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Sammanfattning 

 
EDI står för elektroniskt utbyte av data från dator till dator och sker mellan kända 
affärspartners. När EDI införs i en relation mellan två organisationer anses relationen 
bli mer komplex än tidigare. Syftet med detta arbete är därför att undersöka hur EDI 
kan påverka interorganisatoriska relationer.  

Undersökningen utförs genom att studera affärsrelationerna mellan en offentlig 
förvaltning och tre av dess leverantörer. I dessa relationer studeras speciellt hur 
förhandlingsstyrkan, flexibiliteten och tillförlitligheten har påverkats av att EDI har 
börjat användas för den offentliga förvaltningens inköpsprocess.  

De slutsatser som dras är att de undersökta faktorerna förändras i takt med att EDI blir 
alltmer integrerat i affärsrelationen. Initialt byggs vissa omställningskostnader upp, 
som ökar leverantörernas förhandlingsstyrka. När EDI-kommunikationen fungerar 
kan kunden komma att öka sin förhandlingsstyrka på grund av bättre 
informationsdelning och något större inköpsvolymer hos leverantören. Flexibiliteten 
har ännu inte förändrats nämnvärt, medan tillförlitligheten i leveranserna har ökat till 
följd av EDI. 

 

Nyckelord: Electronic Data Interchange, EDI, interorganisatoriska relationer, IOR, 
IOS 
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1 Introduktion 
Elektronisk handel innebär en revolution för affärsverksamheter. Med nya verktyg 
och nya regler utgör elektronisk handel en av de mest betydelsefulla utmaningarna 
sedan datorns tillkomst (Kalakota & Robinson, 1999). Det händer nu, det händer 
snabbt och det accelererar, skrev Europeiska Unionen år 1998 om elektronisk handel.  

Vad är då elektronisk handel? Många är de som försökt sig på att definiera detta 
diffusa begrepp. Europeiska unionen (Electronic Commerce and the European Union, 
1998) beskriver det genom att säga att det är ett av de sällsynta fall då förändrade 
behov och ny teknik förenas för att vända upp och ner på sättet att göra affärer. 

Förändrade behov är vardag för verksamheter idag. Företag utsätts för ständigt ökade 
krav från omgivningen, såsom krav på snabbare och säkrare leveranser, bättre 
kundservice och högre vinstmarginaler (Electronic Commerce and the European 
Union, 1998). Även offentlig verksamhet är utsatt för ett kraftfullt tryck på att skapa 
bättre effektivitet, genom allt högre krav på besparingar, service och 
internationalisering (Fredholm, 1999). För att möta dessa krav svarar verksamheter 
med att förändra både organisationsstruktur och arbetssätt. Den traditionella 
företagsformen, med klara gränser mot omvärlden håller på att förändras och kommer 
kanske till och med att försvinna. De hierarkiska organisationerna plattas till och 
gamla barriärer mellan företagen sänks (ibid.). Affärsprocesser förändras så att de nu 
korsar de tidigare organisationsgränserna och företagen går in i mycket nära 
samarbete med varandra (Webster, 1995). I samarbetet är det gemensamma målet att 
kunna erbjuda slutkunden en bättre tjänst eller produkt, för att på så sätt vara 
konkurrenskraftiga. Som följd av de nya samarbetsformerna uppkommer behov av 
effektivare kommunikation och samordning mellan företagen.  

Ny teknik introduceras ständigt på marknaden. Med begreppet teknik åsyftas ofta ting 
och design av dessa, men det kan också stå för de möjligheter som förverkligas 
genom tingen (Flores et al., 1988). Inom informationsteknikens område märks en 
mycket snabb teknisk utveckling av datorer, programvaror och nätverk. Kraftfullare 
datorer skapar förutsättningar för mer avancerade programvaror. Parallellt med denna 
utveckling sker en uppbyggnad av infrastrukturer för datakommunikation i form av 
sofistikerade nätverk. Den nya tekniken är ett medel för att stödja verksamheter och 
möjliggöra effektiviseringar och förändringar. 

Att välja rätt teknisk lösning för sitt företag är ingen lätt uppgift. Det handlar ofta om 
stora ekonomiska investeringar som kräver både lönsamhetsberäkningar och 
strategiska beslut. För elektronisk handel är alternativen till lösningar flera, men som 
huvudalternativ märks webbhandel och EDI (Electronic Data Interchange) (Fredholm, 
1999). En jämförelse mellan dessa båda alternativ visar på tydliga skillnader. 
Webbhandel sker genom manuell registrering på säljarens hemsida på Internet och är 
lämpligt att använda vid enstaka köp. EDI, å andra sidan, innebär automatisk 
överföring av elektroniska meddelanden mellan olika parters administrativa system, 
och är en värdefull tillgång vid kontinuerliga affärer med kända affärspartners (ibid.). 

EDI är den teknik inom elektronisk handel som har störst potential att stödja det 
behov av rationaliseringar och förbättringar i verksamheter, som uppkommer genom 
de nya samarbetsformerna (Fredholm, 1999). Med EDI kan informationsutbytet 
utföras snabbare och till lägre kostnad (ibid.), vilket möjliggör en intensivare 
kommunikation med kunder och leverantörer. Samarbetet kring slutprodukten kan på 
detta sätt utföras mer effektivt. EDI medför också att delning av information 
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(Webster, 1995), som exempelvis kring lagersaldo, produktion och leveransplaner 
förenklas. Det är nu tänkbart att stora förändringar kan ske i arbetssättet, såsom att det 
blir leverantörens uppgift att fylla på köparens lager. Som följd kan lagret reduceras 
och ekonomiska vinster göras.  

Att införa en EDI-kommunikation med en affärspartner innebär en betydande 
ekonomisk och tidsmässig investering. Detta innebär ofta att en köpare inför EDI 
endast med ett fåtal leverantörer, vilket leder till att relationen med dessa leverantörer 
stärks. Som konsekvens blir valet av leverantör strategiskt betydelsefullt. För 
leverantören kan detta innebära en ökad försäljning till kunden.  

EDI är ett interorganisatoriskt system. Med detta menas att minst två parter är 
inblandade i systemet, och det är i denna egenskap som de stora möjligheterna, men 
även komplexiteten med EDI ligger. Att EDI-användningen skall bli framgångsrik för 
ett företag är inte bara beroende av den egna organisationens satsningar på systemet. I 
lika hög grad beror det på den motsatta partens vilja och kunskap att underhålla och 
utnyttja systemet (Hart & Saunders, 1997). Detta skapar en ny form av ömsesidigt 
beroende mellan verksamheterna som inte tidigare funnits, och att verksamheterna har 
förtroende för varandra blir nu viktigare än vad det varit förr. 

EDI som teknik har funnits i över 30 år, men det är först på senare tid som dess 
inverkan på verksamheter och relationer mellan verksamheter har börjat 
uppmärksammas (Walton & Marucheck, 1997). En förklaring till detta kan finnas i ett 
uttalande av Levitt (1991, i Meier, 1995, sid. 135): ”Ironically, the more high-tech the 
world gets, the more important relationship management becomes for creating and 
keeping competitive advantage.” Mot bakgrund av den snabba tekniska utvecklingen 
är goda interorganisatoriska relationer en av de mest värdefulla tillgångarna för 
organisationer idag (Meier, 1995). 

Efter att ha studerat litteratur kring elektronisk handel och EDI är det min uppfattning 
att det råder osäkerhet och okunskap kring hur EDI som ett interorganisatoriskt 
system påverkar de inblandade organisationernas relation. Dessutom anser jag att den 
inverkan EDI har på relationen delvis är beroende av i vilken utsträckning 
verksamheterna använder EDI utöver att automatisera befintliga rutiner. Eftersom 
denna osäkerhet anses vara en av orsakerna till att spridningen av EDI går 
förhållandevis långsamt, speciellt bland mindre företag, anser jag att det finns ett 
behov av att undersöka vad en EDI-användning innebär för de inblandade parternas 
affärsrelation. 

Syftet med rapporten är därför att utreda på vilket sätt införande och användning av 
EDI i relationen mellan organisationer påverkar affärsrelationen. För detta ändamål 
skall en undersökning göras kring användningen av EDI i en offentlig verksamhets 
inköpsfunktion samt ett antal leverantörer till denna offentliga verksamhet. 



 2 Teoretisk referensram 

  3 

2 Teoretisk referensram 
Inledningsvis ges en allmän beskrivning av begreppet elektronisk handel. Därefter 
redogörs utförligare för den i rapporten centrala delen av elektronisk handel, nämligen 
Electronic Data Interchange (EDI). Sedan beskrivs vad interorganisatoriska relationer 
innebär och slutligen ges en introduktion till möjliga effekter av EDI i 
interorganisatoriska relationer.  

 

2.1 Elektronisk handel 
Begreppet elektronisk handel kan ha många skilda betydelser. Nedan presenteras 
olika synsätt kring begreppet och en inblick ges i dess användningsområden. Därefter 
görs en kategorisering, som skall ligga till grund för den fortsatta rapporten. 

 

2.1.1 Vad är elektronisk handel? 

Elektronisk handel är ett vitt och diffust begrepp. Det används ofta utan att dess 
innebörd definieras. Begreppet får beteckna allt från enskilda köptransaktioner till 
upphandlingar och även utbyte av information som inte har med köp och försäljning 
att göra. Andra beteckningar, såsom elektroniska affärer, näthandel, webbhandel och 
EDI används för att representera ungefär samma områden, vilket ytterligare ökar 
begreppsförvirringen på området. En förklaring till denna förvirring framför IT-
kommissionen i sitt utkast till svenskt ramverk för elektronisk affärsverksamhet (IT-
kommissionen, 1998). De (ibid.) menar att begreppet elektronisk handel förmodligen 
är en olycklig översättning av engelskans ”electronic commerce”. Elektronisk handel 
motsvaras snarare av det engelska begreppet ”electronic trade”. Eftersom ”electronic 
commerce” omfattar mer än bara köp och försäljning vore elektronisk 
affärsverksamhet en mer riktig översättning, enligt IT-kommissionen (1998). 

Nedan presenteras några definitioner på begrepp inom området elektronisk handel och 
elektronisk affärsverksamhet. Definitionerna tydliggör att många synsätt finns på 
begreppens betydelse och räckvidd. Den första definitionen kan sägas omfatta endast 
ett smalare område. 

 

”We define e-commerce as buying and selling over digital media.” 
(Kalakota & Robinson, 1999, sid. 4.) 

 

Enligt ovanstående definition betecknar begreppet elektronisk handel endast 
transaktioner som berör köp och försäljning. Nästa definition anger på ett tydligt sätt 
att begreppet elektronisk handel kan användas även för andra transaktioner. 

 

”Electronic Commerce as a general concept covers any form of business 
transaction that is conducted electronically, using telecommunications 
networks.” (Electronic Commerce and the European Union, 1998, 
<http://www.ispo.cec.be/ecommerce/answers/introduction.html>, hämtad 
000121.) 
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Elektronisk handel kan med ovanstående definition omfatta affärstransaktioner såsom 
olika former av redovisningar, tulldeklarationer och produktinformation.  

För att utföra en affärstransaktion krävs mer än bara teknik. Nedanstående uttalande 
ger en mer utvecklad definition av vad elektronisk handel innefattar. 

  

”Electronic commerce is not just a single technology but a combination of 
technologies, applications, processes, business strategies and practices 
necessary to do business electronically.” (Taylor & Berg, 1995, i Roberts 
& Mackay, 1998, sid. 175.) 

 

Taylor & Berg anser att elektronisk handel inte bara handlar om teknik, utan även 
sådant som processer, strategier och rutiner. Dessa författare tillskriver således 
begreppet elektronisk handel en betydligt vidare innebörd än vad de båda tidigare 
definitionerna gjorde. Med elektronisk handel åsyftas i denna rapport ovanstående 
definition av Taylor & Berg. 

 

2.1.2 Kategorisering av elektronisk handel 

En kategorisering av elektronisk handel kan göras utifrån de grupper som handeln 
sker mellan. Följande kategorier kan urskiljas (Electronic Commerce and the 
European Union, 1998): 

• Business-to-Business 

Företag kan sinsemellan använda elektronisk handel för exempelvis order, 
fakturering- och betalningsprocesserna. Denna kategori har funnits i många år, och 
främst är det EDI som har använts. Kategorin kommer under överskådlig tid att 
dominera den elektroniska marknadsplatsen, anser Sandén (1998). Det är inte 
förvånande, eftersom företagstransaktionernas volym även i den ”fysiska” världen 
vida överstiger den privata konsumtionen (Sandén, 1998). 

Den offentliga sektorn, dvs. stat, kommun och landsting fungerar i många avseenden 
som vilket företag som helst, exempelvis vid inköp av varor och tjänster. Därför kan 
den offentliga sektorn sägas tillhöra kategorin business-to-business i dessa 
sammanhang (Fredholm, 1999).  

• Business-to-Consumer 

World Wide Web (www) har medfört att konsumenter har möjlighet att handla 
elektroniskt över Internet (Electronic Commerce and the European Union, 1998). 
Fredholm (1999) menar att det är denna handel som skapat det enorma intresset för 
elektronisk handel. Dataprodukter, programvaror, böcker och cd-skivor är vanliga 
produkter som privatpersoner kan shoppa på nätet. Men även större investeringar 
såsom bilar kan beställas och köpas.  

• Business-to-Administration 

Kategorin avser transaktioner som sker mellan företag och myndigheter. 
Dokumenthantering inom tullverket såsom moms- och tulldeklarationer samt inom 
sjukvården såsom recept och laboratoriesvar är lämpliga områden för elektronisk 
överföring, menar Fredholm (1999). Redovisning av information som berör 
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arbetsgivaravgifter och försäkringar är ytterligare exempel på sådant som bör vara 
fördelaktigt för både företag och myndigheter att kunna överföra elektroniskt.  

Fredholm (1999) anser att användningsområden för denna kategori även är att stödja 
inköpsprocessen samt att underlätta och göra den offentliga upphandlingen mer 
internationell. Författaren anger dock i samma bok att den offentliga verksamheten 
kan ses som vilken affärsdrivande verksamhet som helst vad det gäller 
inköpsprocessen (se kategorin business-to-business). Författaren gör således en 
motsägelse. Av förklaringarna kring vilken information som överförs kan det urskiljas 
att det för kategorin business-to-business ofta handlar om information i direkt 
samband med köp av varor och tjänster. För kategorin business-to-administration är 
det snarare information i form av redovisningar och deklarationer det gäller. I detta 
arbete görs tolkningen att indelningen i de båda kategorierna sker utifrån den aktuella 
situationen. I samband med order-, fakturerings- och betalningsprocesserna räknas 
offentlig sektor till kategorin business-to-business. Om en offentlig myndighet gör 
inköp elektroniskt, så skall det således tolkas som tillhörande kategorin business-to-
business.  

• Consumer-to-Administration 

Kategorin avser transaktioner mellan konsument och myndigheter. Kategorin har 
ännu inte slagit igenom, men möjliga framtida användningsområden är deklarationer 
och återbetalning av överskjutande skatt (Electronic Commerce and the European 
Union, 1998).  

Nedanstående bild sammanfattar sambanden mellan de identifierade kategorierna för 
elektronisk handel. I detta examensarbete studeras de interorganisatoriska relationerna 
mellan en kommun och ett antal leverantörer till kommunen. I huvudsak är det order- 
och faktureringsprocesserna som undersöks. Den kategori som är aktuell för detta 
arbete är därför business-to-business. I figuren är det markerat med kraftigare streck 
vilken kategori som detta arbete behandlar. Av figuren framgår också att kategorin 
consumer-to-administration för närvarande till stor del befinner sig i sin vagga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Samband mellan olika kategorier vid elektronisk handel. (Efter Electronic 
Commerce and the European Union, 1998).  

 

Fredholm (1999) gör en annan indelning av elektronisk handel utifrån de tekniker som 
författaren anser vara de huvudsakliga alternativen. 

business 

consumer administration 

business 
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• EDI – För att automatiskt kunna skicka och ta emot standardiserade elektroniska 
affärsdokument utan manuella ingrepp. EDI är lämpligt att använda då parterna 
kontinuerligt skickar en stor mängd transaktioner mellan varandra och har en 
befintlig affärsrelation. Dessutom bör parterna ha reglerat sin verksamhet genom 
ett upprättat affärsavtal (ibid.). 

• Webbhandel – För mindre frekventa transaktioner, såsom köp vid enstaka 
tillfällen. Vid webbhandel går köparen in på säljarens hemsida på Internet för att 
registrera sin order. Något affärsavtal behöver inte finnas upprättat mellan 
parterna. Det är heller inte fråga om något automatiserat flöde, utan är förknippat 
med manuell hantering (ibid.).  

• Webb-EDI – Innebär en integrering av EDI och Webbhandel. Den ena parten 
använder EDI och den andra parten har en koppling via en webb-plats. Ofta finns 
affärsavtal upprättat mellan parterna. Dataflödet är dock inte automatiserat i 
samma utsträckning som vid EDI (ibid.). 

 

2.1.3 Möjligheter med elektronisk handel 

Att bedriva elektroniska affärer innebär ett medel för att vinna ekonomiska fördelar 
och öka konkurrenskraften. Tekniken får inte bli ett mål i sig, menar Fredholm 
(1999). Motivet till att etablera sig på den elektroniska marknaden kan ses ur två 
synvinklar (ibid.). Dels ur en produktionsorienterad synvinkel och dels ur en mer 
strategisk synvinkel.  

Vid ett produktionsorienterat synsätt fokuseras på de direkta fördelarna som följer av 
elektronisk handel och som innebär en rationalisering av verksamheten. Dessa 
fördelar består bland annat i lägre kostnader på grund av att andelen manuell 
registrering och kontroll reduceras. Minskat manuellt arbete medför färre fel och 
därmed högre kvalitet (Fredholm, 1999).  

Med ett strategiskt synsätt fokuseras på möjligheterna till nya och bättre 
affärsmodeller samt på att förbättra samspelet med externa intressenter (Fredholm, 
1999). I strategiska partnerskap ingår ofta elektroniska affärer som en viktig 
komponent för att underlätta samarbetet. Eftersom elektroniska affärer kräver en 
initial investering binds parterna starkare samman. Det förenklade samarbetet medför 
också många gånger en ökad kundlojalitet, anser Fredholm (1999). Enligt Falk & 
Olve (1996) är informationsteknik (IT) ett kraftfullt konkurrensmedel, som dock är 
lättare att imitera än teknik som är knutet till fysiskt material. Därför är IT´s kraft som 
konkurrensfördel begränsat i tiden i högre grad än annan teknik. Som följd krävs 
ständig utveckling och förnyelse på området (ibid.). Närhet till nya internationella 
marknader och mer kvalificerade arbetsuppgifter är ytterligare exempel på fördelar 
som motiverar elektroniska affärer vid ett strategiskt synätt (Fredholm, 1999). 

Många företag motiverar investeringen i elektroniska affärer med administrativa 
besparingar, men har erfarit att de strukturella förändringarna har medfört större vinst 
(EDIS, 1995).  
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2.2 EDI 
EDI är, som påvisats i föregående delkapitel, en form av elektronisk handel och 
bygger på överföring av standardiserad data mellan kända parter. Nedan redogörs mer 
ingående för vad EDI är samt för dess historik och utveckling. 

 

2.2.1 Vad är EDI?  

EDI står för Electronic Data Interchange eller på svenska elektroniskt utbyte av data. 
Någon officiell definition av begreppet finns inte fastlagd, utan det kan preciseras på 
olika sätt (Fredholm, 1999). GEA (Gemenskapen för elektroniska affärer)1 definierar 
EDI på följande sätt:  

 

”EDI innebär överföring av information på elektronisk väg med hjälp av 
standardiserade meddelanden. Det gäller sådant som exempelvis order, 
leveransavisering, avrop, faktura och betalning.” 
(<http://www.gea.nu/edi2.htm>, hämtat 000216.) 

 

Ovanstående begreppsförklaring anses vara korrekt, men den är alltför vidsträckt för 
att kunna användas som definition för EDI i denna rapport. Överföringen skulle med 
GEA`s begreppsförklaring kunna ske med exempelvis fax eller elektronisk post. 
Dessa överföringssätt utesluts i följande definition, som därför på ett klarare sätt 
specificerar innebörden av EDI: 

 

“The electronic transfer from computer to computer of commercial or 
administrative transactions using an agreed standard to structure the 
transaction or message data.” (Bamfield, 1994, i Philip & Pedersen, 
1997.) 

 

Av Bamfields definition framkommer att överföringen skall ske elektroniskt direkt 
mellan datorer och utesluter därför överföring med hjälp av fax. Författaren menar 
dessutom att det inte bara gäller kommersiella transaktioner, utan även administrativa 
sådana.   

