement till EDI. 
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XML/EDI 

12. Hur väl känner du till XML? Mycket bra, bra, dåligt, mycket dåligt. 

Bra. 

13. Hur väl känner du till XML/EDI? Mycket bra, bra, dåligt, mycket dåligt. 

Bra. 

14. Vad anser du vara de två största fördelarna med XML/EDI? 

Ungefär de samma som vid Internet. Det kommer troligtvis att bli en världsstandard och 
bli tillgängligt för alla.  

15. Vad anser du vara de två största nackdelarna med XML/EDI? 

Om man kommer att försöka lösa gamla problem som EDIFACT har och köra det över 
Internet så kan det bli lite som kejsarens nya kläder om man inte ser upp. Det finns risker 
att man kommer längre från en standard än vad vi har idag med EDIFACT. 

16. Har ni behov av XML/EDI? Förklara 

Det skulle vara i form av en service för kunderna. Kräver kunder det måste vi kanske 
använda det också. 

17. Anser du att XML/EDI är en lösning företag som inte kan använda EDI pga. 
diverse skäl att kommunicera med EDI-användande företag? Förklara. 

Ja. Särskilt om överföringsmediet är Internet. Jag tror även att standard affärssystem 
kommer i framtiden att ha ut och ingångar för XML vilket då kan nyttjas av alla, både små 
och stora företag. 

18. Om XML/EDI blir en verklighet avser ni då att satsa på det? Varför/varför inte? 

Ja, då främst som en service till våra kunder. 

 

Övrigt 

19. Har du ytterligare synpunkter på denna undersökning? 

Nej. 
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 Respondent 6 

 

Bakgrund om företaget 

1. Arbetar på företag:  

ICA AB 

2. Bransch:  

Detaljhandeln. 

3. Omsättning:  

58 miljarder (ICA butiker räknas ej). 

 

EDI-användning på företaget 

4. Hur länge har ni varit EDI-kompatibla? 

I begränsad omfattning sedan 1975-1976, med EDIFACT sedan 1992. 

5. Vilken EDI-standard använder ni? 

EDIFACT och EANCOM (en special standard som används inom handeln). 

6. Vilka problem har ni stött på vid användandet av EDI? 
Det vi främst stött på är brist på programvara som enkelt knyter ihop EDIFACT-
standarden med bakomliggande administrativa system såsom ordersystem. Främst 
programvaror som fungerar som bryggor och automatiserar flödet. 

7. Hur väl känner du till EDI? Mycket bra, bra, dåligt, mycket dåligt. 

Mycket bra. 

 

Internetbaserad EDI 

8. Överför ni EDI-dokument på Internet? Om ja, till vilken grad (i procent)? 

Ja. Inte så väldigt mycket. Vi började använda det för drygt ett år sedan, maj 1999. 
Anledningen till att vi gör det är för att våra små leverantörer som inte har råd med EDI 
ska kunna kommunicera med oss på ett enkelt sätt. Det fungerar så att leverantören loggar 
in på postnet och kan då fylla i beställningsordrar och liknande. Dessa formulär skickas 
sedan vidare till vår VAN leverantör som översätter formuläret till EDIFACT. En 
leverantör kan även överföra filer från sina egna system genom denna tjänst, tredje parten 
översättar denna till EDIFACT och skickar den till oss.  

Idag har vi ca 100 leverantörer som använder denna tjänst. Vi tycker att det fungerar bra. 
Kan ibland vara lite bökigt då det kan behövas omregistrera vissa formulär.  

9. Vad anser du vara de två största fördelarna med Internetbaserad EDI? 

Billigt och enkelt. Det är bra för vissa tillämpningar. Bra att våra mindre leverantörer kan 
utnyttja denna tjänst, möjligt då det kräver mindre kunskap än EDIFACT. 

10. Vad anser du vara de två största nackdelarna med Internetbaserad EDI? 

Tillförlitligheten inte 100% och brister i säkerheten.  
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11. Har ni behov av Internetbaserad EDI? Förklara. 