Hansen & Hill (1989) ger en än mer detaljerad definition av begreppet EDI: 

 

”The movement of business documents electronically between or within 
firms in a structured, machine-retrievable, data format that permits data 
to be transferred, without rekeying, from a business application in one 
location to a business application in another location.” (Hansen & Hill, 
1989, i Philip & Pedersen, 1997) 

                                                 
1 Nationell organisation som verkar för att göra Sverige till ett föregångsland när det gäller elektroniska 
affärer. Har deltagare från både offentlig verksamhet och näringsliv.  
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Ovanstående definition tar upp att EDI omfattar överföring direkt mellan 
affärsapplikationer snarare än mellan datorer. Att dataformatet skall vara 
maskinmottagbart tolkas som att formatet skall vara standardiserat. Det framgår också 
att det som överförs är affärsdokument. I den här rapporten kommer EDI att definieras 
enligt Hansen & Hill’s definition, om inget annat anges. I definitionen som Hansen & 
Hill ger, framkommer det att EDI även kan användas inom en organisation. Denna 
rapport kommer dock endast att beröra EDI i interorganisatoriska relationer, dvs. vid 
överföring av data mellan organisationer. 

I den valda definitionen kan ett antal nyckelord och egenskaper identifieras som 
utmärker EDI. För att göra en utförligare beskrivning av EDI kommer dessa 
nyckelord att förklaras här nedan. 

 

Standardiserad data: 

Data som överförs skall följa viss syntax, för att kunna tolkas av de olika parternas 
system. Egendefinierade format får inte användas. Ett exempel på standardformat är 
EDIFACT2, som framtagits av FN (Fredholm, 1999).  

 

Strukturerad data:  

Typiskt sett är det sådan information som det tidigare använts blanketter till, 
exempelvis order, orderbekräftelse och faktura. Personliga meddelanden är ett 
exempel på ostrukturerad information, som alltså inte hör hemma i EDI-sammanhang 
(Fredholm, 1999). 

 

Från affärsapplikation till affärsapplikation:  

Överföringen skall ske utan mänsklig inblandning direkt mellan de olika parternas 
system (Fredholm, 1995). Detta medför även att data skall vara processbar hos 
mottagaren, vilket innebär att data skall registreras i det mottagande 
informationssystemet utan att manuella arbetsinsatser görs (Fredholm, 1999). Att data 
går direkt till affärssystemet är dock beroende av om företaget befinner sig i 
införandefasen för EDI-systemet och hur långt det i så fall nått i införandet (se kapitel 
2.2.7). Att överföringen skall ske utan manuella insatser illustreras på ett tydligt sätt 
av EDIS3. 

                                                 
2 EDIFACT står för EDI For Administration, Commerce and Transport.  
3 EDIS står för EDI-föreningen i Sverige. 
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Utan EDI: 

 

 

Med EDI: 

Figur 2. Informationsöverföring utan och med EDI. (<http://www.gea.nu/edi2.htm>, 
hämtad 000216, efter tillstånd från GEA.) 

 

För att den direkta överföringen mellan systemen skall kunna fungera krävs enligt 
Fredholm (1999) att EDI är oberoende. Detta innebär att det inte skall ha någon 
betydelse vad den motsatta parten har för hårdvaruplattform, operativsystem, datatyp, 
typ av informationssystem, tid och kommunikationsmetod. Enligt samme författare är 
tillförlitlighet till systemet ett nyckelord i sammanhanget. Eftersom några mänskliga 
kontroller inte utförs av överförd data, är det mycket viktigt att det finns inbyggda 
kontroller i systemen och säkerhet i överföringen.  

Slutligen skall EDI-kommunikation vara baserat på avtal mellan parterna, anser 
Fredholm (1999). Idag finns det standardavtal att utgå ifrån. FN och EU-
kommissionen har givit ut branschvisa och nationella ramverk för avtal, som är 
mycket komplexa. I Sverige har standardavtal tagits fram för branscher såsom 
bilindustrin genom Odette-projektet4 och för offentlig verksamhet genom projektet 
Elektronisk handel. 

EDI förknippas ofta med teknik. Därför är det vanligt att företagets dataavdelning får 
ansvar för införandet av EDI. Fredholm (1999) menar dock att EDI består till 80 % av 
management och endast till 20 % av teknik. Med management menar författaren att 
verksamheten måste anpassa sitt sätt att arbeta för att kunna utnyttja tekniken. Risken 
är att det endast sker en automatisering av nuvarande flöden istället för att använda 
tekniken för att förbättra verksamhetens arbetssätt och på så sätt öka 
konkurrenskraften. Därför anser Fredholm(1999) att det istället bör vara någon person 
från verksamheten, exempelvis från inköps- eller logistiksidan som skall ansvara för 
EDI.  

 

                                                 
4 Den europeiska bilindustrins EDI-projekt. Står för Organization for Data Exchange by Tele 
Transmission in Europé. 



 2 Teoretisk referensram 

  10 

2.2.2 Kort historik 

EDI har en tämligen kort historia. Tekniken började användas under slutet av 1960-
talet. Då gällde det främst automatisering av rutinmässiga transaktioner mellan 
företag i transportbranschen. I mitten av 1970-talet utvecklades de första standarderna 
för EDI-kommunikation i USA, England och Tyskland (Fredholm, 1995). Vid den här 
tiden använde större svenska exportföretag filöverföring för att överföra beställningar 
mellan informationssystem. Det rörde sig då om egendefinierade ostandardiserade 
format och kan därför inte klassas som EDI, anser Fredholm (1995). Den fortsatta 
utvecklingen av accepterade standarder under 1980-talet tillsammans med utveckling 
och spridning av datorer och telekommunikation underlättade tillväxten av EDI som 
verktyg för att utföra affärer (Walton & Marucheck, 1997). VAN5-tjänsternas 
tillkomst i slutet av årtiondet medförde att tekniska svårigheter för kommunikation 
med EDI minskade, genom att VAN-företagen nu ombesörjde konvertering av 
meddelandena. 

1979 startades det första EDI-projektet i Sverige, vilket även detta rörde 
informationsöverföring i samband med transporter (Fredholm, 1995). Det var 
transport- och industrisektorn tillsammans med Televerket som genom projektet 
angrep problemet med den långsamma hanteringen av dokument i samband med 
effektiviserade transportflöden. Även på senare tid har transportföretagen varit bland 
de drivande inom EDI-frågor, bland annat vad det gäller standardisering. Projekt 
Pharos bedrevs under åren 1995-1997, och dess mål var att skapa förutsättningar för 
effektivare affärsprocesser mellan företag inom transportbranschens och deras kunder. 
Grundtanken var att skapa en väldefinierad internationell standard för EDI (Fredholm, 
1999).  

Inom den offentliga verksamheten startade Svenska Kommunförbundet, 
Landstingsförbundet och staten år 1995 ett projekt som fick benämningen 
”Elektronisk handel”. Målet med projektet var att 95 % av upphandling och inköp av 
frekventa varor och tjänster inom den offentliga sektorn skulle ske på elektronisk väg 
före år 2000. Med frekventa varor avsågs exempelvis kontorsmaterial, livsmedel, 
tekniskt material och sjukvårdsmaterial. Målet visade sig dock vara alltför 
optimistiskt. När projektet avslutades som planerat år 1998 hade dock en majoritet av 
både kommuner och landsting startat med elektronisk handel (Fredholm, 1999).  

En grundtanke med projektet var att ta fram ett gemensamt gränssnitt mellan den 
offentliga sektorn och näringslivet (ibid.). Anledningen var att företag som levererar 
till den offentliga sektorn inte skulle behöva mötas av olika sätt att idka EDI hos olika 
organisationer inom sektorn. Gränssnittet fick benämningen ”Single Face To 
Industry” (SFTI). Genom scenarios, affärstransaktioner och EDI-meddelanden 
specificeras när, vad och hur information skall utväxlas elektroniskt. SFTI innehåller 
också regler för datakommunikation och säkerhet.  

 

2.2.3 Teknik och kommunikation  

En rad komponenter såsom datorer, programvara och kommunikationslösningar i 
form av nätverk, regelverk och utrustning behövs för att använda EDI (Fredholm, 
1999). Nedan visas en schematisk bild över hur systemet för EDI-kommunikation kan 
vara uppbyggt när kommunikationen sker via en så kallad VAN-tjänst. 

                                                 
5 VAN står för Value Added Network. Nätoperatör som är leverantör av mervärdestjänster. 
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Figur 3. Kommunikation via en VAN-tjänst.  Efter Fredholm, 1999,  sid. 196. 

 

Ett EDI-flöde startas vanligtvis med att en användare skapat exempelvis en order i en 
applikation, såsom ett affärssystem. Applikationen överför ordern i ett strukturerat 
format till EDI-systemet, där ordern översätts till ett meddelande som håller en 
överenskommen EDI-standard för att kunna förstås av den mottagande partens 
system. Sedan skickas meddelandet vidare antingen direkt till mottagande part eller 
via en VAN-tjänst. En VAN kan ses som en brevlåda där VAN-kunderna kan hämta 
och lämna meddelanden (Philip & Pedersen, 1997). Vissa VAN-företag kan även 
sköta om översättningen till standardformat, så att ett företag inte behöver hålla sig 
med sin egen EDI-programvara (Fredholm, 1999). Andra fördelar med en VAN-tjänst 
är att parterna inte behöver vara uppkopplade samtidigt samt att parterna kan ha olika 
tekniska lösningar. Om kommunikationen istället sker direkt mellan parterna utan att 
ta vägen över en VAN-tjänst, så krävs att parterna är kopplade till samma 
kommunikationsnät6 och använder samma kommunikationsprotokoll7 (Fredholm, 
1999). Från brevlådan vidarebefordras meddelandet till mottagaren. Det mottagande 
EDI-systemet identifierar avsändare och typ av meddelande samt till vilken 
applikation meddelandet skall sändas. En kontroll sker dessutom av att meddelandet 
har en given syntax. Om så inte är fallet, skall meddelandet inte levereras till 
applikationen. Istället underrättas avsändaren om att meddelandet är felaktigt. Om 
meddelandet är korrekt sänds det till mottagande applikation, dvs. ordern registreras i 
säljarens system. Ytterligare funktion kan utlösas, såsom automatisk kontering av 
faktura (Fredholm, 1998a). 

 

2.2.4 Möjligheter med EDI 

Inom området elektronisk handel är det EDI som har den största potentialen till 
besparingar och förbättringar i verksamheter, anser Fredholm (1998). I delkapitel 
2.1.2 redogjordes i kortfattade ordalag om fördelarna med elektronisk handel. Här 
nedan kommer en utförligare beskrivning att göras av fördelarna med EDI.  

Fördelarna med EDI kan grupperas i två kategorier. Den ena kategorin utgörs av 
direkta fördelar som mestadels består i administrativa och operationella besparingar. 
Dessa besparingar är i första hand relaterade till interna effektiviseringar (Iacovou et 

                                                 
6 Den fysiska förbindelsen för datakommunikation. 
7 Regelverk som specificerar hur datakommunikation skall utföras. 
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al. 1995) och är direkt beroende av att EDI införts (Fredholm, 1998). Då 
administrativa besparingar är relativt lätta att värdera, utgör de ofta argument för EDI. 
Fördelar som anses tillhöra denna kategori är följande (Iacovou et al. 1995; Fredholm, 
1999; Falk & Olve (EDI-föreningen i Sverige), 1995): 

• Reducerade transaktionskostnader, dvs. kostnader för att hantera order, 
faktura eller leverans, till följd av att omfattande pappershantering ersätts med 
automatiska flöden. Detta medför att det manuella arbetet minskar, och 
därmed också lönekostnader (Iacovou et al. 1995). Transaktionskostnader är 
förhållandevis lätt att identifiera och kvantifiera, och vinsterna framkommer 
genom att jämföra kostnaden för transaktionen före och efter EDI-införande. 

• Kontinuerlig informationsöverföring kan ske när det handlar om automatiska 
förlopp. Istället för att samla beställningar per dag eller vecka kan en order 
översändas omedelbart då den är aktuell.  

• Utförligare information kan lämnas, som kan vara användbar till planering 
och uppföljning. Eftersom det finns i princip hur mycket plats som helst i ett 
EDI-meddelande kan extra data skickas med, som det inte fanns utrymme för 
på ett pappersdokument. 

• Ledtider kortas genom att administrativa processer minimeras eller försvinner 
samt att informationshanteringen effektiviseras. 

• Förbättrat kassaflöde på grund av snabbare processer och snabbare utbyte av 
information. Detta uppnås genom att informationen går direkt in i 
informationssystemet utan att behöva registreras manuellt. 

• Reducerad lagernivå genom kortare ledtider och bättre informationshantering. 
Lägre transaktionskostnader, såsom orderkostnader, medför tätare 
beställningar och som följd jämnare efterfrågan. 

• Högre kvalitet eftersom mindre manuellt arbete och förbättrad tillgång till 
information medför färre fel. Att det omfattande arbetet med felutredning 
begränsas resulterar även det i sänkta kostnader. Den viktigaste konsekvensen 
av färre fel är kanske mer nöjda kunder.  

Den andra kategorin innebär indirekta fördelar eller möjligheter, som är av mer 
strategisk karaktär. Denna kategori refererar till den inverkan som EDI har på 
affärsprocesser och relationer med kunder och leverantörer, och de 
konkurrensfördelar som EDI kan medföra. Trots att de direkta fördelarna kan resultera 
i stora ekonomiska besparingar, så är det möjligheterna till förbättrade affärsrelationer 
som får störst uppmärksamhet (Iacovou et al. 1995). I samband med EDI-användande 
anses följande strategiska möjligheter kunna uppnås: 

• Högre operationell effektivitet till följd av förbättrade interna operationer, som 
har att göra med tidsbesparing, kostnadsreduktioner och bättre 
informationshantering (Iacovou et al. 1995). 

• Bättre kundservice tack vare kortare ledtider, färre fel och förmåga att i rätt tid 
ge information om transaktionsstatus (Iacovou et al., 1995). 

• Bättre relationer med affärspartners. Förtroendet ökar genom större 
möjligheter till informationsdelning och färre fel i order och leveranser. EDI är 
därför en bra komponent då långsiktiga partnerskap byggs upp (Fredholm, 
1999).  
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• Starkare bindningar till affärspartners. EDI innebär relativt höga initiala 
kostnader, vilket medför att en EDI endast startas upp med sådana partners 
som företaget avser ha långsiktiga affärsförhållanden med. Genom EDI 
fördjupas relationen ytterligare och bindningen med parten blir mycket stark 
(Fredholm, 1999). 

• Ökad lojalitet gentemot affärspartners. Det förenklade samarbetet leder ofta 
till färre leverantörer och härigenom till ökad försäljning för den utvalde 
leverantören. Det kan också resultera i att leverantören ombeds leverera varor 
som denne tidigare inte haft i sitt sortiment (Fredholm, 1999). 

• Ökade konkurrensfördelar dels genom bättre kundservice till lägre kostnader 
och dels genom att EDI-företag vill göra affärer med andra EDI-användare. 
Det kan medföra att företag som inte använder EDI stängs ute från marknaden.  

 

2.2.5 Problem med EDI 

Trots att många fördelar med att använda EDI har identifierats, finns åsikter bland 
sådana företag som infört EDI, att detta inte givit de resultat som de förväntat sig. 
Bland de problem som upplevs märks följande:  

• Betydande initial kostnad för implementation, dvs. för hårdvara, mjukvara och 
utbildning (Philip & Pedersen 1997). Av delkapitel 2.2.3 framgår vilken 
teknisk utrustning som behövs vid EDI-kommunikation. 

• Stor transaktionsvolym krävs.  För att kunna uppnå de administrativa 
fördelarna krävs att övervägande delen, minst 60 %, av transaktionerna sker 
elektroniskt (Falk & Olve, 1995). Dessutom blir det dyrt för företaget att 
hantera två system; ett elektroniskt och ett pappersbaserat. 

• Olika standards. Ofta behövs mer än en standard för att företag ska kunna 
kommunicera med sina affärspartners i andra branscher och länder (Philip & 
Pedersen, 1997; Gottardi & Bolisani, 1996). 

• Utbildning. Införande av EDI kräver ofta en kompetenshöjning hos personal 
och ledning, vilket är kostsamt (Norris & Waples, 1989, i Bergeron & 
Raymond, 1992).  

• Inverkan av EDI på organisationens kultur, struktur, processer och kontroll 
(Philip & Pedersen, 1997). Det finns stor osäkerhet rörande på vilket sätt EDI 
påverkar organisationen och dess relationer med omgivningen. EDI kan 
exempelvis medföra betydande kulturella förändringar genom att inskränka på 
den personliga kontakten mellan inköps- och försäljningspersonal i de olika 
organisationerna (Philip & Pedersen, 1997). 

• Säkerhetsmässiga och juridiska frågor. Vid en pappersbaserad 
kommunikation och handel sker auktoriseringskontroll genom signaturer. 
Philip & Pedersen (1997) menar att sådana funktioner kan saknas vid EDI-
kommunikation. Säkerhetskopiering och möjlighet att spåra ändringar av 
dokument är andra faktorer som måste beaktas, enligt författarna. 
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2.2.6 Att införa EDI 

Att införa elektronisk handel och EDI i en verksamhet kan innebära en radikal 
förändring för dess arbetssätt. Det är viktigt att se över verksamhetens affärsprocesser 
och utreda hur dessa kan förbättras med hjälp av den nya tekniken. En fara är annars 
att det endast sker en automatisering av befintliga rutiner, utan att undersöka om dessa 
rutiner över huvudtaget behövs eller att de är rätt utförda (Fredholm, 1999). Dock är 
det vanligt i projekt som har till uppgift att införa elektronisk handel att det enbart 
sker en ren översättning från pappersblanketter till elektroniska motsvarigheter, menar 
Fredholm (1999).  

Fredholm (1999) menar att införandet av EDI vanligtvis går igenom fyra faser. I 
introduktionsfasen är det ofta ett tryck från en viktig kund eller leverantör som gör att 
företaget inför EDI. Många företag köper då in en enklare programvara för 
konvertering av EDI-meddelanden. Detta system kan sakna koppling till företagets 
affärssystem, och kräver därför manuell hantering. Vissa företag (ofta mindre 
leverantörer) använder bara EDI för själva överföringen av information, och tar emot 
informationen på fax (Roberts & Mackay, 1998).  

I de tre följande stegen skall EDI-systemet integreras både internt med företagets 
affärssystem och andra applikationer och externt med kunder och leverantörer. Att 
EDI integreras internt och externt är nyckeln till att vinna fördelar med EDI (Roberts 
& Mackay, 1998). I automatiseringsfasen automatiseras lösningen och EDI-
programvaran integreras med affärssystemet, så att data hämtas och lämnas direkt från 
affärssystemet. Dessa båda första faser har inneburit att tekniskt skapa effektiva 
informationsflöden och vinna direkta fördelar (se delkapitel 2.2.4). I 
reengineringsfasen är det företagets arbetssätt som står i fokus och som skall 
förändras för att skapa mer strategiska fördelar. Detta skall ske genom att optimera 
verksamhetens processer, internt och med kunder och leverantörer. Här handlar det 
om att se hur man kan utnyttja tekniken för att nå möjligheter som inte kunde nås 
tidigare. Exempelvis kan information delas kring lagersaldo och materialbehov, som 
gör att ett automatiskt meddelande sänds när det är dags att fylla på lagret. 
Spridningsfasen, slutligen, är aktuell när tekniska och organisatoriska förändringar är 
genomförda. Nu gäller det att försöka få fler kunder/leverantörer att använda EDI för 
att det egna företaget skall ha större vinst med EDI (Fredholm, 1999). 

 

2.2.7 Trender för EDI  

EDI har hittills nästan uteslutande använts av storföretag (Johannesson & Kempinsky, 
2000). Detta beror enligt författarna på att EDI bygger på stora och relativt dyra 
nätverk i privat regi. Det har varit alltför dyrt att implementera och använda tekniken 
för mindre företag.  

Nu börjar det dock hända saker som gör att även mindre företag förmodligen kommer 
att ha lättare att ta till sig EDI. En sådan utveckling är att affärssystemen nu i allt 
högre grad förbereds för EDI, och kan erbjuda färdiga in- och utgångar för både 
webb-handel och EDI. Därmed slipper företagen att anpassa sina system, vilket 
tidigare har inneburit stora kostnader. 

En annan trend är Internet. Enligt Edwards (1999) har Internet tidigare ansetts vara 
dödsstöten för EDI, men det synsättet tycks ha förändrats. Nu anses det istället att 
Internet kommer att det ge nytt ”liv” till EDI (Edwards, 1999). Enligt författaren kan 
Internet erbjuda en billigare lösning för EDI-kommunikation, eftersom denne anser att 
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dyra VAN-tjänster inte längre kommer att behövas. Olika åsikter finns dock kring 
frågan om VAN-tjänsterna kommer att utnyttjas även vid en Internet-lösning för EDI 
(Fredholm, 1998b). Edwards (1999) menar också att en Internet-lösning skulle 
innebära bättre tillgänglighet och funktionalitet. Vissa säkerhetsproblem finns dock 
med Internet (Edwards, 1999; Fredholm, 1999; Nath et al., 1998). Ekonomiska 
besparingar gjorda genom att välja en Internet-lösning framför en traditionell EDI-
lösning kan förbrukas av kostnaden för att utveckla och implementera en 
tillfredsställande säkerhetslösning (ibid.).  

Ytterligare en trend är att de olika tekniska lösningarna växer samman. Eftersom 
mindre företag anses ha ekonomiska svårigheter med att använda EDI, har många 
EDI-företag börjat kombinera EDI med Internet. Det medför att den ena parten kan 
använda Internet och den andra EDI. Större företag har därmed möjlighet att kunna 
kommunicera elektroniskt även med sina mindre handelspartners (Edwards, 1999; 
Fredholm, 1999).  

Kontinuerligt introduceras nya lösningar baserade på nya standarder som är anpassade 
för olika typer av affärsscenarier. En sådan standard är OBI (Open Buying on the 
Internet). Den anses vara lämplig vid tillfälliga inköp av komplexa varor med 
varierande priser (Arthur Andersen, 1999). 

Mycket uppmärksamhet ägnas också åt XML (eXtensible Markup Language), som är 
en internationell standard som börjar ta form. Med XML kan struktur och innehåll i 
affärsmeddelanden definieras (ibid.). 

 

2.3 Interorganisatoriska relationer 
En interorganisatorisk relation (IOR) är en organisationsform, som har grunddrag från 
både hierarki och marknad (Powell, 1990, i Williams, 1997; Thorelli, 1986, i 
Williams, 1997). Enligt författarna är hierarkiska relationer samordnade via enhetliga 
organisatoriska strukturer. Termen marknad förklaras genom att ange att 
marknadsutbyte innebär transaktioner mellan separata organisationer (ibid.). IOR 
koordinerar aktiviteter mellan organisationer, som samarbetar med varandra om 
gemensamma frågor (Butera, 1994; BIE, 1995, i Williams, 1997).  

En annan benämning på IOR är strategiska allianser (Andersson, 1998). En allians är 
en organiserad och avtalad relation som kan vara både formell och informell 
(Gummesson, 1995).  

Oliver (1990, i Williams, 1997) har identifierat sex huvudsakliga motiv för att 
etablera och underhålla IOR: 

1. Nödvändighet, eller organisationers behov av att möta legala och politiska 
krav. 

2. Asymmetri, där organisationer är motiverade att kontrollera andra 
organisationer och att bevara sitt oberoende från andra organisationer.  

3. Stabilitet, där organisationer försöker att reducera osäkerhet i sina relationer 
med andra organisationer. 

4. Effektivitet, där organisationer försöker reducera transaktionskostnaderna med 
andra organisationer. 

5. Legitimitet, där organisationer har för avsikt att berättiga sina aktiviteter, för 
att ses som laglydiga och socialt ansvarstagande. 
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6. Ömsesidighet, där organisationer gemensamt strävar efter att nå ömsesidiga 
mål.  

I verkligheten är anledningen till att företag inleder interorganisatoriska relationer inte 
renodlade enligt ovan, utan har ofta drag från flera av motiven. Det finns även andra 
faktorer som påverkar, såsom externa faktorer och organisationernas bakgrund 
(Williams, 1997). Roberts & Mackay (1998) menar att utgångspunkten för utveckling 
av relationer mellan organisationer är att dessa har gemensamma intressen och är 
ömsesidigt beroende. I den interorganisatoriska relationen kan slitningar upplevas 
mellan självbestämmande och ömsesidigt beroende, mellan eget intresse och 
motpartens intresse samt mellan konkurrens och samarbete (ibid.). 

Ytterligare en benämning på interorganisatoriska relationer är partnerskap. Falk & 
Olve (1995) anser att för alla partnerskap gäller att ömsesidiga vinster måste erhållas. 
Författarna (ibid.) menar att om de största vinsterna uppkommer hos den part som 
tagit initiativet till EDI, så beror det på förhandlingssituationen om denne tvingas dela 
med sig till sina affärspartners i form av rabatter eller liknande. Det är således inget 
krav att de inblandade parterna skall uppnå lika stora vinster genom relationen. 

Hart & Saunders (1997) urskiljer olika typer av partnerskap mellan organisationer. 
Indelningen görs efter de strategiska mål som vardera kategorin eftersträvar. 
Exempelvis kan företag som egentligen är varandras konkurrenter bli partners för att 
utnyttja varandras kunnande inom branschen. Globalt partnerskap motiveras bland 
annat av att snabbare kunna nå ut på marknaden och få bättre kontroll på hur 
marknaden utvecklas. Ytterligare ett strategiskt mål som kan ge upphov till 
partnerskap mellan köpare och säljare är att kunna uppnå en förbättrad koordination 
och samverkan mellan verksamheterna. Den här rapporten kommer att närmare 
behandla den sistnämnda kategorin, det vill säga relationen köpare-säljare som 
eftersträvar samordning sinsemellan.  

I ett partnerskap mellan köpare och säljare ingås ett mycket nära samarbete 
(Fredholm, 1998b). Det handlar inte bara om att det ena företaget säljer mycket till det 
andra, utan de har någon typ av samarbete, exempelvis utveckling av en produkt. 
Traditionellt för inköpspolitiken i Sverige har varit att ha flera leverantörer för en viss 
produkt. I ett partnerskap har köparen endast en leverantör (Fredholm, 1998b). För 
köparen innebär detta att ett strategiskt val görs. Leverantörens pålitlighet och 
leveransförmåga blir i högre grad än tidigare kritiska faktorer, och det kan medföra att 
köparens sårbarhet ökar. För säljaren kan partnerskapet betyda en starkare närvaro 
och större försäljningsvolym hos kunden.  

 

2.3.1 EDI som interorganisatoriskt system 

Utvecklingen av informationsteknik (IT) är centralt för framgången i 
interorganisatoriska relationer, genom att öka möjligheterna till kommunikation och 
koordination. Interorganisatoriska system (IOS) är baserade på telekommunikation, 
och används för att stödja delning av applikationer och information mellan användare 
i olika organisationer (Iacovou et al., 1995). EDI är en typ av interorganisatoriskt 
system, men med särdraget att de olika organisationernas applikationer måste vara 
oberoende, vilket beskrivs i delkapitel 2.2.1. Andra IOS är baserade på ett enda 
applikationssystem, som används av flera användare (ibid.).  
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Robert & Mackay (1998) anser att IT generellt sett gör det möjligt att enklare göra 
affärer med fler leverantörer än tidigare, men de (ibid.) menar att trenden går åt 
motsatt håll genom tätare och långsiktigt mer hållbara affärsrelationer.  

När EDI införs i en interorganisatorisk relation, är det Hart & Saunders (1997) 
uppfattning att relationen blir mer komplex än tidigare. Osäkerheter uppkommer kring 
hur EDI påverkar faktorer såsom exempelvis beroende, flexibilitet och sårbarhet. Om 
en mindre partner börjar använda EDI med en större, blir då den mindre partnern mer 
styrd och låst mot motparten som ett resultat av investeringen som görs? Exempelvis 
anses ett lyckat EDI-användande inte bara bero på den egna organisationen. För att 
uppnå ett förbättrat informationsflöde är organisationer beroende av att den andre 
parten investerar i datorsystemet för att hålla det modernt. På så vis är fördelar, som är 
relaterade till samordning mellan organisationer beroende av förpliktelsen och viljan 
att investera i datorresurser inom organisationerna. Parterna, som ofta har gjort 
betydande investeringar i EDI-systemet, blir beroende av att motparten har intresse av 
att hålla systemet aktuellt. 

I följande delkapitel kommer ett antal faktorer att introduceras som i litteratur 
föreslagits skulle påverkas av att EDI införs och används i den interorganisatoriska 
relationen. Om dessa faktorer påverkas beror delvis på i vilken grad EDI integreras 
både internt med egna informationssystem och externt med kunder och leverantörer. 
(Intern och extern integration diskuteras i delkapitel 2.2.7.) Faktorerna som 
presenteras är inte ömsesidigt uteslutande, utan hänger samman och påverkar 
varandra. Sambanden som kan finnas mellan faktorerna redovisas inte nedan, utan här 
ges bara en kort introduktion och beskrivning av vad som menas med dessa begrepp i 
examensarbetet. 

 

2.3.2 Beroende och förtroende  

På grund av att en organisation vid EDI-användande ofta kan nå mer information om 
affärsparten och dess produkter, anses en ökad integrering ske mellan verksamheterna 
och gränserna dem emellan att bli diffusare. Den enklare åtkomsten av information 
medför möjlighet till förbättrad samordning (Hart & Saunders, 1997), men anses 
också medföra en ökad sårbarhet, eftersom organisationer på detta sätt kan förlora 
kontrollen över hur den interna informationen sprids och används.  

Mot bakgrund av att EDI medför sårbarhet och ömsesidigt beroende menar Hart & 
Saunders (1997) att organisationer är i behov av att bygga förtroendefulla relationer 
med sina kunder och leverantörer. Med förtroende avses tilltro dels till att motpartens 
beteende överensstämmer med ens egna förväntningar och dels till motpartens 
”goodwill” (Ring & Van de Ven, 1994 i Hart & Saunders, 1997). Förtroende utmärks 
av en förväntan på positivt beteende hos motparten. Ring & Van de Veen (1994, i 
Hart & Saunders, 1997 sid. 30) beskriver förtroende som ”confidence in the good will 
of others.” 

 

2.3.3 Makt och förhandlingsstyrka  

För att uppnå så stora vinster som möjligt med EDI är det av intresse för företag som 
använder sig av EDI att så många av dess affärspartners som möjligt inför tekniken, 
vilket nämns i avsnitt 2.2.5. Större och mäktigare företag ses därför ofta utöva 
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påtryckningar på sina mindre affärspartners för att de skall införa EDI (Hart & 
Saunders, 1997).  

Makt definieras som "…the capability of a firm to exert influence on another firm to 
act in a prescribed manner.” (Hart & Saunders, 1997, sid. 24) 

Makt kan utövas på flera olika sätt; genom tvång eller genom att framställa det som 
företaget vill uppnå som en möjlighet för motsatta parten. Det sätt på vilket makt 
används för att influera motparten är avgörande för i vilken omfattning förtroende 
byggs i relationen. Således är makt en viktig faktor som inverkar på förtroendet vid 
implementeringen av EDI. 

I en interorganisatorisk relation mellan köpare och säljare är makt en funktion av (1) 
beroende av motparten och (2) utnyttjande av beroendeställningen för att genomföra 
förändringar i enlighet med den mindre beroende partens intentioner (ibid.). Beroende 
i sin tur har att göra med den beroende organisationens behov av resurser eller 
aktiviteter som den motsatta parten innehar samt står i motsatt proportion till 
möjligheten för någon annan organisation att erbjuda dessa resurser eller aktiviteter 
(Emerson, 1962; Thompson, 1967, båda i Hart & Saunders, 1997). 

Porter (1989) har utvecklat en modell för att beakta möjliga strategiska val i en 
konkurrenskraftig omgivning. Modellen tar upp de fem konkurrenskrafterna – 
köparens förhandlingsstyrka, säljarens förhandlingsstyrka, hot från nyetablerare, hot 
från substitutprodukter eller –tjänster samt rivalitet mellan nuvarande konkurrenter. 
Enligt Porters (1989) resonemang är samtliga dessa aktörer, däribland köpare och 
säljare ”konkurrenter” till visst företag, eftersom de kan påverka lönsamheten för 
företaget. Porter (1989) framför ett antal faktorer för både köpare och säljare, som 
påverkar deras styrka i förhandlingssituationer. Nedan presenteras ett urval av dessa 
faktorer. Urvalet har gjorts utifrån vad som anses vara relevant för arbetets 
problemställning. 

 

Köparen 

Köpare konkurrerar genom att tvinga ned priser, förhandla om högre kvalitet eller fler 
tjänster. Enligt Porter (1989) är köparen mäktig om: (egna kommentarer i icke-kursiv 
stil) 

• Den köper stora volymer i förhållande till leverantörens försäljning. Som 
diskuterats tidigare i kapitlet innebär partnerskap ofta att antalet leverantörer 
till viss köpare minskas, och som följd ökar leverantörens försäljning till 
köparen. Enligt Porters (1989) teori skulle då köparens förhandlingsstyrka 
öka.  

• De produkter som den köper från branschen är standardiserade eller 
odifferentierade. Köpare är därför säkra på att finna alternativa leverantörer 
till viss produkt. Faktorer kring köp kan sägas vara en del av produkten. 
Eftersom en köpare som använder EDI vill ha partners som använder EDI, 
minskar antalet alternativa leverantörer, och därför kan tänkas att köparens 
makt reduceras. 

• Köparen har full information Om köparen har full information om efterfrågan, 
aktuella marknadspriser och leverantörens kostnader ökar köparens 
förhandlingsstyrka. Genom att EDI ökar möjligheter till informationsdelning 
om exempelvis priser, kan köparens förhandlingsstyrka öka. 
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Allt eftersom ovanstående faktorer förändras med tiden eller som ett resultat av ett 
företags strategiska beslut, så ökar eller minskar köparens makt (Porter, 1989).  

 

Leverantören 

Leverantören kan utöva förhandlingsstyrka gentemot köparen genom att hota att höja 
priser eller minska kvaliteten på levererade varor och tjänster. De villkor som gör 
leverantören mäktig tenderar att spegla de villkor som gör köparen mäktig. 
Leverantören är mäktig om:  

• Dess produkter är differentierade eller den har byggt upp 
omställningskostnader. EDI kan medföra att leverantörer som inte tillämpar 
tekniken stängs ute från marknaden. Eftersom det medför initiala kostnader att 
starta EDI med en ny partner, innebär det en kostnad för köparen att byta 
leverantör. 

• Köparen är inte någon viktig kund till säljaren Om köparen är en viktig kund 
för leverantören, så tenderar leverantören att skydda köparen genom rimliga 
priser. Även leverantören kan vara intresserad av att dess kunder kan hantera 
EDI, och en kund som använder EDI kan då ses som en viktig kund till 
leverantören i förhållande till kunder utan EDI. 

 

2.3.4 Tillförlitlighet  

I en interorganisatorisk relation har köparen ofta få eller endast en leverantör för en 
viss produkt. Det är därför av stor vikt att leverantören är tillförlitlig. Med 
leverantörens tillförlitlighet menas (1) att rätt produkt levereras i rätt tid, (2) att 
kvaliteten är acceptabel samt (3) att kvantiteten överensstämmer med den beställda 
(Walton & Marucheck, 1997).  

När EDI används mellan köpare och säljare förväntar sig ofta köparen att 
leveranstillförlitligheten skall öka, eftersom hanteringen av information förbättras 
mellan parterna. Men enligt en studie gjord av Walton & Marucheck (1997) är endast 
införandet av EDI-teknik inte tillräckligt för att förbättra tillförlitligheten. Enligt deras 
undersökning krävs dessutom att användningen blir rutinmässig. En höjning av 
tillförlitligheten har, enligt författarna, snarare att göra med antalet parter som 
företaget kommunicerar med via EDI än hur lång tid som EDI-kommunikation 
använts med en part. Meier (1995) anser generellt att vinsterna med IOS beror av hur 
många användare som finns i systemet.  

Graden av tillförlitlighet påverkas också av storleken på investeringen i hårdvara och 
mjukvara i samband med implementeringen av EDI. Ju större investering, desto högre 
tillförlitlighet (Walton & Marucheck, 1997). Det anses av författarna bero på att en 
part som satsar stora ekonomiska resurser på systemet också har större intresse och 
engagemang i systemet.  

 

2.3.5 Flexibilitet  

Att införa EDI innebär en betydande investering, särskilt för ett mindre företag 
(Fredholm, 1999). Investeringen kan betyda att en verksamhets flexibilitet påverkas 
negativt, om företaget inte har resurser att utföra samma investering med flera 
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affärspartners. Företagens möjlighet att byta ut affärspartners eller skapa nya 
affärsrelationer benämns extern flexibilitet. 

Ett företag som bygger upp sin verksamhet kring en viss kund och dess EDI-standard 
kan få svårare att göra förändringar i sin egen organisation av rutiner och datasystem 
kring EDI, det vill säga företagets interna flexibilitet minskar. Leverantören blir så att 
säga ”inlåst” i kundens system (Meier, 1995). Meier (ibid.) menar att det ofta gäller 
då leverantören är ett mindre företag och kunden ett större företag. Även det större 
företagets flexibilitet kan försämras, genom att bli låst vid en gammal standard. Som 
tidigare nämnts eftersträvas så stort antal EDI-partners som möjligt för att få högre 
vinning av tekniken. Samtidigt blir det svårare att förändra systemet ju fler partners 
som företaget handlar via EDI med (ibid.).  
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3 Problembeskrivning 
I detta kapitel presenteras examensarbetets problemställning. En redogörelse för 
problemområdet inleder kapitlet, varefter problemet närmare specificeras och 
avgränsas. Slutligen redovisas det resultat som examensarbetet förväntas utmynna i. 

 

3.1 Problemområde 
Genom att använda EDI kan en organisation vinna många fördelar (Philip & 
Pedersen, 1997). EDI medför att manuella arbetsinsatser reduceras, färre fel uppstår 
och lager minskas, vilket leder till lägre kostnader (Fredholm, 1999). I kombination 
med förändringar av företagets rutiner kan strategiska vinster i form av bättre 
relationer till affärspartners och ökade konkurrensfördelar realiseras (ibid.). 

Trots att EDI anses kunna föra med sig betydande vinster för organisationer, så går 
inte spridningen av EDI så snabbt som det förutspåtts (Gottardi & Bolisani, 1996). 
Många företag, speciellt mindre sådana, drar sig för att införa EDI. Skälen kan vara 
många, såsom höga kostnader för implementering, avsaknad av EDI-komponenter i 
affärssystemen (Hart & Saunders, 1997) och att tekniken är ny (Gottardi & Bolisani, 
1996). EDI-tekniken har dock funnits i över 30 år och stora tekniska framsteg har 
gjorts, menar Gottardi & Bolisani (1996). Författarna (ibid.) anser istället att den 
relativt långsamma spridningen av EDI främst har icke-tekniska orsaker, som är svåra 
att hantera. När EDI införs i en affärsrelation blir relationen, enligt Hart & Saunders 
(1997) mer komplex än tidigare. Genom att EDI sammanlänkar parterna skapas ett 
ömsesidigt beroende mellan organisationerna (Prosser & Nickl, 1997) som inte 
tidigare funnits i relationen. Det ömsesidiga beroendet ger upphov till nya frågor 
kring vad EDI betyder för verksamheten och dess relation till affärspartners. Dessa 
nya frågor som uppkommer anses vara en orsak till den långsamma spridningen av 
EDI. 

Mot bakgrund av att organisationer tvekar att införa EDI på grund av ovissheterna 
kring hur EDI påverkar affärsrelationen anser jag att det är angeläget att studera 
inverkan av EDI närmare. Efter att ha genomfört en litteraturgenomgång är det min 
åsikt att mängden litteratur som tar upp dessa frågor är mycket begränsad. I de fall då 
påverkan av EDI på interorganisatoriska relationer är föremål för utredning cirkulerar 
diskussionen ofta kring hur transaktionskostnaderna förändras. Transaktions-
kostnadernas förändring är dock relativt lätt att identifiera, kvantifiera och värdera, 
enligt Falk & Olve (1995). Det är också en vanligt förekommande åsikt att EDI 
minskar dessa kostnader (Fredholm, 1999; Meier, 1995). Svårare att urskilja och 
bedöma är dock det ömsesidiga beroende som uppstår i relationen. Beroendet kan 
sägas vara ett resultat av att antalet leverantörer reduceras samt att 
transaktionsfrekvensen och informationsdelningen ökar, dvs. att kommunikationen 
förändras och att EDI integreras i affärsrelationen. Beroendet är, enligt min mening, 
möjligt att studera genom att undersöka de konsekvenser som beroendet kan ta sig 
uttryck i. Jag anser vidare att det inte är beroendet i sig, utan dess konsekvenser som 
är av betydelse för organisationerna. Beroende kan medföra att parterna blir mer låsta 
vid varandra, och därmed mindre flexibla. Ofta är beroendet större hos den ena parten 
än den andra, och en förskjutning kan ske i styrkan att förhandla om priser och andra 
villkor. Beroendet ställer också krav på att det finns förtroende och tillförlitlighet i 
relationen, så att parterna kan lita på varandra exempelvis vad det gäller 
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leveranssäkerhet. Flexibilitet, förhandlingsstyrka och tillförlitlighet är därför 
intressanta faktorer att studera i samband med EDI. 

 

3.2 Problemprecisering 
Problemställningen för examensarbetet är:  

 

Vilken inverkan har EDI på interorganisatoriska relationer? 

 

Undersökningen fokuseras på att studera vilken inverkan EDI har på följande tre 
faktorer i den interorganisatoriska relationen: 

• Förhandlingsstyrka 

• Tillförlitlighet 

• Flexibilitet 

Arbetet omfattar att studera på vilket sätt förhandlingsstyrka, tillförlitlighet och 
flexibilitet i interorganisatoriska relationer påverkas av EDI, samt av vilken anledning 
denna inverkan sker. Anledningen till den inverkan som EDI har söks i hur integrerat 
EDI är i de undersökta relationerna, vilket visar sig genom att kommunikationen 
förändras mellan organisationerna. 