Ja. Framförallt mot våra små leverantörer. Vi har planer på att använda det i ett mer 
komplicerat flöde för att utöka de tjänster som vi idag använder mot våra leverantörer.  

 

XML/EDI 

12. Hur väl känner du till XML? Mycket bra, bra, dåligt, mycket dåligt. 

Bra. Tycker att XML är enklare än EDIFACT. 

13. Hur väl känner du till XML/EDI? Mycket bra, bra, dåligt, mycket dåligt. 

Dåligt. 

14. Vad anser du vara de två största fördelarna med XML/EDI? 

Samma perspektiv som Internetbaserad EDI. Enklare för mindre företag att använda än 
traditionell EDI. Vi skulle inte vara tvungna att använda XML/EDI så länge som vi 
använder oss av vår tredje part. En leverantör kan dock använda det och ha tredje parten 
att konvertera som de har behov av. Vi har varken de tekniska eller administrativa 
resurserna för att ta hand om all kommunikation mellan varje leverantör eller kund helt 
själva. 

15. Vad anser du vara de två största nackdelarna med XML/EDI? 

Det saknas regelverk som EDIFACT redan innehar. T.ex. saknas regler för 
artikelnummer, leveransdatum etc. Dessa måste bestämmas och en konsensus måst nås för 
dessa för att det ska vara möjligt att fungera.  

16. Har ni behov av XML/EDI? Förklara 

Inte i dagsläget. OK om leverantörssidan gör det med tredje parten. (VAN). 

17. Anser du att XML/EDI är en lösning företag som inte kan använda EDI pga. 
diverse skäl att kommunicera med EDI-användande företag? Förklara. 

Ja. Det vore enklare för mindre leverantörer att använda EDI, på ett enklare sätt och 
billigare. 

18. Om XML/EDI blir en verklighet avser ni då att satsa på det? Varför/varför inte? 

När det är färdigutvecklat och om det fyller samma funktioner som EDIFACT skulle det 
vara ett alternativ. 

 

Övrigt 

19. Har du ytterligare synpunkter på denna undersökning? 

Nej. 
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Respondent 7 

 

Bakgrund om företaget 

1. Arbetar på företag:  

NCC 

2. Bransch:  

Byggindustri 

3. Omsättning:  

30miljarder/år 

 

EDI-användning på företaget 

4. Hur länge har ni varit EDI-kompatibla? 

Med EDIFACT i 6månader, annars i ca 8år. 

5. Vilken EDI-standard använder ni? 

EDIFACT 

6. Vilka problem har ni stött på vid användandet av EDI? 

Inga. 

7. Hur väl känner du till EDI? 

Mycket bra. 

Internetbaserad EDI 

8. Till vilken grad överför ni EDI-dokument på Internet? 

Inte alls. 

9. Vad anser du vara de två största fördelarna med Internetbaserad EDI? 

Billigt. 

10. Vad anser du vara de två största nackdelarna med Internetbaserad EDI? 

Bristande kontroll och bristande leveranssäkerhet 

11. Har ni behov av Internetbaserad EDI? 

Nej, men utav Webb-EDI. 

 

XML/EDI 

12. Hur väl känner du till XML? 

Bra 

13. Hur väl känner du till XML/EDI? 

Bra 
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14. Vad anser du vara de två största fördelarna med XML/EDI? 

Fördelen med att integrera XML i EDI är att man kan lättare strukturera datan och få ut 
delar av denna istället för hela dokumentet som är fallet med EDI. Denna data kan då 
presenteras på Webb, VAP eller mobil.  

15. Vad anser du vara de två största nackdelarna med XML/EDI? 

Det är problematiskt att komma fram till en XML-standard, som det är nu används olika 
XML-dialekter. 

16. Har ni behov av XML/EDI? Förklara. 

Ja. 
Att kunna få ut vissa delar ur ett EDI-dokument och endast presentera dessa, vilket inte är 
möjligt med EDIFACT. 

17. Anser du att XML/EDI är en lösning företag som inte kan använda EDI pga. 
diverse skäl att kommunicera med EDI-användande företag? Förklara. 