 

3.3 Problemavgränsning 
Studien avgränsas till att studera de interorganisatoriska relationerna mellan en 
kommun och ett antal leverantörer till denna kommun. Med denna avgränsning följer 
att arbetet endast omfattar kategorin business-to-business, enligt diskussionen i avsnitt 
2.1.2 kring kategorisering av elektronisk handel. 

I delkapitel 2.3 beskrivs en kategorisering av interorganisatoriska relationer 
(partnerskap). Detta arbete avgränsas till att endast omfatta kategorin köpare-säljare, 
som har som strategiskt mål att förbättra samordningen. Således utreder inte arbetet 
de fall då konkurrerande verksamheter går in i partnerskap med varandra eller då 
partnerskapet har som mål att snabbare nå ut på marknaden.  

Rapporten kommer dessutom endast att behandla den inverkan EDI har på relationer 
mellan organisationer. Arbetet omfattar således inte den eventuella påverkan av EDI 
som uteslutande berör den interna verksamheten. 

 

3.4 Förväntat resultat 
Jag förväntar mig att finna att de tre faktorerna förhandlingsstyrka, flexibilitet och 
tillförlitlighet påverkas av att organisationerna genomgår processen att införa EDI, 
vilken innebär att EDI integreras alltmer i verksamheterna och att kommunikationen 
mellan organisationerna förändras som en följd av integrationen. Jag tror att arbetet 
kommer att visa att tillförlitligheten ökar i relationerna, eftersom det manuella arbetet 
minskar och antalet felkällor på detta sätt blir färre i takt med den ökade 
integrationen. Undersökningen antas också påvisa att flexibiliteten reduceras för båda 
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parter på grund av de initiala investeringarna som EDI innebär. Vad det gäller 
förhandlingsstyrkan så anser jag det vara mycket svårt att avgöra i vilken riktning 
denna faktor påverkas av EDI, eftersom många faktorer spelar in. 

Slutligen är det min åsikt att den okunskap som finns kring EDI’s inverkan på den 
interorganisatoriska relationen utgör ett hinder för att organisationer skall införa och 
integrera EDI i verksamheten. Det är därför min förhoppning att, genom detta arbete, 
kunna bidra till en ökad insikt kring den inverkan EDI har på de tre faktorerna i 
interorganisatoriska relationer. 
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4 Metod 
Det finns vanligtvis flera tänkbara tillvägagångssätt för att lösa ett visst problem 
(Patel och Davidson, 1994). I detta kapitel presenteras och diskuteras de olika 
vetenskapliga förhållningssätt som anses vara möjliga att använda i arbetet för att 
kunna besvara dess problemställning. Sedan argumenteras för de metoder och 
tekniker som valts för arbetets undersökning.  

 

4.1 Metodiskt angreppssätt 
Utgångspunkten för att välja tillvägagångssätt för undersökningen ligger i det 
metodiska angreppssätt som bedöms vara mest lämpligt för arbetet. En distinktion av 
angreppssätt kan, enligt Patel & Davidson (1994) göras utifrån hur den insamlade 
informationen skall bearbetas och analyseras. Författarna (ibid.) använder sig i dessa 
fall av beteckningarna kvantitativ och kvalitativ forskning. Den grundläggande 
skillnaden mellan de båda angreppssätten utgörs av den syn på verkligheten som 
kännetecknar vardera av dem (Merriam, 1994). Den kvantitativa forskningen har en 
objektiv världsbild, medan den kvalitativa forskningen ser omgivningen som något 
subjektivt och upplevt (ibid.). De olika forskningsinriktningarna skall inte betraktas 
som helt oförenliga, menar Patel & Davidson (1994). Kvantitativt och kvalitativt 
inriktad forskning kan istället ses som var sin ändpunkt på ett kontinuum. Enligt 
författarna (ibid.) befinner sig huvuddelen av den samhällsvetenskapliga forskningen 
någonstans mellan dessa två ändpunkter. Nedan beskrivs de två metodiska 
angreppssätten, varpå en presentation görs av det angreppssätt som huvudsakligen 
valts för examensarbetet. 

 

4.1.1 Kvantitativt angreppssätt  

Vid kvantitativ forskning är utgångspunkten ett antagande om att det finns en enda 
objektiv verklighet som kan observeras och mätas (Merriam, 1994). Den företeelse 
som studeras nedbryts i dess komponenter, som sedan studeras var för sig (ibid.). 
Forskningen är starkt resultatinriktad och undersökningens reliabilitet eller pålitlighet 
(se vidare i delkapitel 4.5) betonas vara mycket viktig (ibid.).  

Ofta utförs den kvantitativa undersökningen i en konstlad situation och urvalet av 
faktorer eller respondenter är stort, slumpmässigt och representativt (Merriam, 1994). 
För analys och bearbetning av det insamlade materialet används ofta statistiska 
metoder, enligt Patel & Davidson (1994). Begreppet variabel är centralt i dessa 
sammanhang (Dahmström, 1996). En variabel är kvantitativ om den antar numeriska 
värden (ibid.). Av forskningen förväntas ett resultat som är precist och detaljerat 
(Merriam, 1994). 

 

4.1.2 Kvalitativt angreppssätt 

Ett kvalitativt angreppssätt har som syfte att förstå innebörden av en viss företeelse 
eller upplevelse (Merriam, 1994). Ambitionen är, enligt Patel & Davidson (1994) att 
analysera och försöka förstå en helhet. Utgångspunkten för denna typ av forskning är 
att verkligheten är subjektiv, och att den bör tolkas snarare än mätas (Merriam, 1994). 
Patton (1985, i Merriam, 1994, sid. 30) menar att kvalitativ forskning är: 
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”en strävan att förstå det unika i en situation utifrån det faktum att den utgör en 
del av en viss kontext och det samspel som finns i denna. Denna förståelse är ett 
mål i sig.”  
 

Undersökningar som är kvalitativt inriktade är snarare intresserade av process än av 
resultat eller produkt, enligt Merriam (1994). Vid kvalitativ forskning används i första 
hand verbala analysmetoder, och det insamlade materialet är vanligtvis i textform 
(Patel & Davidson, 1994). För presentation av undersökningens resultat används ord 
och bilder istället för siffror, enligt Merriam (1994). 
 

4.1.3 Valt angreppssätt  

Valet av metodiskt angreppssätt för undersökningen bestäms, enligt Merriam (1994) 
av problemställningen, de frågor som problemet ger upphov till och vilken form 
slutresultatet är tänkt att ha. Problemställningen för detta arbete består i att undersöka 
på vilket sätt införande och användande av EDI påverkar affärsrelationer mellan 
köpande och säljande organisation. Med utgångspunkt i denna problemställning är det 
min bedömning att examensarbetet bör bedrivas som kvalitativt inriktad forskning. 
Bedömningen grundar sig på att undersökningen studerar relationer, vilket är ett 
område som jag anser inte vara mätbart eller möjligt att presentera i siffror. Syftet 
med undersökningen är inte heller att komma fram till något mätbart resultat, utan 
istället är målet att få en djupare förståelse för hur EDI påverkar affärsrelationer. Med 
ett kvantitativt angreppssätt anser jag att kontexten kring de undersökta faktorerna 
skulle förloras, vilket skulle försvåra för undersökningen att nå den förståelse och 
helhetsbild kring problemställningen som eftersträvas.  

Eftersom en affärsrelation är resultatet av en unik kombination mellan två eller flera 
företag, är det inte möjligt att göra några omedelbara generaliseringar av 
undersökningens resultat till andra relationer än de undersökta. Målsättningen med 
undersökningen är dock inte att kunna generalisera, utan att få en insikt och förståelse 
kring problemställningen. Denna ambition anger Patton (1985, i Merriam, 1994) vara 
utmärkande för kvalitativ forskning.  

 

4.2 Undersökningsmetod 
För planering och genomförande av undersökningen kan en undersökningsmetod 
användas. Den undersökningsmetod som jag anser vara lämplig för undersökningen är 
fallstudie. En fallstudie karaktäriseras enligt Patel & Davidson (1994) av att 
undersökningen görs på en mindre avgränsad grupp. Exempelvis kan ett ”fall” utgöras 
av en organisation eller en situation. Undersökningen kan också gälla flera fall, t.ex. 
två organisationer. Vid en fallstudie strävas efter att få en så heltäckande bild som 
möjligt utifrån ett helhetsperspektiv (Patel & Davidson, 1994). Genom att koncentrera 
sig på en enda företeelse, dvs. ”fallet”, är syftet med detta angreppssätt att belysa 
samspelet mellan viktiga faktorer som kännetecknar företeelsen eller situationen i 
fråga (Merriam, 1994). Detta kallar Cronbach (1975, i Merriam, 1994) för ”tolkning i 
kontext”.  

Fallstudiemetoden väljs utifrån forskningsproblemet (Merriam, 1994). Eftersom jag 
skall försöka finna anledningen till den eventuella påverkan som EDI har på 
affärsrelationer, så anser jag att jag måste ha ett helhetsperspektiv på de undersökta 
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affärsrelationerna. Det antas att det är tidsmässigt krävande att nå en sådan överblick 
på många relationer. Med hänsyn till arbetets tidsramar anser jag därför att 
undersökningen måste begränsas till att studera ett fåtal affärsrelationer. 
Fallstudiemetoden är därför lämplig för undersökningen.  

Vidare är fallstudien en lämplig metod vid studier av processer och förändringar 
(Patel & Davidson, 1994). Vilken typ av frågor det handlar om i undersökningen har 
också betydelse för valet av undersökningsmetod (Merriam, 1994). Om frågorna är 
”på vilket sätt” och ”varför”, så passar det bra att använda sig av fallstudie som metod 
(Yin, 1984, i Merriam, 1994). Eftersom detta examensarbete skall utreda på vilket sätt 
EDI påverkar interorganisatoriska relationer samt av vilken anledning denna inverkan 
sker, så tydliggörs att fallstudien är lämplig metod för undersökningen. Jag har därför 
valt att bedriva min undersökning i form av en fallstudie. Det avgränsade fall jag har 
valt att studera utgörs av de interorganisatoriska relationerna mellan Skövde kommun 
och tre av kommunens leverantörer. 

En nackdel med fallstudien kan vara att resultatet bara är giltigt i det undersökta fallet 
och att det därför är svårt att göra generaliseringar till andra fall (Merriam, 1994). Av 
denna anledning finns inte någon ambition att resultatet från denna undersökning skall 
vara generaliserbart.  

 

4.3 Tekniker för datainsamling 
Intervjuer, enkäter och litteraturstudier är tekniker för att samla in data (Patel & 
Davidson, 1994). Dawson (2000) menar att en fallstudie kan genomföras både på ett 
direkt sätt, såsom vid exempelvis intervjuer eller indirekt, genom att studera rapporter 
och dokumentation kring fallet. Även enkät anser jag kan användas som metod för 
datainsamling vid fallstudier. Därför presenteras metoderna intervju, enkät och 
litteraturstudie nedan, varefter val av metod redovisas och motiveras. 

 

4.3.1 Intervju 

I denna undersökning skall kvalitativ information samlas in, och för det ändamålet är 
intervjuer är en vanlig metod, enligt Merriam (1994). Författaren (ibid.) anser att 
intervjuer kan användas för att få reda på sådant som respondenten vet, tycker eller 
tänker på. Vanligtvis genomförs intervjuer vid ett personligt möte med 
intervjupersonen (respondenten), men intervjun kan även hållas per telefon 
(Dahmström, 1996).  

Den främsta fördelen med besöksintervjuer är, enligt Dahmström (1996) att 
komplicerade frågor kan ställas. Eventuella oklarheter kring frågorna kan då 
omedelbart redas ut, vilket bidrar till att höja kvaliteten på svaren. Vad det gäller 
öppna frågor, då det inte i finns några färdiga svarsalternativ utan respondenten 
istället skall svara med egna ord, anser Dahmström (1996) att det är lättare att skapa 
motivation hos respondenten att besvara frågorna vid en besöksintervju. Möjlighet 
finns för intervjuaren att stötta och motivera respondenten till att ge så utförliga och 
exakta svar som möjligt. En nackdel med besöksintervjuer är att de ofta tar lång tid att 
genomföra. Dahmström (1996) påpekar dessutom risken för intervjuareffekter och de 
fel som det kan medföra. Intervjuaren kan, medvetet eller omedvetet, påverka 
respondenten till att svara på visst sätt, exempelvis genom tonfall och ordval vid 
förklaringar av frågor (ibid.).  
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I jämförelse med besöksintervjuer går telefonintervjuer snabbt att genomföra. I likhet 
med besöksintervjuer kan oklarheter kring frågorna direkt utredas och intervjuaren har 
även vid intervju via telefon möjlighet att motivera respondenten att ge så kompletta 
svar som möjligt. En nackdel med telefonintervju är enligt Dahmström (1996) att det 
kan vara svårt att upprätthålla ett intresse hos respondenten under en längre tid, varför 
antalet frågor bör begränsas. Av samma anledning är det heller inte lämpligt att hålla 
alltför komplicerade frågor.  

 

4.3.2 Enkät  

Med enkät menas vanligen ett formulär som skickas per post till respondenten för att 
fyllas i. En fördel med metoden är, enligt Dahmström (1996) att den inte innebär 
någon risk för intervjuareffekten, som nämndes ovan. Nackdelar som författaren 
(ibid.) nämner är att det inte finns någon ansvarig person tillgänglig för att reda ut 
oklarheter samt att risken för bortfall är stort. Det blir dessutom svårare att få svar på 
öppna frågor, eftersom det inte ges tillfälle att sporra till att ge uttömliga svar, anser 
Dahmström (1996). 

Enkäten kan också fyllas i under ledning (Patel & Davidson, 1994). Intervjuaren finns 
då tillgänglig när formuläret fylls i och kan förtydliga eventuella oklarheter kring 
frågorna. 

 

4.3.3 Litteraturstudie 

Det finns många olika former av dokument som kan studeras vid en litteraturstudie 
(Patel & Davidson, 1994). Med dokument menas exempelvis facklitteratur. Enligt 
författarna (ibid.) kan dokument användas för att besvara frågeställningar kring 
faktiska förhållanden och faktiska skeenden. Det är viktigt att ha ett kritiskt 
förhållningssätt till dokumenten (ibid.). Sannolikheten att dokumenten ger en riktig 
bild påverkas bland annat av när, var och under vilka omständigheter dokumenten 
kom till. Ytterligare faktorer som bör vägas in är, enligt Patel & Davidson (1994) det 
syfte upphovsmannen hade med dokumenten och den relationen denne hade till 
händelsen. 

Om det finns mycket litteratur att tillgå kring problemområdet måste visst urval ske 
(Patel & Davidson, 1994). I samband med urvalet finns risk för att objektiviteten 
brister, genom att sådant material väljs ut som stödjer de egna idéerna. Patel & 
Davidson (1994) påpekar att en sådan selektering skall undvikas, eftersom en vinklad 
eller falsk bild av området då kan uppstå. För att ge en så korrekt bild som möjligt bör 
därför även påståenden som motsäger de egna resultaten diskuteras (ibid.). 

 

4.3.4 Val av tekniker för datainsamling 

Jag har valt att använda intervju som teknik för insamling av information till 
undersökningen. Anledningen till att denna teknik har valts är att jag i huvudsak skall 
samla in kvalitativ information, och enligt Merriam (1994) är intervju en lämplig 
metod att använda för ändamålet. Jag bedömer att intervjufrågorna bör vara av typen 
öppna frågor för att möjliggöra för respondenten att ge en helhetsbild kring 
frågeställningen. Jag anser också att det är viktigt att kunna kontrollera att 
respondentens definitioner av de begrepp som används överensstämmer med 
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undersökningens definitioner, dvs. att vi pratar om samma saker. En sådan 
avstämning anser jag vara svår att utföra på annat sätt än vid personligt samtal med 
respondenten. Eftersom arbetets frågeställning ger upphov till frågor som jag anser 
vara komplicerade, så är risken stor att det uppkommer oklarheter kring frågorna. Vid 
intervju kan sådana oklarheter omedelbart utredas, och på så sätt kan det undvikas att 
intervjufrågorna misstolkas. Vid komplicerade frågor är det, enligt Dahmström (1996) 
lämpligt att utföra besöksintervjuer. I vissa av intervjuerna ställer jag dock färre och 
mindre komplicerade frågor. Dessa intervjuer genomförs därför som telefonintervjuer. 
Detta innebär en tidsmässig besparing, som är nödvändig för att klara av att utföra 
arbetet inom givna tidsramar.  

Jag har valt att inte använda enkät som teknik för insamling av information till 
undersökningen. Eftersom arbetet skall bedrivas som en fallstudie, så är antalet 
respondenter begränsat. Därför är det viktigt att något bortfall inte sker i 
undersökningen, vilket är en risk med enkätundersökning. Eventuellt kunde det vara 
möjligt att använda enkät under ledning, för att minska risken för bortfall samt för att 
kunna förklara frågorna och motivera respondenten. Jag anser dock att jag inte kan 
förutsäga ett antal svarsalternativ för de frågor som problemställningen ger upphov 
till. Därför vill jag kunna ställa öppna frågor och enligt Dahmström (1996) är enkät en 
mindre lämplig metod i sådana situationer. Jag behöver också ha möjlighet att kunna 
ställa följdfrågor. Eftersom jag anser att det inte går att förutse svaren som 
respondenterna kommer att ge på frågorna, så kan skriftliga följdfrågor inte ställas. 
Därför anser jag att det inte är möjligt att använda enkäter som teknik för insamling 
av information. 

Litteraturstudie används som teknik för datainsamling för examensarbetet. Främst har 
litteraturstudien använts för att få bakgrundsinformation kring problemställningen. 
Resultatet av denna litteraturstudie presenteras i den teoretiska referensramen i kapitel 
2. I samband med att det insamlade materialet från intervjuerna analyseras skall 
litteraturstudie användas i mindre omfattning som för att söka förklaring till det 
framkomna resultatet från intervjuerna. Utöver detta kommer dock inte litteraturstudie 
att användas för att besvara arbetets problemställning.  

 

4.4 Standardisering och strukturering 
Patel & Davidson (1994) anger två viktiga aspekter att beakta när insamling av 
information sker med hjälp av frågor. Dessa två aspekter är standardisering och 
strukturering.  

Standardisering har att göra med det ansvar som lämnas till intervjuaren att avgöra 
frågornas utformning och inbördes ordning (Patel & Davidson, 1994). Helt 
standardiserade intervjuer innebär att exakt samma frågor ställs i bestämd ordning till 
de olika intervjupersonerna. Vid låg grad av standardisering formuleras frågorna 
istället under tiden som intervjun genomförs. Om förberedda frågor används, så ställs 
dessa inte i någon i förväg planerad ordning, utan frågornas sekvens anpassas istället 
till respondenten (ibid.). Graden av standardisering beror ofta på om svaren på något 
sätt skall mätas, och helt standardiserade intervjuer används om jämförelser och 
generaliseringar skall kunna göras (ibid.).  

Graden av strukturering handlar om i vilken utsträckning intervjupersonen själv kan 
tolka frågorna (Patel & Davidson, 1994). Vid hög grad av strukturering lämnas litet 
utrymme att svara inom och de möjliga svaren kan förutsägas. Om fasta 
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svarsalternativ används, så är det en strukturerad intervju. Det samma gäller då frågor 
formuleras på så vis att det bara går att svara ”ja” eller ”nej”. Om graden av 
strukturering är låg får intervjupersonen maximalt utrymme att svara inom. Detta är 
fallet då öppna frågor ställs, exempelvis av typen ”Vad anser du om…”.  

Vid intervjuerna som utförs i detta examensarbete skall öppna frågor användas. 
Graden av strukturering är därför låg. Vid intervjuerna kommer en lista över frågorna, 
ett så kallat frågeschema, att användas. Ett frågeschema är lämpligt att använda då 
intervjuaren är oerfaren, enligt Merriam (1994). Frågeschemat används för att 
specificera frågeställningen och målet med undersökningen, vilket är syftet med att 
använda ett frågeschema (ibid.). I undersökningen finns ett antal frågeställningar som 
skall utforskas, men varken ordalydelse eller ordningsföljd bestäms i förväg. Eftersom 
jag vill ha möjlighet att anpassa intervjun efter respondenten och kunna ställa 
följdfrågor om nya idéer dyker upp, så används undersökningens frågescheman endast 
som ett stöd. Intervjuerna har därför låg grad av standardisering.  

 

4.5 Validitet och reliabilitet 
I en undersökning är det viktigt att säkerställa att det som är avsett att undersökas 
verkligen är det som undersöks, dvs. undersökningen skall ha god validitet. 
Undersökningen bör också genomföras på ett tillförlitligt sätt, vilket i vetenskapliga 
termer kallas för att undersökningen skall ha god reliabilitet (Patel & Davidson, 
1994).  

Hög validitet innebär enligt Dahmström (1996) att undersökningen med hjälp av 
frågor mäter det som är tänkt att mätas. Det kan vara problematiskt när 
undersökningen gäller abstrakta fenomen, som inte kan tas fram och tittas på, anser 
Patel & Davidson (1994). Fenomenet måste på något sätt definieras, och utifrån 
definitionen konstrueras ett instrument för att mäta fenomenet. Mätinstrument kan 
t.ex. vara ett frågeformulär (Dahmström, 1996).  

Detta arbete skall undersöka de delvis abstrakta faktorerna förhandlingsstyrka, 
flexibilitet och tillförlitlighet, av vilka förhandlingsstyrka i högre grad än de andra 
anses vara abstrakt. För examensarbetet skall ett frågeschema användas, där frågorna 
utgår från de definitioner som gjorts av faktorerna. Vad det gäller faktorn 
förhandlingsstyrka, så kommer en modell, framtagen av Michael Porter (1989) att 
användas för att definiera begreppet. Ett syfte med frågeschemat och modellen är att 
öka validiteten i undersökningen. 

I kvalitativ forskning observeras människors konstruktion och upplevelse av 
verkligheten (Merriam, 1995). Det är därför viktigt att förstå vilket perspektiv och 
synsätt de människor har som är inblandade i undersökningen (ibid.). I min 
undersökning försöker jag att få ta del av respondentens synvinkel på 
problemområdet. Detta gör jag genom att inledningsvis ställa frågor som berör 
respondentens syn på EDI och processen kring EDI. För att kunna uppnå en hög 
validitet anser jag det viktigt att få en förståelse för vad respondenten menar med EDI 
samt att klargöra för respondenten vad jag menar med EDI om det visar sig att 
skillnad finns mellan våra respektive definitioner. Även i övrigt är det viktigt att de 
grundläggande begreppens betydelse fastställs, för att kunna nå en god validitet. Detta 
har jag försökt göra genom att i referensramen definiera begreppen som främst är 
förhandlingsstyrka, flexibilitet och tillförlitlighet och sedan konstruera frågorna på 
sådant sätt att betydelsen framgår. 
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Med reliabilitet avses den tillförlitlighet som finns hos ett instrument eller i en 
undersökning att ge samma värde vid upprepade mätningar (Dahmström, 1994). Om 
samma fråga ställs vid ett flertal tillfällen kan det uppstå en variation i svaren, trots att 
någon förändring inte skett i omständigheterna. Denna variation kan ses som graden 
av reliabilitet. Ju större variationen är, desto lägre grad av reliabilitet (ibid.). 
Variationen kan bero på den bedömning som intervjuaren gör vid registrering av 
svaret. Standardiserade intervjuer ger därför bättre möjligheter till hög reliabilitet än 
de ostandardiserade (Patel & Davidson, 1994). Genom att göra ljud- eller 
bildinspelningar finns möjlighet att kontrollera det inspelade ett flertal gånger, och 
därmed ökar chanserna till god reliabilitet även vid ostandardiserade intervjuer. Den 
så kallade intervjuareffekten kan också påverka reliabiliteten. Det sätt intervjuaren 
uppträder på, såsom genom tonfall eller minspel, kan få respondenten att känna tryck 
på sig att svara på visst sätt som på så vis skapar en felkälla (Dahmström, 1994). 

Merriam (1995) anser att reliabilitet är ett problematiskt begrepp inom den 
samhällsvetenskapliga forskningen, därför att människors beteende inte är statiskt 
utan föränderligt. Eftersom det finns många tolkningar av verkligheten, så saknas 
fasta referenspunkter att utgå ifrån för att upprepade gånger mäta en företeelse (ibid.).  

Min undersökning är samhällsvetenskaplig och datainsamlingen sker med hjälp av 
intervjuer. Enligt Merriams (1995) resonemang ovan är det därför inte möjligt att 
uppnå sådan grad av reliabilitet att exakt samma resultat ges två gånger. Genom att 
använda bandupptagning vid besöksintervjuerna anser jag dock att undersökningens 
reliabilitet förbättras, eftersom jag har möjlighet att återigen ta del av intervjusvaren. 
Jag tror att återgivningen av intervjusvaren i rapporten härigenom kan bli mer 
överensstämmande med de verkliga svaren som givits. Liksom Dahmström (1994) 
tror jag att en felkälla kan finnas i registreringen av intervjusvaren. Om svaren endast 
antecknas, tror jag att risken är att det som antecknas är sådant som styrker ens egen 
uppfattning. Svarets sammanhang förloras dessutom, vilket kan innebära att 
presentationen av intervjusvaren inte blir rättvisande. Även av denna anledning anser 
jag att möjligheten till god reliabilitet har ökat genom bandupptagning.  
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5 Genomförande 
I detta kapitel beskrivs hur undersökningen har genomförts och det material som 
insamlats vid intervjuerna presenteras. Slutligen görs en reflektion över de 
erfarenheter som intervjuerna givit. 

 

5.1 Genomförande av intervjuer 
Examensarbetets problemställning omfattar att undersöka vilken påverkan EDI har på 
interorganisatoriska relationer. När problemställningen formulerades hade kontakt 
redan tagits med inköpsansvarig på Skövde kommun, som visat intresse för att 
examensarbetet på något sätt utfördes gentemot Skövde kommun. Anledningen till att 
jag vände mig till Skövde kommun var att denna kommun är en av några få 
organisationer i trakten kring Skövde som jag kände till använde sig av EDI. Eftersom 
undersökningen skall studera EDI i interorganisatoriska relationer, utvaldes ett mindre 
antal leverantörer till Skövde kommun, för att studera relationerna mellan var och en 
av dessa leverantörer och Skövde kommun. De kriterier som fanns för val av 
leverantörer var att leverantörerna skulle använda EDI gentemot Skövde kommun 
samt att de skulle finnas belägna i närheten av Skövde. Det geografiska läget hade 
betydelse eftersom besöksintervjuer skulle göras. Det var också önskvärt att företagen 
skiljde sig åt i fråga om storlek. Inköpsansvarig på Skövde kommun angav några 
möjliga leverantörer. Det visade sig att det endast fanns en leverantör inom Skövde 
kommun som handlade via EDI med kommunen. Detta företag är PLS Produkter AB. 
De övriga leverantörerna som valdes var två av de närmast belägna leverantörerna. 
Dessa företag är Scan Foods i Skara och Dorab i Bankeryd. På dessa företag togs 
kontakt med personer som var ansvariga för elektronisk handel. Anledningen till att 
jag valde att utföra intervjuerna med dessa personer var att jag ansåg att de hade god 
inblick i de områden som mina frågeställningar omfattade. Hos Skövde kommun 
skulle intervjuer genomföras med personer som beställde gentemot var och en av de 
valda leverantörerna. Intervju skulle också hållas med en person som var väl insatt i 
Skövde kommuns arbete med EDI på ett mer övergripande plan. I samråd med 
inköpsansvarig på Skövde kommun valdes beställarna ut. Inköpsansvarig angav också 
Birgitta Pettersson, inköpare inom Skövde kommun, som lämplig person för att svara 
på frågor kring Skövde kommuns arbete kring EDI.  

Inför intervjuerna utformades ett frågeschema för varje typ av respondent, det vill 
säga för leverantörerna, beställarna och inköparen. Frågeschemat användes som stöd 
vid intervjuerna men följdes inte strikt. Intervjuerna formades istället efter de svar 
som respondenterna gav på frågorna och intervjuerna hade formen av samtal. 
Frågeschemana är alla uppbyggda efter samma princip. Inledningsvis efterfrågas 
allmän information om respondenten och företaget. Orsaken till detta är att jag vill 
inleda med ett antal ”ofarliga” frågor, som enligt Dahmström (1996) är ett sätt att 
skapa en positiv och förtroendeingivande kontakt med respondenten. Sedan ställs 
frågor kring företagets användande av EDI och respondenten ombedes beskriva 
processen kring en order och hur den förändrats efter det att EDI börjat användas. 
Denna information anser jag behövas för att få ett helhetsperspektiv kring EDI-
användandet. Undersökningen genomförs som en fallstudie, och det ligger i 
fallstudiens natur att en helhetsförståelse eftersträvas kring problemområdet. Jag ber 
också respondenten beskriva vad denne anser att EDI är. Detta gör jag för att få en 
förståelse för respondentens synvinkel samt för att kontrollera att vi pratar om samma 
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sak. Ett antal frågor ställs också kring hur integrerat EDI är i verksamheten och 
gentemot affärspartners. Anledningen till att dessa frågor ställs är att jag vill få en 
uppfattning om hur långt i införandeprocessen av EDI företaget har kommit. I detta 
sammanhang efterfrågas information om hur respondenten anser att kommunikationen 
med leverantören har påverkats av EDI. Därefter följer frågor som berör områdena 
flexibilitet, förhandlingsstyrka och tillförlitlighet, som är själva kärnpunkten i 
undersökningen. Utformning av dessa frågor anpassas efter typ av respondent, och de 
områden som denne antas ha kunskap om. Avslutningsvis ges respondenten möjlighet 
att ange annat som har förändrats i affärsrelationen än det av intervjun berörda. 
Respondenten får också tillfälle att göra tillägg till den information som givits. De 
avslutande frågorna finns med för att möjliggöra för respondenten att få förklara eller 
lägga till information, som denne eventuellt anser krävs för att ge en rättvisande bild 
av den givna informationen. De frågescheman som framställts och använts finns i 
bilagorna 2-4. 

Till samtliga respondenter utom en sändes i förväg ett missiv, där jag presenterade 
mig själv och mitt examensarbete. I missivet angavs också att respondenten hade 
möjlighet att välja om intervjun skulle vara konfidentiell eller ej. Respondenten på 
servicehuset Bagaren fick inte detta missiv, eftersom intervjun inbokades med kort 
varsel. Texten i missiven skiljde sig något åt beroende på typ av respondent. 
Exempelvis ombads leverantörerna ha uppgifter om omsättning och antal anställda 
tillgängliga vid intervjutillfället. Ett exempel på missiv finns i bilaga 1. 

Med beställarna inom Skövde kommun utfördes intervjuerna per telefon främst av 
tidsskäl. Eftersom jag bedömde att dessa intervjuer skulle ta betydligt kortare tid att 
genomföra än övriga intervjuer, så ansåg jag att det var möjligt att utföra dem 
telefonledes. Intervjuerna med inköparen inom Skövde kommun samt de tre 
leverantörerna genomfördes som besöksintervjuer med bandupptagning.  

 

5.2 Presentation av intervjuer 
Nedan presenteras de svar som givits vid intervjuerna. Intervjuerna är inte ordagrant 
återgivna. Intervjusvaren återges till viss del i den ordning som frågorna ställts och 
som informationen givits. Om samma information givits på flera frågor, så upprepas 
inte denna information i presentationen. Eftersom intervjuerna har formats efter 
respondenten, så har frågorna inte ställts i den ordning som de har i bifogade 
frågescheman. En grov indelning av informationen har gjorts i de olika studerade 
faktorerna för att underlätta läsningen. Eftersom samband finns mellan de undersökta 
faktorerna skall dock indelningen inte ses som absolut. 

 

5.2.1 Dorab AB 

Intervjun genomfördes vid besök med Christer Sandström, som är ansvarig för 
elektronisk handel på Dorab AB. 

 

Allmänt om företaget 

Dorab är återförsäljare av kontorsmaterial och skolmaterial till slutkonsument. Den 
största delen av kundsegmentet består av företag. En mindre andel av försäljningen 
sker till privatpersoner via de åtta Cash-butikerna. Dorab har totalt 250 anställda, 



5 Genomförande 

  33 

varav 190 personer arbetar i Bankeryd och resterande är utesäljare och personal i 
Cash-butikerna. Omsättningen för år 1999 var ca 740 miljoner kronor.  

 

Allmänt om EDI-användningen 

Sandström beskriver EDI som ett standardiserat sätt att utbyta information 
elektroniskt mellan två datorer. Båda parter måste ha EDI-programvaror. 

På Dorab har EDI använts för processen kring kundorder sedan mitten av 80-talet. Då 
var det en av deras större kunder, Göteborgs och Bohusläns Landsting, som ville 
starta EDI-kommunikation. Dorab såg många möjligheter med EDI redan då och med 
tiden har Dorab anslutit fler och fler kunder. Sandström ser en ökning av EDI-
användandet under 1994-1995, och när Toppledarforum började arbeta med EDI-
införande i kommuner och landsting under 1996-1997 fick EDI ytterligare en skjuts 
framåt. Dorab lyckades då knyta ett stort antal kommuner till sig. När Internet började 
komma in i bilden menar Sandström att intresset och användandet av EDI avtog något 
och många företag avvaktade utvecklingen. Men under andra delen av 1999 ökade 
återigen intresset för EDI och under hösten arbetade företaget intensivt med EDI. Vad 
anledningen är till det ökade intresset kan inte Sandström förklara.  

Sandström menar att EDI-kommunikationen med Skövde kommun startades på 
ömsesidigt initiativ. Skövde kommun hade bestämt sig för att starta elektronisk handel 
med sina leverantörer och det låg även i Dorabs intresse att starta EDI med 
kommunen. Sandström tycker att Skövde kommun lyckats alldeles utmärkt med sitt 
arbete kring införande av elektronisk handel och han anser att anledningen till detta är 
att Skövde kommun har tagit ett beslut om införandet högst upp i kommunstyrelsen. 
Sandström menar också att Skövde kommun sedan lyckats sprida budskapet kring 
EDI ner i organisationen på ett bra sätt, och även detta är en bidragande orsak till att 
Skövde kommun lyckats i sitt EDI-projekt.  

Vanligtvis får Dorab beställningarna via telefon eller fax. Processen kring en sådan 
order börjar med att ordern tas emot av en ordermottagare, som registrerar ordern, 
varefter den skrivs ut på en plocklista, som skickas vidare till lagret. Ordern plockas 
ihop och frakthandlingar skrivs ut. Ordern levereras och kunden faktureras.  

Om ordern istället kommer in på elektronisk väg, så märker inte någon på företaget 
detta förrän ordern skrivs ut som en plocklista. Detta innebär att ett antal steg i 
orderprocessen har kapats. Enligt Sandström prioriteras elektroniska order, vilket 
medför att en sådana order kan levereras snabbare än en vanlig order. Prioriteringen 
görs eftersom företaget vill ge ett mervärde och bättre service till de kunder som 
beställer elektroniskt.  

 

Integration och kommunikation 

Av Dorabs totala försäljning sker 8-9 % med hjälp av EDI. Dorab har ca 190 av 
Sveriges kommuner som kunder, och 15-20 av dessa kommuner handlar Dorab med 
via EDI. Sandström säger att man på Dorab vill börja arbeta elektroniskt med fler 
kunder eftersom det är ekonomiskt lönsamt, men företaget arbetar inte aktivt med att 
starta EDI-kommunikation med nya kunder. Det är istället kunderna som hör av sig 
till Dorab för att höra sig för om de kan handla elektroniskt med Dorab. Däremot är 
Dorab aktivt under uppstarten av EDI-kommunikationen med kunden. När företaget 



5 Genomförande 

  34 

arbetade med EDI-starten gentemot Skövde kommun hade parterna kontinuerliga 
träffar. 

Ambitionen är att ta in så många order som möjligt elektroniskt, eftersom det är 
ekonomiskt fördelaktigt gentemot att få order per telefon eller fax. Då beställningarna 
sker elektroniskt frigörs resurser, eftersom behovet av ordermottagare minskar. Men 
eftersom försäljningen har ökat och antalet kunder blivit fler, så har arbetsbördan för 
ordermottagarna inte minskat så mycket. Tanken från företagets sida är att de 
frigjorda resurserna skall användas till att mer aktivt arbeta med försäljning. Dorab 
arbetar dock inte så idag, men på längre sikt ser Sandström möjligheter till sådana 
lösningar.  

Sandström beskriver Dorabs affärsrelation med Skövde kommun som mycket god. 
Det visar sig genom att Dorab och Skövde kommun inte hör av varandra. Att den 
personliga kontakten med Skövde kommun har minskat anser inte Sandström vara 
något problem. Detta är ett tecken på att allt fungerar när kommunikationen sker via 
EDI, menar Sandström.  

Något som Sandström ser som negativt med en elektronisk order jämfört med en 
telefonorder är att möjligheten till merförsäljning minskar. Vid ett telefonsamtal kan 
Dorab presentera tillfälliga erbjudanden som företaget har på viss produkt. Denna 
möjlighet försvinner när EDI används. Vissa av kunderna värdesätter att prata med en 
person och vill kunna ställa frågor om artiklarna. Då ordern sker elektroniskt 
försvinner även denna möjlighet. 

Beträffande den interna integrationen, så är EDI-systemet är helt integrerat med 
Dorabs affärssystem. De EDI-meddelanden som Dorab använder är pris- och 
artikellista, order, orderbekräftelse och faktura. Eventuellt kommer Dorab att utöka 
med ytterligare ett EDI-meddelande som berör logistik. 

 

Förhandlingsstyrka 

Sandström menar att kontorsmaterial lämpar sig väldigt bra för EDI-handel, eftersom 
dessa order ofta är väldigt små både i fråga om värde och antal produkter. Det har 
dock inte skett någon förändring i antalet order eller storleken av dessa order efter det 
att EDI börjat användas, utan Sandström menar att kontorsmaterial är den typ av 
produkt som köps ofta och i mindre mängder även utan EDI.  

Sandström uppger att Dorabs försäljningsvolym till Skövde kommun är oförändrad 
gentemot tiden innan EDI-kommunikationen. Dorab har, enligt Sandström, heller inte 
gjort någon förändring av sitt sortiment som har samband med EDI-användningen.  

Informationsdelning mellan Dorab och Skövde kommun utgörs av artikel- och 
prislistan som skickas över till Skövde kommun av Dorab. Detta görs en gång per 
vecka för att uppdatera förändringar som skett av priser, förpackningsstorlekar och 
dylikt. Sandström menar att denna form av informationsdelning kan påverka Dorab 
negativt om sökmöjligheterna i kundens system är bristfälliga. Om kunden inte hittar 
en vara som denne vet att Dorab har i sitt sortiment, så ringer kunden till Dorab 
istället. Om detta sker upprepade gånger påpekar Sandström att risken då finns att 
kunden återigen ändrar sitt beteende och även fortsättningsvis kommer att lägga order 
per telefon. Detta är något som inte ligger i linje med Dorabs strävan att hantera så 
många beställningar som möjligt via EDI. Om kunden har svårigheter att hitta viss 
artikel finns dessutom en risk att kunden väljer att köpa artikeln från en annan 
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leverantör. Bristfälliga sökmöjligheter i systemet kan därför medföra en sårbarhet för 
Dorab. Det är mycket viktigt att en bra kategorisering av artiklarna görs, så att 
beställaren lätt kan hitta artiklarna, anser Sandström. 

Vad det gäller produkternas priser, så säger Sandström att många kunder anser att de 
skall ha högre rabatter på grund av att de handlar elektroniskt med Dorab. Om detta är 
något som Dorab tillämpar vet inte Sandström. Den förändring som gjorts av övriga 
villkor för EDI-kunder är att Dorab prioriterar elektroniska order, som på så sätt kan 
levereras snabbare.  

Sandström anger att vid starten av EDI-kommunikationen med Skövde kommun hade 
Dorab förhoppningen att företaget skulle öka sin förhandlingsstyrka gentemot 
kommunen. Men i samband med en upphandling miste Dorab istället Skövde 
kommun som kund för kontorsmaterial till en annan leverantör. Sandström menar att 
Dorab hade väntat sig att den goda relation, som företaget hade med Skövde kommun 
kring EDI-samarbetet skulle väga tungt vid förhandlingen. Skövde kommun valde 
dock istället en annan leverantör. 

 

Flexibilitet 

Då det gäller flexibiliteten kring de interna rutinerna anser Sandström att EDI medför 
att företaget blir mer låst. De elektroniska beställningarna måste alla inkomma till 
Dorab på ett och samma sätt, vilket gör att det kan vara svårt att genomföra 
förändringar i de interna rutinerna. Sandström beskriver EDI som ”en strikt värld”. 
Dorab måste se till att kunden får databasen med den aktuella artikelinformationen. 
Sandström anser att Dorab som säljare härigenom binder upp sig mot kunden, 
eftersom det blir Dorabs ansvar att kunden får informationen tillsänd sig. Sandström 
gör en jämförelse med Internet, där uppdateringar sker ständigt av 
marknadsavdelningen. Om Dorab exempelvis tar in en ny artikel i sitt sortiment, så 
kan den omedelbart finnas beställningsbar för kunden. Denna flexibilitet finns inte vid 
handel med EDI. Eftersom Dorab vanligtvis skickar uppdaterad artikelinformation till 
kunden en gång per vecka, så kan det dröja upp till sju dagar innan informationen om 
den nya artikeln når kunden. En annan nackdel med EDI jämfört med Internet är att 
bilder på produkterna inte kan skickas med i ett EDI-meddelande.  

Sandström tror att Dorab säkerligen har fått fler kunder genom att företaget kan 
erbjuda kunderna att handla på elektronisk väg. Eftersom Dorab har omfattande 
handel med den offentliga sektorn, som tagit beslut om att införa elektronisk handel, 
så anser Sandström att det är nödvändigt för företaget att kunna erbjuda sina kunder 
att handla via EDI. Sandström tror att det är möjligt att Skövde kommun hade valt en 
annan leverantör om Dorab inte kunnat hantera orderprocessen via EDI. 