Nej. Anledningen är att etablera XML/EDI kommer vara lika svårt som att etablera EDI i 
ett företag. Särskilt i dagsläget då det inte finns några standarder. 

18. Om XML/EDI blir en verklighet avser ni då att satsa på det? Förklara 

Ja. 

För ovanstående anledningar. Även om XML/EDI inte blir en verklighet kommer vi 
troligtvis ändå att använda XML/EDI. 

 

Övrigt 

19. Har du ytterligare synpunkter på denna undersökning? 

Nej. 

 



Bilaga 2 

 15 

Respondent 8 

 

Bakgrund om företaget 

1. Arbetar på företag:  

SSAB 

2. Bransch 

Storproduktion 

3. Omsättning:  

Ca 28miljarder 

 

EDI-användning på företaget 

4. Hur länge har ni varit EDI-kompatibla? 

Ca 5-6år 

5. Vilken EDI-standard använder ni? 

ODETTE och EDIFACT. 

6. Vilka problem har ni stött på vid användandet av EDI? 
Då vi bytte system förra året var vi tvungna att göra om mappningen vilket orsakade vissa 
problem. Det är främst programvaror som vi haft problem med. 

7. Hur väl känner du till EDI? Mycket bra, bra, dåligt, mycket dåligt. 

Bra. 

 

Internetbaserad EDI 

8. Överför ni EDI-dokument på Internet? Om ja, till vilken grad (i procent)? 

Nej. 

9. Vad anser du vara de två största fördelarna med Internetbaserad EDI? 

Att man slipper ha en egen koppling i form av privat lina. Mycket stor fördel 

10. Vad anser du vara de två största nackdelarna med Internetbaserad EDI? 

Om överföringen sker genom bifogningar i e-mail så innebär det ganska stora problem, 
tillförlitligheten att det kommer fram är inte bra. Brister i säkerheten. 

11. Har ni behov av Internetbaserad EDI? Förklara. 

Ja. För att kommunicera med mindre mottagare, har även efterfrågats av vissa. 

 

XML/EDI 

12. Hur väl känner du till XML? Mycket bra, bra, dåligt, mycket dåligt. 

Mycket dåligt. 
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13. Hur väl känner du till XML/EDI? Mycket bra, bra, dåligt, mycket dåligt. 

Mycket dåligt. 

14. Vad anser du vara de två största fördelarna med XML/EDI? 

Vet ej. 

15. Vad anser du vara de två största nackdelarna med XML/EDI? 

Vet ej. 

16. Har ni behov av XML/EDI? Förklara 

Kan ej besvara. 

17. Anser du att XML/EDI är en lösning företag som inte kan använda EDI pga. 
diverse skäl att kommunicera med EDI-användande företag? Förklara. 

Kan ej besvara. 

18. Om XML/EDI blir en verklighet avser ni då att satsa på det? Varför/varför inte? 

Kan ej besvara. 

 

Övrigt 

19. Har du ytterligare synpunkter på denna undersökning? 
Skulle vilja tillägga att EDI är mycket bra för kommunikation där stor datamängd och 
statisk data är inblandad. Skulle vilja se att fler får tillgång till EDI, om XML/EDI är en 
lösning är jag för det. 
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Respondent 9 

 

Bakgrund om företaget 

1. Arbetar på företag: 

Systembolaget 

2. Bransch 

3. Omsättning:  

19 miljarder 

 

EDI-användning på företaget 

4. Hur länge har ni varit EDI-kompatibla? 

Sedan 1995 

5. Vilken EDI-standard använder ni? 

EDIFACT 

6. Vilka problem har ni stött på vid användandet av EDI? 

Komplicerade koder i EDIFACT, när dessa lösts fungerar det dock väl.  

Det är dyrt, det är därför XML är så intressant då det inte kräver samma resurser. 

7. Hur väl känner du till EDI? 

Mycket bra. 