Genom att Dorab skickar artikelinformationen till kunden, så är det Dorabs ansvar att 
se till att kunden har den senaste informationen kring de beställningsbara produkterna. 
Detta innebär att Dorab får betala så kallade trafikavgifter vid sändning av databasen, 
men det är inte några större kostnader enligt Sandström. Informationen skickas 
automatiskt vid angiven tidpunkt, så det tillkommer inga personalkostnader i samband 
med överföringen. 
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Tillförlitlighet 

Sandström anser att leveranssäkerheten har ökat genom att EDI används. Tidigare, när 
beställningen togs emot via fax eller telefon kunde fel artikelnummer, antal osv. anges 
av ordermottagaren. Eftersom denna felkälla har försvunnit vid elektroniska 
beställningar så blir det färre fel i leveranserna, enligt Sandström. Visserligen 
försvinner en kontrollfunktion då beställningen inte längre tas emot av en person hos 
Dorab. I beställningssystemet hos Skövde Kommun finns dock summeringsfunktioner 
inbyggda som bidrar till att kompensera den uteblivna kontrollen, genom att ge en 
rimlighetskontroll. Det är dock Sandströms åsikt att Dorab mister en del av den 
kontroll de tidigare haft. 

 

Övrigt 

Sandström anser att Dorabs möjlighet att skapa nya affärsrelationer till viss del har 
förbättras genom att Dorab kan hantera EDI. Sandström kan inte ge något konkret 
exempel på att Dorab fått en kund bara på grund av att företaget handlar via EDI, men 
han menar att företaget får en fördel gentemot sådana leverantörer som inte använder 
EDI. 

Det är Sandströms åsikt att Dorab inte fått någon förändrad beroendeställning 
gentemot Skövde kommun efter det att EDI börjat användas i relationen. Sandström 
tror heller inte att Skövde kommun blivit mer beroende av Dorab. Sandström refererar 
till det upphandlingstillfälle då Skövde kommun bytte från Dorab till en 
konkurrerande leverantör för viss typ av material, som visar att kommunen inte var 
beroende av Dorab. Visserligen innebär det ett relativt omfattande arbete att byta från 
en EDI-leverantör till en annan, säger Sandström, men han påpekar att det till stor del 
är beroende av hur flexibelt företaget har byggts upp internt kring EDI. Om denna 
flexibilitet kring EDI inte finns internt, så drar sig företaget säkerligen för att byta 
leverantör, säger Sandström.  

Om köpande och säljande företag har byggt upp en fungerande affärsrelation från 
början så anser Sandström att parterna skapar ett förtroende. Detta kan visa sig genom 
att kunden eller leverantören får direkta svar på frågor som ställs och att de problem 
som finns i affärsrelationen reds ut. Detta ger i sin tur att förtroendet stärks. I en 
affärsrelation där EDI används kan det vara så att förtroende är viktigare än i andra 
affärsrelationer. 

Sandström anser inte att Dorab knyter starkare band med sina EDI-kunder än med 
andra kunder. Sandström menar att med EDI uppkommer en win-win-situation, som 
ger båda parter fördelar. När orderprocessen sker via EDI sparar båda företagen 
pengar. 

 

5.2.2 PLS Produkter AB 

Intervjun genomfördes med Marcus Dyberg, som är chef för IT och elektronisk 
handel hos PLS Produkter AB. 
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Allmänt om företaget 

PLS Produkter AB, nedan kallat PLS, är beläget i Skövde och har 27 anställda. 
Företaget tillverkar och säljer städ- och hygienkemiska produkter. Omsättningen för 
år 1999 var ca 27 miljoner kronor. 

 

Allmänt om EDI-användningen 

Dyberg anger att EDI är detaljerad elektronisk information och beskriver EDI som ett 
verktyg för att underlätta och effektivisera en orderprocess. 

PLS började titta på EDI-lösningar i maj 1998. Initiativet togs av Skövde kommun, 
som sedan tidigare var kund hos PLS och som nu ville kunna handla elektroniskt med 
leverantören. Det dröjde till juni 1999 innan EDI användes för orderprocessen mellan 
PLS och Skövde kommun. Dyberg anser att PLS och Skövde kommun har drivit och 
styrt projektet gemensamt. Skövde kommun har dock varit den som ställt mest krav 
och av kommunen har PLS fått en projektplan som beskriver vad kommunen kräver 
av PLS vad det gäller EDI-lösningen. Dyberg menar att Skövde kommun har varit 
behjälpliga under EDI-projektet och att PLS inte hade varit där de är idag vad det 
gäller EDI utan Skövde kommuns stöd. 

De förväntningar som PLS hade på EDI vid projektets början var att företaget genom 
EDI skulle kunna bryta tidigare mönster och gamla handelsprocesser.  

Vid en jämförelse av beställningsprocessen utan EDI och med EDI anger Dyberg att 
en EDI-order tar tre dagar från order till leverans medan en telefon- eller faxorder tar 
fyra dagar. Vid den manuella hanteringen så tillämpas i vissa fall samlingsfakturering, 
varför det kan dröja upp till tjugo dagar innan betalning sker. Vid EDI-order sker 
ingen sådan samlingsfakturering. Företaget gör också stora tidsvinster i de interna 
rutinerna då EDI används. Dyberg uppskattar att en vanlig pappersfaktura tar 5-10 
minuter att administrera medan en EDI-faktura tar omkring 30 sekunder.  

Den största fördelen med EDI är att antal fel reduceras, säger Dyberg. Som nackdel 
anger Dyberg den sociala aspekten. Det kommer i förlängningen att krävas färre 
anställda som sköter processen och det ställs också allt högre kunskapsmässiga krav 
på dessa personer. Dyberg betonar dock att PLS inte har för avsikt att minska antalet 
anställda. Han pratar istället om den möjlighet till att frigöra tid som skapas. Denna 
tid använder PLS till att jobba mer med säljande arbete eller interna 
utvecklingsprojekt. I större organisationer anser Dyberg att personal blir överflödig 
som en effekt av EDI. 

Dyberg beskriver PLS affärsrelation med Skövde kommun som mycket god. PLS har 
varit leverantör till kommunen sedan 1975. PLS har en anställd som bara arbetar med 
Skövde kommun. Dyberg anser att EDI stärker affärsrelationen, eftersom det ger PLS 
möjlighet att visa att företaget inte är främmande för nya arbetsmetoder.  

 

Integration och kommunikation 

PLS arbetar med att ansluta nya kunder till EDI-processen och att utveckla EDI-
lösningarna med befintliga EDI-kunder. Idag sker ca 5 % av försäljningen via EDI.  
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EDI är integrerat med PLS affärssystem. Idag har PLS ytterligare ett system, i vilket 
företaget hanterar de manuella beställningarna. PLS beräknar att helt gå över till det 
EDI-integrerade systemet under hösten 2000.  

De EDI-meddelanden som PLS använder är order, leveransavisering, 
orderbekräftelse, faktura samt pris- och artikellista. PLS kommer också att utöka EDI-
användningen med fler meddelandetyper.  

Den personliga kontakten blir bättre i affärsrelationer där EDI används, anser Dyberg. 
Det beror på att den tid som tidigare lades på omfattande pappersarbete nu kan 
användas till kundbesök. När det gäller relationen med Skövde kommun har den 
person som arbetar uteslutande med kommunen kunnat få mer tid över till att besöka 
kommunens enheter och förevisa produkterna. Dyberg tycker att EDI och andra 
former av elektroniska beställningar på detta sätt bidrar till att relationen med 
affärspartners kan bli mer personlig, och vad det gäller Skövde kommun anser Dyberg 
att detta har förverkligats. 

 

Förhandlingsstyrka 

På frågan om försäljningsvolymen till Skövde kommun har förändrats på grund av att 
EDI används svarar Dyberg att företaget ser en tendens till ökad försäljning. Det är 
dock svårt att avgöra om ökningen beror på EDI eller på att företaget gjort ett bättre 
försäljningsarbete. Dyberg anser att EDI medför merförsäljning. Som exempel 
nämner Dyberg att en kund som gör en större beställning av rengöringsmedel, och 
dessutom behöver en diskborste, besvärar sig inte med att köpa diskborsten någon 
annanstans, utan köper även den av PLS. Detta innebär en fördel för PLS i förhållande 
till leverantörer som inte har EDI. Det är lite tidigt att bedöma effekterna eftersom 
PLS inte jobbat så länge med EDI. 

PLS har inte gjort någon större förändring i sitt sortiment som har att göra med att 
EDI används. Den förändring som har gjorts är att företaget anpassat sitt 
artikelnummersystem, så att olika mängder av viss produkt har olika artikelnummer. 

PLS har inte förändrat priserna på sina produkter gentemot Skövde kommun efter det 
att EDI införts. Den upphandling som ligger till grund för de villkor som gäller för 
närvarande gjordes innan parterna började använda EDI gentemot varandra. Dyberg 
säger att vid nästa upphandling kommer Skövde kommun förmodligen att försöka 
pressa priserna. Dyberg ser det inte som någon omöjlighet att tillmötesgå sådana krav, 
men PLS kräver då något tillbaka såsom att Skövde kommun får kortare 
betalningsfrist. Generellt sett är den offentliga sektorn tuffare i sina förhandlingar än 
den privata sektorn, anser Dyberg. Offentlig sektor är fokuserad vid att göra direkta 
ekonomiska vinster, medan den privata sektorn i högre grad ser EDI som en så kallad 
win-win-situation, då båda parter vinner fördelar genom EDI. 

I början såg PLS det som ett tvång från Skövde kommuns sida att införa EDI. Idag 
anser Dyberg att EDI och elektronisk handel är en möjlighet som ger 
konkurrensfördelar. Att PLS kan hantera EDI är ytterligare en anledning till att köpa 
produkter från PLS, förutom av kvalitets- och prisskäl, säger Dyberg. Han tror dock 
att det kommer att bli en nödvändighet för företag att kunna hantera EDI inom några 
år. 

Dyberg anser att PLS förhandlingsstyrka har blivit bättre efter det att företaget börjat 
handla via EDI. Inte just gentemot Skövde kommun, men i förhandlingar med andra 
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kommuner har PLS ökat sin möjlighet att påverka, menar Dyberg. I affärsrelationen 
med Skövde kommun känner sig PLS tryggare, eftersom PLS kan hantera EDI-
kommunikationen. 

 

Tillförlitlighet 

Dyberg anser att leveranssäkerheten ökar då EDI används. Det beror på att antalet fel 
minskar vid beställningen då antalet manuella arbetsmoment minskar. 

 

Flexibilitet 

Flexibiliteten inom företaget har ökat med EDI och annan elektronisk handel, säger 
Dyberg. Det visar sig genom att företaget snabbare kan ställa om sin produktion. 

Genom att EDI genererar ytterligare affärsmöjligheter anser Dyberg att det ger PLS 
större möjligheter att skapa affärsrelationer med nya kunder. Eftersom EDI bidrar till 
att sänka de administrativa kostnaderna för båda parter, kan förmågan att hantera EDI 
användas som argument i PLS marknadsföring.  

 

Övrigt 

I en affärsrelation där EDI används blir parterna mer beroende av varandra, anser 
Dyberg. Parterna knyts starkare till varandra, och det ser Dyberg som något positivt.  

Dyberg påpekar avslutningsvis att för PLS är EDI-kommunikationen något relativt 
nytt, och effekterna av denna form av affärskommunikation har kanske inte visat sig 
fullt ut ännu.  

 

5.2 3 Scan Foods AB 

Intervjun genomfördes med Bo Roos, som är EDI-ansvarig på Scan Foods AB. Bo 
Roos är anställd på Scan Foods IT AB som systemutvecklare. 

 

Allmänt om företaget 

Scan Foods är ett av elva dotterbolag inom koncernen Swedish Meats. Inom Scan 
Foods arbetar ca 3000 personer och totalt har koncernen ca 6000 anställda. Scan 
Foods omsatte under 1999 ca 4 miljarder kronor och koncernen som helhet omkring 
9,5 miljarder kronor. Scan Foods finns på många platser i landet, och intervjubesöket 
gjordes på anläggningen i Skara. 

 

Allmänt om EDI-användningen 

Bo Roos anser att EDI står för all elektronisk dataöverföring, och därmed innefattar 
både automatisk överföring dator till dator, webbhandel, överföring via fax och 
elektronisk post. Under intervjun kommer dock endast den automatiska överföringen 
direkt mellan datorer att beröras. 
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Scan Foods har påbörjat arbetet med EDI ett flertal gånger under de senaste femton 
åren, men inte lyckats få det att fungera ordentligt. Orsaken till detta är att Scan Foods 
tidigare inte sett tillräckligt stort värde med EDI. Kostnaden för uppstarten är stor och 
det krävs att det blir volym i EDI-transaktionerna för att det skall bli ekonomiskt 
försvarbart. Andra problem som har legat bakom den tröga uppstarten är enligt Roos 
att åsikterna går isär om vilka tekniska lösningar och standarder som skall användas. 
År 1997 fick Scan Foods dock sitt första EDI-avtal och sedan dess använder företaget 
EDI gentemot några av dess kunder och för viss del av orderprocessen. 

Den egentliga anledningen till att Scan Foods började använda EDI var att de stora 
grossisterna krävde det, anser Roos. Förväntningarna som Scan Foods hade på EDI 
vid starten var att uppnå enklare och bättre flöden. Roos anser att företaget inte 
lyckats nå upp till dessa förväntningar ännu.  

Beställningsprocessen vid EDI börjar med att prislistan med de produkter som 
avtalats om skickas till kunden. Detta sker med jämna mellanrum. Kunden sänder en 
order till Scan, som kontrollerar att ordern ser riktig ut och skickar tillbaka ett 
ordererkännande, som talar om att ordern är mottagen. Scan samlar sedan ihop 
fakturorna veckovis och sänder dessa till kunden. Det beror på tradition att 
faktureringen inte sker dagligdags, men i förlängningen kommer det säkerligen att 
förändras, menar Roos.  

Roos anser att den stora skillnaden gentemot en traditionell beställning är att via EDI 
kan kunden beställa när det passar denne. Vid traditionell beställning ringer Scan upp 
kunden för att ta emot beställningen. För Scan Foods del innebär det inte något 
speciellt att ordern kan komma när som helst på dygnet, menar Roos. Företaget 
tillämpar en stopptid på två dygn, vilket medför att en beställning som görs dag noll 
levereras dag två.  

En fördel med EDI är att Scan Foods kan vinna mycket på ett bra avtal gentemot 
Skövde kommun, anger Roos. När avtalet har slutits kan inga andra leverantörer 
handla dessa varor med Skövde kommun. Därmed får Scan Foods en jämnare 
försäljning av dessa varor.  

Den största nackdelen med EDI är att det är svårare att nå ut till kunden, säger Roos. 
När Scan Foods säljare ringer till kunden har säljaren möjlighet till att marknadsföra 
varorna och att sälja ut överskott av produkter. Roos anser att flexibiliteten minskar på 
detta vis. Kunden får både mer möjligheter och mer ansvar när EDI används. 

En annan nackdel med EDI för Scan Foods del är att priset presenteras väldigt tydligt 
för kunden, medan innehållet i produkten inte alls presenteras lika klart, enligt Roos. 
Eftersom Scan Foods arbetar med kvalitet, så menar Roos att det kommer att krävas 
mer marknadsföring från Scan Foods sida för att påvisa kvaliteten. Roos tror att priset 
kommer att få en större betydelse när EDI används, men han menar också att det är 
beroende av hur systemen utformas. Företag som utvecklar och säljer dessa system 
kommer därför att kunna påverka vilka egenskaper hos varan som betraktas som 
viktiga. Som exempel nämner Roos att Scan Foods har lagt upp utförligare och mer 
lättlästa artikeltexter till sina varor. Vissa av kunderna har datasystem som inte klarar 
av det gränssnitt som Scan Foods använder, och dessa kunder kan därför inte läsa 
artikeltexterna. Roos menar att antingen får Scan Foods sluta att leverera till kunderna 
eller så får företaget presentera sina varor på ett sämre sätt. Roos säger att det skulle 
kunna vara möjligt att ett stort företag som Scan Foods erbjöd sina kunder att gratis 
köra ett visst system, där Scan Foods kan presentera sina varor på det sätt som är mest 
fördelaktigt för dem.  
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Ytterligare en nackdel med EDI som Roos framför är att merförsäljningen minskar. 
Tidigare när säljaren ringde upp kunden kunde säljaren presentera erbjudanden på 
produkter för kunden. Kunden passade också ofta på att köpa andra varor än 
anbudsvaror av Scan Foods, för att det var smidigt för kunden. Denna försäljning av 
varor som inte är på anbud kommer att minska markant, anser Roos. För Skövde 
kommun innebär detta en fördel, menar Roos.  

Roos beskriver affärsrelationen med Skövde kommun som att kommunen är en 
anbudskund, och att affärer endast görs med upphandlingsenheten. Vid sidan om detta 
har parterna på grund av tekniken ett EDI-partnerskap, som knyter dem samman. 
Roos skiljer på EDI-partnerskap och ”vanligt” partnerskap. Roos menar att om Scan 
Foods hade haft ett ”vanligt” partnerskap med Skövde kommun skulle Scan Foods 
exempelvis automatiskt kunna leverera sitt överskott av produkter till kommunen.  

Skövde kommun är en av de tre största kommunerna som Scan Foods använder EDI 
mot, anger Roos. De andra kommunerna är Eskilstuna och Helsingborg. Med 
Eskilstuna kommun har EDI-samarbetet kommit längst. Helsingborgs kommun har 
tagit en paus i sitt EDI-användande på grund av att kommunen har problem med sitt 
EDI-användande. EDI-kommunikationen med Skövde kommun är fortfarande i 
provdrift. Fortfarande övervakas flödet och parterna har EDI-avstämningsmöten med 
jämna mellanrum. 

 

Integration och kommunikation 

Scan Foods arbetar inte aktivt med att ansluta fler kunder till EDI, eftersom företagets 
handelssystem inte klarar SFTI8. Scan Foods använder därför temporärt ett gammalt 
system för EDI, och så länge det nya systemet inte klarar av SFTI har företaget svårt 
att hantera handel via EDI med fler kunder.  

Hos Scan Foods ligger ansvaret för EDI fortfarande hos tekniker, men Roos anser att 
det är viktigt att marknadsavdelningen tar över ansvaret så snart det är möjligt. Innan 
detta sker vet inte Scan Foods vad EDI innebär affärsmässigt, menar Roos.  

Roos trodde att beställningarna skulle komma mer frekvent med EDI, men det har 
blivit tvärtom. Det beror på att beställarna planerar bättre nu, och beställer mer varje 
gång, anser Roos. 

Kravet på prislistan har ökat genom EDI. Skövde kommun får en bättre kontroll på att 
varan verkligen säljs till det uppgjorda priset. Om Scan Foods missat en uppdatering 
av priset påpekar Skövde kommun detta, oberoende av om priset är för högt eller för 
lågt. Detta är ett tecken på partnerskap, anser Roos. Vid en ren kund-
leverantörsrelation letar kunden bara fel som medför en försämring hos kunden. Detta 
har försvunnit med EDI, anser Roos. Båda parter vill få EDI-kommunikationen att 
fungera bättre och då gäller det att hitta och rätta till alla typer av fel. Skövde 
kommun och Scan Foods deltar också i gemensamma konferenser kring EDI, vilket 
stärker affärsrelationen, menar Roos. 

De resande försäljarna kommer att bli produktpresentatörer, som bara presenterar 
varorna men inte tar emot några beställningar. Idag säljer fortfarande dessa försäljare 
en del produkter vid dörren, men om de inte upphör med det kommer Scan Foods att 
få säljförbud hos Skövde kommun. Orsaken till att försäljningen i samband med 

                                                 
8 SFTI-Single Face To Industry. Gemensamt gränssnitt för EDI mellan offentlig sektor och näringsliv. 
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besök fortsätter är att det är tradition. De resande försäljarna tror inte på EDI som 
försäljningskanal, menar Roos.  

Roos anser att de är viktigt att ha någon typ av kundbesök eftersom den personliga 
relationen är så viktig att den överväger allt annat. Om parterna har en bra relation är 
det lättare att komma undan om det blir fel på produkter eller i leveranser. Roos 
menar att telesäljarna har en stor kunskap om kunderna, som skall tas tillvara. Därför 
tror Roos att dessa personer kommer att få en annan roll inom företaget, exempelvis 
att stötta produktpresentatörerna, organisera demonstrationer av varor eller jobba med 
registervård. I framtiden kommer det att bli mycket viktigt att kunden känner att 
företaget jobbar just för kunden, anser Roos. Telesäljarna är viktiga resurser i detta 
arbete. Det räcker inte att göra reklam för varorna, utan Scan Foods måste ha en 
relation med kunden, säger Roos. Den personliga kontakten som telesäljarna har med 
beställarna på Skövde kommun kommer att minska i och med att Skövde kommun 
sätter ytterligare press på att beställningen istället skall gå via EDI.  

 

Förhandlingsstyrka 

Om försäljningsvolymen kommer att öka till Skövde kommun på grund av att EDI 
används är för tidigt att säga, menar Roos. Det är för få enheter hos Skövde kommun 
som beställer via EDI än. Av dessa har någon ökat och någon minskat sin 
beställningsvolym hos Scan Foods. Roos tror inte att försäljningsvolymen kommer att 
öka med EDI, men däremot att den kommer att minska om Scan Foods inte kan 
erbjuda handel via EDI. Roos säger sedan att det är möjligt att Scan Foods ökar sin 
försäljning på grund av att företaget slår ut andra leverantörer som inte kan hantera 
EDI.  

Roos anger att Scan Foods inte förändrat priserna på produkterna gentemot Skövde 
kommun efter det att parterna börjat handla via EDI med varandra. Men enligt Roos 
har varje resande försäljare haft möjlighet att lämna rabatt till sina kunder. Därmed 
kunde priserna på varorna vara olika för olika enheter inom Skövde kommun. När 
beställningen görs via EDI blir priset på varorna samma oberoende av vem som 
beställer. 

Övriga villkor som har förändrats med EDI är att Skövde kommun kan beställa tätare 
inpå leveransen.  

Roos anser att Scan Foods förhandlingsstyrka har blivit bättre i och med att EDI 
används. Kunden satsar mycket på att få EDI-kommunikationen att fungera, anser 
Roos. 

 

Flexibilitet 

Scan Foods möjlighet att skapa nya affärsrelationer ökar med EDI, anser Roos. 
Företaget får ytterligare ett sätt att göra affärer.  

Roos menar att tekniken som kopplar parterna samman medför att Skövde kommun 
har väldigt svårt att byta anbudsleverantör. I takt med att fler leverantörer bygger upp 
system kring EDI får Skövde kommun lättare att byta till annan leverantör. 
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Tillförlitlighet 

Den största fördelen med EDI för Scan Foods del anser Roos vara att det blir färre fel 
i beställningarna.  

 

Övrigt 

Scan Foods knyter starkare band med EDI-kunderna, anser Roos. Det beror på att 
tekniken sammanbinder parterna. Roos tror heller inte att Skövde kommun vill 
genomgå samma process en gång till med en konkurrent till Scan Foods, vilket också 
medför att parterna knyts samman mer.  

Affärsmässigt har Scan Foods inte fått någon förändrad beroendeställning. Den 
tekniska delen av EDI skapar dock ett beroende, anser Roos. 

Förtroende har stor betydelse i en affärsrelation, anser Roos. Med förtroende skapas 
en nåbarhet. Företag är beroende av att det finns ett förtroende i en affärsrelation. Om 
förtroende får ökad betydelse i en affärsrelation där parterna handlar via EDI vet inte 
Roos. Förtroende för Scan beror på många faktorer.  

För Scan Foods är EDI en förlustaffär än så länge, men företaget lägger ändå ner 
mycket kraft på det för att vara med på marknaden. Idag anser Roos att EDI är en 
strategisk fördel gentemot kommuner, men i framtiden kommer förmågan att hantera 
EDI vara en nödvändighet för leverantörerna. 

 

5.2.4 Skövde kommun, Rydskolan 

Intervjun genomfördes via telefon med Christina Isacson, kanslist på Rydskolan. 
Intervjun behandlar särskilt enhetens EDI-kommunikation med Dorab AB.  

 

Allmänt om EDI-användningen 

Christina Isacson beskriver EDI genom att ange att leverantörerna sänder sitt 
artikelregister till Skövde kommun. Beställaren registrerar sin order i systemet och 
sänder den elektroniskt. 

På Rydskolan har EDI använts för inköpsprocessen sedan våren 1999. Isacson har 
beställt via EDI sedan augusti 1999. Isacson tror att Rydskolan började använda EDI 
eftersom det är ekonomiskt både för köpande och säljande organisation.  

Arbetssituationen har förbättrats genom EDI, anser Isacson. Pappershanteringen 
minskar betydligt, och beställningsarbetet förenklas. Isacson har dock fått mer att 
göra, eftersom det är färre personer som kan beställa artiklar numera.  

 

Integration och kommunikation 

Isacson säger att hon beställer betydligt oftare nu när beställningarna går via EDI. 
Tidigare samlades beställningarna på hög. Som orsaker till förändringen nämner 
Isacson att det är enklare och mindre kostsamt att beställa via EDI.  

Den personliga kommunikationen med Dorab har minskat, enligt Isacson. Sedan 
enheten började använda EDI har Isacson inte pratat med personalen på Dorab. 
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Isacson anser inte att det är varken en fördel eller en nackdel att ha mindre personlig 
kommunikation med leverantören. Enheten har samma möjlighet som tidigare att 
rådfråga Dorab per telefon vid behov.  

I datasystemet har beställaren bättre tillgång till information om artiklarna än tidigare, 
anser Isacson. Det har blivit lättare att se priser och därmed att välja artikel. I 
datasystemet finns också en hjälptext, som ger information för vardera artikel. 

Det är i vissa fall svårt att söka efter artiklar i datasystemet. Det beror på att olika 
leverantörer har olika benämningar på samma typ av artikel. Isacson använder 
fortfarande leverantörskatalogen för att hitta artikelnummer och för att se bilder på 
artiklarna. 

 

Tillförlitlighet 

Den förändring av leveranserna som skett efter att EDI börjat användas är att det går 
snabbare att få artiklarna. Däremot anser Isacson inte att det blivit färre fel i 
leveranserna.  

 

Förhandlingsstyrka 

Om Skövde kommun har fått någon förändrad förhandlingsstyrka genom EDI vet inte 
Isacson. 

 

5.2.4 Skövde kommun, Tekniska kontoret, fastighetsserviceavdelningen 

Intervjun genomfördes med Ulla Stenvall som är städledare på 
fastighetsserviceavdelningen på Skövde kommun. Intervjun behandlar särskilt 
enhetens EDI-kommunikation med PLS Produkter AB. 

 

Allmänt om EDI-användningen 

Ulla Stenvall beskriver EDI genom att ange att beställning sker med hjälp av datorn. 
På avdelningen används EDI för inköpsprocessen sedan mitten av år 1999. Stenvall 
har arbetat med EDI lika länge. EDI-kommunikationen med PLS startades i slutet av 
år 1999. Enligt Stenvall började avdelningen att använda EDI för att det är smidigare 
och ekonomiskt mer gynnsamt än att beställa via telefon eller fax.  

Processen kring en beställning då EDI används börjar med att Stenvall lägger 
beställningen via EDI och sparar alla order i pappersform. Beställningarna stäms av 
mot följesedeln, varpå godsmottagning görs i datasystemet. Då skapas en så kallad 
förfaktura, som går för attest till Stenvalls chef.  

En skillnad vid beställningar via telefon eller fax gentemot EDI-beställningar är att 
beställningar från flera olika leverantörer kan samordnas, istället för att ringa upp 
vardera leverantören.  

Stenvall anser att hennes arbetssituation har förändrats i positiv riktning med EDI 
eftersom hon har bättre kontroll över vad som åtgår. Men det innebär också att hon 
som städledare får större arbetsbörda, eftersom det är färre personer som har 
befogenhet att beställa varor via EDI än enligt tidigare rutiner.  
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Integration och kommunikation 

Beställningsrutinen har förändrats på så sätt att enheten nu beställer mer sällan än 
tidigare, då EDI inte användes. Det beror på att det är färre personer som beställer nu 
och det är lättare att samla ihop beställningarna.  

Informationsdelningen har inte förändrats på något sätt, enligt Stenvall. Informationen 
är ungefär densamma och den är varken mer eller mindre lättillgänglig nu än tidigare.  

På det sociala planet upplever Stenvall EDI som negativt. Hon menar att hon saknar 
att få prata med en person hos det säljande företaget. Hon uttrycker det som att det 
blivit ”dödare” nu. Stenvall menar dock att de besök som säljarna nu gör hos de olika 
enheterna på Skövde kommun till viss del kompletterar den uteblivna vardagliga 
kontakten som tidigare fanns. Så länge EDI är relativt nytt tror Stenvall att besöken 
kommer att vara relativt frekventa, men att det är något som kommer att avta med 
tiden. Det är heller inte lika lättillgängligt att rådfråga om produkterna. Beställaren 
måste ha större kunskap kring produkterna och blir tvungen att använda katalogerna 
mer. 

 

Flexibilitet 

Antalet leverantörer har inte förändrats sedan Skövde kommun började använda EDI, 
säger Stenvall. Avdelningen har liksom tidigare tre leverantörer som de handlar via 
EDI med. Möjligheten att välja leverantör har heller inte förändrats. Det är fortfarande 
styrt genom avtal med leverantörer. Stenvall tycker att det blivit mer ordning efter det 
att avdelningen börjat arbeta med EDI. Flexibiliteten ligger i att beställningarna nu 
kan göras när tid finns.  

 

Tillförlitlighet 

En stor fördel med EDI är enligt Stenvall att det blir betydligt färre fel i leveranser, 
genom att rätt varor levereras. Detta anser Stenvall bero på att den mänskliga faktorn 
reducerats. Vid telefonorder kan missförstånd lättare uppstå eller felaktigt 
artikelnummer anges. Med EDI är det säkrare att rätt vara beställs genom att 
beställaren direkt kan se på bildskärmen vilken vara som beställs. Stenvall anser 
också att leveranserna sker mycket snabbare då beställningen sker via EDI. De 
snabbare leveranserna tror hon beror på databehandlingen och att EDI-beställningarna 
hanteras snabbare. 

 

5.2.5 Skövde kommun, Servicehuset Bagaren 

Intervjun utfördes via telefon med Irene Karlsson, som är ekonomiföreståndare och 
kostkonsulent på Skövde kommun. Intervjun behandlar särskilt servicehuset Bagarens 
EDI-kommunikation med Scan Foods AB. 
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Allmänt om EDI-användandet 

Irene Karlsson beskriver EDI genom att säga att handel sker via särskilda 
beställningsprogram och att fakturan är elektronisk. 

På servicehuset Bagaren används EDI sedan år 1998. Irene Karlsson har arbetat med 
EDI-beställningar under hela perioden. Karlsson tror att anledningen till att EDI 
började användas var att Skövde kommun ville få bort den kostsamma manuella 
fakturahanteringen och på så sätt reducera kostnaderna för inköp.  

Karlsson beskriver beställningsprocessen genom att ange att Skövde kommun får ett 
fullständigt artikelregister från leverantören på samtliga artiklar. I detta artikelregister 
finns både produkter som Skövde kommun har avtalat om i upphandlingen, så kallade 
anbudsvaror, och produkter som inte är anbudsvaror. En markering anger vilka varor 
som är anbudsvaror. Beställarna kan göra egna mallar för varje leverantör med de 
vanligaste produkterna, vilka bör utgöras av anbudsvaror. Beställaren anger varorna 
som skall beställas och det önskade leveransdatumet, stämmer av totalsumman och 
sänder beställningen. När varorna kommer stäms följesedeln av och godsmottagning 
görs i systemet varpå förfaktura skapas. I systemet görs en automatisk matchning 
mellan förfakturan och den faktura som kommer från leverantören. Om dessa 
stämmer överens så sker betalning av fakturan.  

Vid jämförelse med beställningsprocessen då beställningen sker via telefon eller vid 
leverantörsbesök, så säger Karlsson att det vid EDI-beställningar är det tydligare vem 
som gör beställningen. Vid fel är det uppenbart vem som har felat. Det blir också 
tydligare vilka varor som är anbudsvaror. Karlsson menar att beställaren blir mer 
prismedveten och anbudstrogen när beställning görs via EDI, eftersom priser och 
villkor framgår tydligare. När beställningen görs via telefonsamtal kan beställaren inte 
vara säker på att det blir en anbudsvara som beställs. Det är också mödosamt att 
kontrollera om utlovade rabatter verkligen ges. Även denna kontroll ökar vid 
beställning över EDI. Beställaren blir också mer flexibel, eftersom ordern kan läggas 
när som helst på dygnet. Tidigare gjordes beställningen när leverantören ringde, vilket 
skedde på vissa veckodagar vid visst bestämt klockslag. Det innebar att beställaren 
fick vänta in telefonsamtalet, och låste på så vis upp sig kring det. Men vid EDI måste 
beställaren istället bevaka ordersvar, för att se om hela beställningen kommer att 
levereras. Ordersvaret brukar komma inom några timmar efter beställningen. 

Med EDI går det snabbare att beställa och beställaren spar tid, anser Karlsson. Det blir 
också enklare att vid ett och samma tillfälle göra beställningar för flera veckor 
framöver. Det bidrar till att beställaren får en bättre arbetssituation. Karlsson tycker 
att det dessutom blir tydligare vem som gör vad när beställningarna görs via EDI, 
eftersom alla inom beställningsenheten inte har befogenhet att beställa.  

 

Integration och kommunikation 

Karlsson anser inte att beställningar görs oftare eller mer sällan med EDI, utan 
beställningar görs ungefär lika ofta som tidigare. Kommunikationen blir annorlunda 
med EDI, eftersom samtalen med leverantörerna nu har ett annat syfte. Karlsson 
tycker att leverantörskontakten har blivit roligare. Leverantören informerar och 
förevisar produkterna istället för att vara direkt säljande. Tidigare kunde kommunens 
personal känna sig tvungna att köpa av säljaren, tror Karlsson. Personalen kan nu be 
säljaren komma och förevisa produkterna. Karlsson menar att EDI medför ett helt 
annat och mer positivt sätt att jobba gentemot leverantören. Vad det gäller Scan så har 
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den kommunikationen inte förändrats så mycket än, eftersom Scans säljare 
fortfarande ringer och tar upp beställningar. Det beror på att Scan inte litar på att EDI-
systemet fungerar, eftersom det är under uppbyggnad, enligt Karlsson.  

Informationen är inte helt bra i EDI-systemet, anser Karlsson. Olika produkter har 
olika benämningar hos olika leverantörer, vilket gör det svårare att söka på viss 
produkt.  

Antalet leverantörer har inte förändrats ännu, eftersom det finns anbud som gäller. 
Enligt Karlsson är det dock inte säkert att anbudsvaran är den billigaste och bästa. 
Eftersom det blir lättare att jämföra pris och innehåll för varorna när leverantörerna 
sänder sina artikelregister via EDI, så kan beställaren hitta bättre varor. Detta framförs 
till inköpsavdelningen och på sikt kan den bättre varan bli en anbudsvara. 

 

Förhandlingsstyrka 

Angående förändring av förhandlingsstyrkan så säger Karlsson att Skövde kommun 
vill ha leverantörer som kan hantera EDI och som klarar att sköta fakturorna 
elektroniskt. Hon menar också att prisuppgifter blir tydligare och att det är de angivna 
priserna som gäller. Vissa matvaror kan variera kraftigt i pris på kort tid. Med EDI vet 
beställaren att det är priset vid beställningstillfället som gäller. Detta ger bättre 
kontroll på priserna.  

 

Tillförlitlighet 

Karlsson anser inte att det skett någon förändring varken tidsmässigt eller 
kvalitetsmässigt i leveranserna efter det att EDI börjat användas mot Scan och övriga 
leverantörer.  

 

Övrigt 

Det som är mest positivt med EDI enligt Karlsson är att beställningarna går smidigare 
att utföra och att de kan förarbetas. Om beställaren är borta nästa dag kan ordern göras 
dagen innan. Det innebär en större flexibilitet, eftersom beställaren inte behöver vänta 
på att leverantören skall ringa. 

Det som kan vara negativt med EDI-beställningar är att den priskontroll som tidigare 
låg på den centrala inköpsavdelningen, nu har lagts ut på beställarna. Karlsson menar 
att en arbetsuppgift har tillkommit utan att beställarna fått tidskompensation för det. 
Men EDI är fortfarande något nytt, och Karlsson tror att detta är något som kommer 
att justeras med tiden. 

 

Tillägg 

Karlsson anser att när datoriseringen förs ut till områden som tidigare inte arbetat på 
detta vis, så krävs det planering. EDI innebär ett nytt sätt att arbeta, och det måste få 
ta sin tid att ändra invanda rutiner och tankesätt. Många av de anställda har kanske 
inte någon tidigare datorvana och behöver få grundläggande utbildning. Karlsson 
anser att den datorisering som skett är positiv för personalen. 
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5.2.6 Skövde kommun, Inköpsavdelningen  

Intervjun genomfördes vid besök med Birgitta Peterson, som är inköpare på Skövde 
kommun. Peterson arbetar uteslutande med elektronisk handel. 

 

Allmänt om EDI-användandet 

Peterson beskriver EDI som ett utbyte av strukturerade, standardiserade elektroniska 
meddelanden i ett slutet system. 

Skövde kommun startade sitt arbete med EDI under våren 1997. Under andra halvåret 
1997 började kommunen aktivt att ansluta leverantörer och i februari 1998 startades 
EDI-kommunikation för orderprocessen med de första leverantörerna.  

Anledningen till att Skövde kommun började med EDI var att kommunen ville vinna 
ekonomiska fördelar samt underlätta och effektivisera administrationen från 
beställning till betalning. Förväntningarna på EDI i inledningsskedet var uteslutande 
av ekonomisk art, anger Peterson. Kommunen skulle inte lägga tid och pengar på att 
hantera fakturor. Personalmässigt har effekten av EDI blivit att kommunen minskat 
med tre heltidsanställda, som uteslutande sysslade med fakturahantering.  

EDI-processen bygger på att det finns en affärsrelation mellan parterna, och att de har 
upprättat ett ramavtal. Leverantören skickar sin prislista, och Skövde kommun 
kontrollerar att den stämmer vad det gäller priser, avtalsnummer m.m. Prislistan 
skickas vid varje förändring, exempelvis då artiklar tillkommit eller utgått eller då 
priserna förändrats. I prislistan är anbudsvarorna markerade. Beställarna hämtar 
artiklar ur artikelregistret som köps ofta och lägger det i en särskild mall för att 
underlätta beställningen. Beställarna skickar ordern. Systemet är slutet, vilket gör att 
meddelandena är spårbara. Flödet dokumenteras noggrant genom kvittenser. 
Leverantören skickar tillbaka ordersvar. Den stora vinsten uppnås genom den 
matchning som görs mellan förfakturan och fakturan.  

De största fördelarna med EDI är dels att det blir mer ekonomiskt effektivt och dels 
att det frigörs tid för personalen, så att de kan syssla med deras egentliga 
arbetsuppgifter, anser Peterson. En annan fördel är att det skapas en spårbarhet i 
flödet. Meddelandena används som räkenskapsmaterial, så allt material sparas under 
10 år. Ur bokföringssynpunkt är det därför viktigt att flödet fungerar på ett riktigt sätt. 

En nackdel med EDI är, enligt Peterson, att det är för svårt för leverantörerna att 
komma igång. Detta beror delvis på att leverantörernas affärssystem inte är anpassade 
till elektronisk handel. En annan svårighet har varit att gå igenom flödet och kartlägga 
affärsprocesserna. Många leverantörer har inte kontroll på hur rutinerna går till. Men 
det beror också på den mänskliga faktorn, eftersom det är svårt att förändra invanda 
beteenden. En utredning som gjorts säger att elektronisk handel innebär 20 % teknik 
och 80 % förändringsprocess, vilket Peterson håller med om. Inledningsvis har 
problemen varit av teknisk karaktär, men när installation av system och andra 
tekniska moment väl är klara så blir svårigheterna att förändra beteendemönster hos 
de anställda både inom Skövde kommun och hos leverantörerna. Det största arbetet 
för Skövde kommuns leverantörer i samband med EDI-starten har varit att få ordning 
på prislistan, anser Peterson. Många av företagen har inte haft någon ordentlig 
ordning på artiklarna, och det har tagit tid att strukturera upp ett artikelregister. De 
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övriga EDI-meddelandena har sedan gått relativt snabbt att få ordning på, anser 
Peterson. 

 

Integration och kommunikation 

Med EDI ges mer tid till produktinformation och mer kvalitativ kommunikation, 
anger Peterson. Detta är särskilt betydelsefullt när det gäller livsmedelsleverantörer, 
eftersom produktsortimentet är stort och varor till specialkost skall köpas. Peterson 
anser att med Skövde kommuns huvudleverantör av livsmedel, där EDI använts en 
längre tid, har kommunikationen blivit mer kvalitativ. När det gäller Scan Foods så 
har EDI-samarbetet inte kommit så långt, och utbytet av EDI-meddelanden sker 
fortfarande inte felfritt. 

Inom livsmedelsbranschen finns en tradition att försäljarna ringer upp kunden för att 
ta emot ordern. Varje telesäljare hos Scan Foods har vissa enheter inom Skövde 
kommun som denne alltid ringer. Detta innebär att kommunikationen i hög grad är 
knuten till en viss person hos motparten, och därmed mer personlig. Peterson menar 
att det innebar en sårbarhet för Skövde kommun, som minskat med EDI.  