 

Internetbaserad EDI 

8. Till vilken grad överför ni EDI-dokument på Internet? 

<5% 

9. Vad anser du vara de två största fördelarna med Internetbaserad EDI? 

Pris och tillgängligheten 

10. Vad anser du vara de två största nackdelarna med Internetbaserad EDI? 

Vet ej tillräckligt men jag tror att säkerheten kan vara ett problem. 

11. Har ni behov av Internetbaserad EDI? Förklara. 

Ja. I form av XML/EDI för att göra det möjligt för våra leverantörer att kommunicera med 
oss elektroniskt då dessa inte har råd att använda traditionell EDI (EDIFACT). 

 

XML/EDI 

12. Hur väl känner du till XML? 

Bra. 
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13. Hur väl känner du till XML/EDI? 

Dåligt. 

14. Vad anser du vara de två största fördelarna med XML/EDI? 

Enkelheten. XML är på väg att bli en etablerad standard och vida sprid, detta betyder att 
fler skulle få kunskap om XML och det skulle underlätta XML/EDI betydligt. 

15. Vad anser du vara de två största nackdelarna med XML/EDI? 

Ser inga. 

16. Har ni behov av XML/EDI? Förklara 

Ja, många av våra leverantörer skulle kunna använda XML/EDI för att kommunicera 
elektroniskt med oss och då måste vi också kunna använda det. 

17. Anser du att XML/EDI är en lösning företag som inte kan använda EDI pga. 
diverse skäl att kommunicera med EDI-användande företag? Förklara. 

Ja. Jag tror att XML/EDI är en billigare och enklare alternativ till EDIFACT.  

18. Om XML/EDI blir en verklighet avser ni då att satsa på det? Varför/varför inte? 

Ja, jag skulle vilja jobba för det. 

 

Övrigt 

19. Har du ytterligare synpunkter på denna undersökning? 

Nej. 
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Respondent 10 

 

Bakgrund om företaget 

1. Arbetar på företag:  

Volvo transport 

2. Bransch:  

Bilindustri 

3. Omsättning 

Ca 30miljarder 

 

EDI-användning på företaget 

4. Hur länge har ni varit EDI-kompatibla? 

Sedan 1985, 15år 

5. Vilken EDI-standard använder ni? 

EDIFACT, ANSI X.12, ODETTE 

6. Vilka problem har ni stött på vid användandet av EDI? 

Kvaliteten på datan har varit dålig på det sättet att våra partners skickar felaktig 
information i dokumenten.  

 

Internetbaserad EDI 

7. Hur väl känner du till EDI? 

Mycket bra. 

8. Till vilken grad överför ni EDI-dokument på Internet? 

Inte alls 

9. Vad anser du vara de två största fördelarna med Internetbaserad EDI? 

Lättare att implementera då alla har tillgång till Internet. 

Billigare. 

10. Vad anser du vara de två största nackdelarna med Internetbaserad EDI? 

Säkerheten 

11. Har ni behov av Internetbaserad EDI? Förklara. 

Nej. 

 

XML/EDI 

12. Hur väl känner du till XML? 

Dåligt 
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13. Hur väl känner du till XML/EDI? 

Dåligt 

14. Vad anser du vara de två största fördelarna med XML/EDI? 

Vet ej. 

15. Vad anser du vara de två största nackdelarna med XML/EDI? 

Att det inte finns någon riktig EDI-standard för XML, det blir mer ett hemmasnickeri. 

16. Har ni behov av XML/EDI? Förklara 

Inte för tillfället. Beroende på utvecklingen kommer så kanske det kommer at bli så. Jag 
tror att dock att det går dithän. 

17. Anser du att XML/EDI är en lösning företag som inte kan använda EDI pga. 
diverse skäl att kommunicera med EDI-användande företag? Förklara. 

Ja. 

18. Om XML/EDI blir en verklighet avser ni då att satsa på det? Varför/varför inte? 

Ja, vi måste ju hänga med i utvecklingen. 

 

Övrigt 

19. Har du ytterligare synpunkter på denna undersökning? 

Nej. 

 

 

 