Peterson anser att affärsrelationen med sådana leverantörer som Skövde kommun har 
elektronisk handel med mer fått karaktären av ett partnerskap. Det blir en intensivare 
och intimare relation. Det är inte bara ett affärsavtal som upprättas mellan köpare och 
säljare och som sedan rullar på. Leverantören knyts till Skövde kommun genom det 
ytterligare steg som EDI-avtalet innebär, säger Peterson. På samma sätt knyts Skövde 
kommun till leverantören och relationen fördjupas. Parterna känner till 
förutsättningarna kring affärsrelationen på ett bättre sätt. Det är också lättare för 
kommunen att kontrollera så att de varor som köps är anbudsvaror. Därmed ökar 
också köptroheten gentemot anbudsleverantörerna. Avtalet får på så sätt större 
betydelse för leverantören. Eftersom köptroheten ökar tror Skövde kommun att de 
skall få lägre priser. I dagsläget har prisläget inte förändrats, men från några 
leverantörer får Skövde kommun en extra ekonomisk bonus som baseras på volymen 
av beställningar som går via EDI. Peterson tror att priserna kommer att sänkas, 
eftersom leverantörerna får lägre kostnader då det inte längre behövs någon manuell 
ordermottagning eller manuell fakturahantering. 

När det gäller affärsrelationen med PLS, så säger Peterson att de båda parterna alltid 
haft en god relation, men att den har stärkts genom EDI-samarbetet. Skövde kommun 
och PLS arbetar ihop med olika aktiviteter kring elektronisk handel. PLS har fått 
möjlighet att marknadsföra sig i dessa sammanhang, och även Skövde kommun 
marknadsför PLS, anser Peterson. Detta har givit företaget ett stort mervärde. När 
Skövde kommun tog kontakt med PLS angående EDI, så sköttes det administrativa 
till allra största del manuellt. PLS började från grunden med sin datorisering. De valde 
en systemlösning som innebar att EDI integrerades med företagets affärssystem, 
vilket gjorde att företaget effektiviserades markant. Därmed anser Peterson att PLS 
har möjlighet att hålla nere sina priser, även om råvarorna till produktionen skulle 
stiga. Om ett mindre företag istället väljer en enklare systemlösning som inte är 
integrerad med affärssystemet, utan företaget ändå manuellt måste registrera ordern i 
ekonomisystemet, så uppstår inte dessa effektiviseringsvinster. Det är då möjligt att 
det är svårare för kunden att pressa priserna, tror Peterson.  

En annan sak som har förändrats genom EDI-kommunikationen är att Skövde 
kommun har kontakt med fler och delvis andra personer nu än tidigare. Innan EDI-
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tiden var det bara VD eller ekonomichefen som kommunen hade kontakt med i 
samband med att avtalet skrevs. Även på så sätt har EDI inneburit intensivare 
kontakter med leverantören, anser Peterson.  

 

Förhandlingsstyrka 

Informationsdelningen har förbättrats genom EDI, enligt Peterson. De artiklar som 
finns i prislistan är de aktuella artiklarna. Prisuppgiften blir mer exakt och 
produktinformationen utförligare. PLS har relativt få artiklar och det sker sällan 
förändringar av priserna på dessa produkter. Dorab har många fler artiklar och artiklar 
tillkommer och utgår mer frekvent. Dessutom kan papperspriset variera. Detta gör att 
EDI har förbättrat informationen kring Dorabs artiklar. Den största 
informationsförbättringen står livsmedelsleverantörer såsom Scan Foods för. Det 
beror på att i livsmedelsbranschen sker det ofta förändringar av artiklarna och priserna 
kan fluktuera mycket på kort tid.  

När beställningen går via EDI är det i högre grad än tidigare beställaren som gör valet 
av produkten, anser Peterson. Tidigare kunde beställaren ange vilken typ av produkt 
som skulle köpas och det var sedan säljaren som valde ut den exakta produkten. 
Beställaren kan också lätt få fram statistik över sina inköp från de olika leverantörerna 
och får ökad möjlighet att göra uppföljningar av inköpen. Det bidrar till att beställaren 
har bättre möjlighet att följa sin budget. Hur bra beställaren kan utnyttja 
informationen i datasystemet beror på datamognaden och förmågan att kunna söka 
bland artiklarna, påpekar Peterson. 

Tidigare förlitade sig Skövde kommun på inköpsstatistik från leverantörerna. Nu äger 
Skövde kommun denna information själva, och kan ta fram en mer förfinad statistik 
än vad som tidigare kunde fås från leverantörerna.  

Med EDI har Skövde kommun fått en mycket bättre kontroll på leveranserna och de 
priser som tagits ut för varorna. Tidigare skickades följesedeln till inköpsavdelningen, 
som endast hade möjlighet att göra stickprov på dess överensstämmelse med fakturan.  

Beställarna styrs mer till att beställa anbudsvaror när EDI används, och detta är 
positivt för Skövde kommun, anser Peterson. När köptroheten ökar, förbättras också 
Skövde kommuns möjlighet att pressa priserna. Skövde kommun uppträder också mer 
som en enda enhet nu, anser Peterson. Varje beställare kan inte köpa varor hos ”sin 
egen” leverantör. Numera får också alla enheter samma priser. Förut kunde 
försäljarna, främst inom livsmedelsbranschen, ge bättre rabatter till vissa enheter. 
Dessa försäljare får inte längre ta emot order vid sina säljbesök, utan alla order skall 
gå via EDI. Förändringen har varit kontroversiell, menar Peterson, och det har med 
den personliga relationen och mänskliga faktorn att göra. Förändring kan också 
missgynna vissa enheter som tidigare fått bra rabatter, men som helhet innebär det en 
ekonomisk fördel för Skövde kommun att förhandla som en enhet.  

Peterson menar att båda parter vinner på den ökade köptroheten. Skövde kommun har 
valt leverantören, eftersom den totalt sett är mest förmånlig att handla från. 
Leverantören blir garanterad att få alla order från Skövde kommun.  

Enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) (bilaga 5), så får kommunerna inte 
särbehandla exempelvis företag på orten, utan samtliga leverantörer skall ha samma 
möjlighet att konkurrera i samband med upphandlingar. Vid dessa upphandlingar görs 
en helhetsbedömning av priset på produkten och dess anskaffningskostnader. Även 
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andra aspekter vägs in, såsom miljöaspekter. Peterson menar att eftersom 
inköpskostnaderna blir betydligt lägre när inköpet och fakturahanteringen görs via 
EDI, kanske det blir så att en leverantör som inte kan hantera EDI inte kommer att få 
chans att leverera till kommunen. Företagen har därför på sikt inte något alternativ, 
utan måste börja arbeta elektroniskt.  

 

Flexibilitet 

Med EDI skall det bli lättare att byta leverantör. Upphandlingen skall även den i 
framtiden göras elektroniskt. De juridiska förutsättningarna är ännu inte helt klara. 
När en lagändring väl är utförd, så kommer det att bli lättare att göra upphandlingar, 
anser Peterson.  

När byte av leverantör skedde tidigare, då EDI inte användes, innebar det ett stort 
arbete att sprida den informationen till alla beställare. Idag är det bara att göra en 
förändring i datasystemet, och den förre leverantörens artiklar blir obeställbara. 
Peterson menar att när det blir lättare att byta leverantör skall konkurrensen bland 
leverantörerna öka.  

 

Tillförlitlighet 

Leveranssäkerheten har ökat genom EDI, eftersom antal fel i leveranser har minskat. 
Det beror dels på att ett antal led försvunnit, men också att det nu är beställaren som 
gör det exakta valet av produkten. Att felen har minskat ser Skövde kommun på att 
antalet kreditnotor blivit färre. Eftersom reklamationer är kostsamt för både köparen 
och leverantören, så har båda parter mycket att vinna på att risken för fel reduceras.  

 

Övrigt 

Så länge det finns relativt få leverantörer som klarar att hantera elektronisk handel, så 
kan EDI innebära en viss sårbarhet för Skövde kommun, anser Peterson. Ju fler 
leverantörer som börjar handla med EDI, desto mer minskar denna sårbarhet. Peterson 
anser att det är en tidsfråga. För varje ny leverantör som Skövde kommun tar kontakt 
med angående ett EDI-samarbete, så måste Skövde kommun börja arbetet från 
grunden och det innebär en omfattande arbetsinsats.  

Peterson menar också att många leverantörer har gjort stora investeringar i EDI-
system, och därför kommer EDI att överleva. Peterson tror dock att tekniken kommer 
att utvecklas och förfinas. 

Förtroende har en stor betydelse i en affärsrelation, anser Peterson. Om det inte finns 
förtroende, går det inte att bygga upp en affärsrelation. Peterson tycker att förtroende 
har fått en större betydelse när kommunikationen går via EDI. Parterna gör affärer på 
ett annorlunda sätt nu.  

 

Tillägg 

Att införa elektronisk handel i en organisation innebär att en lång process som skall 
genomgås, menar Peterson. Den mänskliga faktorn får inte förringas. Det måste få ta 
tid att förändra invanda beteenden. Peterson ser elektronisk handel och EDI som ett 
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stort lyft för de anställda ute i enheterna, eftersom de nu får tillgång till en dator och 
därmed kan ta del av information på ett helt nytt sätt än tidigare. Utvecklingsmässigt 
och kompetensmässigt har det varit positivt för Skövde kommuns anställda, säger 
Peterson. 

 

5.3 Reflektioner och erfarenheter i samband med intervjuerna 
Eftersom jag gjort både besöksintervjuer och telefonintervjuer, så vill jag gärna dela 
med mig av de erfarenheter jag har fått från dessa olika typer av intervjuer. 

De intervjuer som jag uppskattade skulle ta längst tid och där jag ville ställa mer 
komplicerade frågor gjorde jag vid besök med bandupptagning. Frågorna vid dessa 
intervjuer var av sådan typ att svaren som gavs ofta var långa och berättande. Jag 
anser att det har varit värdefullt för undersökningen att bandupptagning gjordes, 
eftersom det var svårt att hinna med att skriva ner svaren. En erfarenhet som jag fått 
av metoden är dock att det tog längre tid än beräknat att lyssna av banden och 
anteckna svaren. Det var till stor hjälp att jag även gjorde anteckningar under 
intervjuerna. Jag behövde då endast lyssna av de delar av intervjuerna som jag inte 
hade hunnit skriva ner tillräckligt bra. 

Från telefonintervjuerna har jag fått erfarenheten att det är svårt att hinna med att 
skriva ner svaren. Därför är det viktigt att gå igenom anteckningarna direkt efter 
intervjun för att göra kompletteringar så länge intervjusvaren finns tydligt i minnet.  

Gällande tidsåtgång för intervjuerna så tog telefonintervjuerna ungefär så lång tid som 
beräknats, det vill säga ca en halvtimma. Besöksintervjuerna tog däremot som regel 
längre tid än beräknat. Flera av dem tog upp emot två timmar, vilket är dubbelt så 
lång tid som beräknats. Eftersom undersökningen är kvalitativ och frågorna som 
ställdes vid intervjuerna var så kallade öppna frågor, så var tiden svår att uppskatta i 
förväg. Att intervjuerna varade under relativt lång tid kan också sägas visa att 
respondenterna var motiverade att lämna ifrån sig information, vilket är värdefullt för 
undersökningen. Av den valda undersökningstekniken med öppna frågor följde också 
att information gavs som inte på ett direkt sätt efterfrågades. Denna information anses 
ändå vara viktig att ta del av för att få den helhetsförståelse för problemområdet som 
eftersträvas.  

Det visade sig vara svårt att ställa frågor och få svar kring hur EDI påverkat just den 
studerade affärsrelationen. Informationen som gavs var i vissa fall mer allmänt 
gällande för organisationens EDI-användande som helhet. Detta anser jag bero på att 
organisationerna inte använt EDI under tillräckligt lång tid för att dess påverkan på ett 
tydligt sätt skall visa sig. Det är förmodligen svårare för respondenterna att urskilja 
hur affärsrelationen förändrats gentemot en specifik kund eller leverantör än den 
totala förändring som skett gentemot kund/leverantörssegmentet som helhet. Jag anser 
att om inte något annat angavs, så gäller den mer allmänt givna informationen även 
för den studerade relationen.  

Vissa av intervjufrågorna, främst de som berör beroende och förtroende, anser jag 
vara av lite djupare karaktär. Därför tror jag att de var svåra för respondenterna att 
besvara utan förberedelse. Eventuellt hade det varit bra om jag översänt frågorna i 
förväg, så att respondenterna hade fått tillfälle att fundera över svaret. Anledningen 
till att jag valde att inte översända intervjufrågorna i förväg, var att jag ville ha 
möjlighet att förklara frågorna om oklarheter uppstod.  
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I intervjufrågorna (och även på andra ställen i rapporten) har jag använt ordet 
affärsrelation istället för ordet interorganisatorisk relation. Anledningen är att ordet 
affärsrelation bör vara mer lättförståeligt. Eftersom användningsområdet för EDI i de 
undersökta relationerna är köp och försäljning av varor, så anser jag att dessa 
interorganisatoriska relationer är av typen affärsrelation. Därför bör ordvalet inte 
utgöra någon felkälla i undersökningen. 
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6 Analys 
Det material som insamlats vid intervjuerna och som presenteras i kapitel 5 analyseras 
här nedan mot bakgrund av den teoretiska referensramen. 

Analysen kommer först att beröra områdena integration och kommunikation. Sedan 
analyseras undersökningens kärnområden, vilka kretsar kring flexibilitet, 
tillförlitlighet och förhandlingsstyrka. Liksom i föregående kapitel skall 
presentationens indelning i de undersökta faktorerna inte ses som absolut. 

Den förändring som beskrivs av olika faktorer i relationerna skall inte betraktas som 
att utgå från någon fast referenspunkt. Jag kommer inte att försöka ha någon 
uppfattning om hur omfattande en viss förändring av en faktor anses vara, varken 
enskilt eller i förhållande till annan faktor. 

 

6.1 Integration och kommunikation 
Som bakgrund för den fortsatta analysen anser jag det vara viktigt att ha en inblick i 
var företagen befinner sig vad det gäller införandeprocessen. Det bidrar enligt min 
mening till att öka helhetsförståelsen för de förändringar som skett i de 
interorganisatoriska relationerna efter EDI-införandet. Jag anger också i kapitel 1 att 
den påverkan som EDI har på den interorganisatoriska relationen kan bero på hur 
integrerat EDI är och hur tekniken används utöver att automatisera befintliga rutiner. 
Därför analyseras nedan det insamlade intervjumaterialet mot bakgrund av de fyra 
införandefaser (beskrivna i avsnitt 2.2.7), vilka företag enligt Fredholm (1999) 
vanligtvis genomgår vid införande av EDI. 

Dorab har integrerat EDI-lösningen med verksamhetens affärssystem, vilket medför 
att många manuella arbetsmoment har försvunnit. Av intervjun framkommer också att 
företaget till viss del har förändrat sina rutiner, även om den tid som frigjorts inte 
används till mer kvalitativa kundkontakter ännu. Dorab kan därför sägas vara i 
reengineringsfasen, men kan däremot inte sägas befinna sig i spridningsfasen, 
eftersom företaget inte arbetar aktivt för att ansluta fler kunder till EDI. Företaget har 
visserligen något bättre villkor för EDI-kunderna och anger också att vinster ses med 
EDI, men någon aktiv marknadsföring av EDI-kompetensen är det inte tal om. Falk 
och Olve (1995) anger att det krävs stor transaktionsvolym för att företaget skall nå 
fördelarna med EDI. Därför är det förvånande att Dorab inte lägger mer arbete på att 
försöka ansluta fler kunder till EDI. Några tekniska hinder att ansluta fler kunder 
verkar inte finnas. Enligt Fredholm (1999) tenderar vissa företag att fastna när de 
lyckats koppla upp de större parterna till EDI. Det kan tänkas att detta stämmer in på 
Dorab. Respondenten från Dorab anger att företaget hjälper till att få igång EDI-
kommunikationen om kunden tar initiativet. Orsaken till att fler kunder inte aktivt 
bearbetas kan därför också ligga i att Dorab anser att företaget genom kundernas 
initiativ ändå ökar antalet EDI-kunder, utan att tid och kraft behöver läggas på att 
bearbeta kunderna. 

 

PLS har också automatiserat EDI-lösningen rent tekniskt genom att den är integrerad 
med affärssystemet. Det medför att resurser frigörs, som PLS använder till kundbesök 
och försäljning, samt till interna förändringsprojekt. I undersökningen framkommer 
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det även att företaget använder sin förmåga att hantera EDI i marknadsföringssyfte på 
ett relativt aktivt sätt. Därför anses att PLS till stor del befinner sig i spridningsfasen. 

Scan håller tillsammans med Skövde kommun på att bygga upp EDI-
kommunikationen mellan de båda parterna, men eftersom kommunikationen inte 
fungerar helt felfritt, så är Scan till största del i automatiseringsfasen av EDI-
införandet. Företaget har heller inte helt lyckats förändra sitt traditionella arbetssätt. 
Av intervjun framkommer också att eftersom problem finns med att integrera EDI 
med det ordinarie affärssystemet så avvaktar företaget med att ansluta fler EDI-
kunder. 

Vad det gäller Skövde kommun, så befinner sig en stor del av organisationen i 
spridningsfasen. Kommunen söker aktivt upp leverantörer för att diskutera startande 
av EDI-kommunikation. Skövde kommuns beställningsenheter har förmodligen 
kommit olika långt med att förändra arbetsrutinerna. Även Skövde kommun kan 
därför till viss del sägas befinna sig i reengineringsfasen.  

Att beskriva införandet av EDI på detta sätt måste anses vara starkt förenklat. I takt 
med att ny teknik och nya EDI-meddelanden utvecklas kommer processen 
förmodligen att upprepas, och kan därför beskrivas som iterativ. I vissa avseenden kan 
företaget befinna sig i en fas och i andra avseenden i en annan fas. En viss uppfattning 
om hur långt företagen har kommit med sin EDI-implementering kan denna indelning 
i införandefaser dock ge.  

Att transaktionerna kan ske oftare när EDI används till följd av reducerade 
transaktionskostnader framförs i litteraturen ofta som en fördel med EDI (avsnitt 
2.2.4), eftersom det kan bidra till att sänka lagerkostnaderna. Av undersökningen har 
det visat sig att överlag görs beställningarna mer sällan nu än tidigare. Enligt 
inköparen är tanken från Skövde kommuns sida att enheterna skall planera bättre och 
inte beställa så ofta som förut. Om beställningarna görs oftare kan lagerkostnaderna 
sänkas, men någon ambition att reducera dessa kostnader framkommer inte av 
intervjuerna. Vad det gäller fakturorna, så sänder Dorab och PLS fakturan via EDI 
omedelbart när ordern levereras. Tidigare skedde samlingsfakturering för viss 
tidsperiod, varför transaktionsfrekvensen har ökat genom EDI. Det medför att 
leverantörerna snabbare får betalning för varorna. Av tradition tillämpar Scan 
fortfarande samlingsfakturering per vecka, vilket även detta visar att företaget 
befinner sig i de tidigare införandefaserna. 

I delkapitel 2.2.5 reflekteras över den kulturella påverkan EDI kan ha på den 
personliga kommunikationen mellan inköpspersonal hos det köpande företaget och 
försäljningspersonal hos det säljande företaget. Av undersökningen har framkommit 
att den personliga kommunikationen i dess tidigare form har minskat, vilket är en 
naturlig följd av att telefonsamtal rörande beställningar av varor har ersatts av 
beställningar med hjälp av EDI. Övervägande andel av beställarna anser att 
förändringen är positiv. Med EDI anses köpbeslutet i högre grad ha flyttats över till 
beställarna, vilket flera av respondenterna uppskattar.  

Övriga respondenter har lite olika syn på vad förändringen av den personliga 
kontakten innebär. Inköparen och respondenten från PLS anger att kontakten har 
förbättrats, eftersom mer tid finns till kvalitativ kontakt. Från Dorabs sida anses att 
den personliga kontakten minskar, men inga problem ses med det. Den tradition som 
Scan har vad det gäller arbetssättet medför att störst förändring sker av den personliga 
kommunikationen i relationerna mellan Skövde kommun och Scan. En annan orsak 
till att påverkan blir störst i dessa relationer anses vara att livsmedel är den typ av 
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produkt som är minst standardiserad av de tre produkttyperna. Därför anses behovet 
av den personliga kommunikationen vara större i affärskontakterna mellan Scan och 
Skövde kommun än i övriga affärsrelationer i undersökningen. Respondenten från 
Scan anser att det är mycket viktigt att den förlorade personliga kontakten ersätts med 
andra former av kontakter, eftersom ”... den personliga kontakten är så viktig att den 
överväger allt annat”. Respondenten anser att det inte är tillräckligt att göra reklam 
för varorna, utan Scan måste ha en relation till kunden. Intressant att notera är att 
inköparen anser att den tidigare personliga kommunikationen innebar en sårbarhet för 
kommunen, och att denna sårbarhet har minskats med EDI.  

Karaktären på den vardagliga personliga kontakten skiljer sig åt beroende på var i 
införandeprocessen som verksamheten befinner sig. Under de tidigare faserna verkar 
den personliga kontakten flyttas över till andra personer än tidigare. Det blir då i 
högre grad de IT-ansvariga som har intensiva kontakter under en tid. När sedan EDI 
fungerar utan problem mellan verksamheterna, så avtar denna kontakt också. 
Respondenten från Dorab beskriver det som att så länge de inte hör av Skövde 
kommun, så fungerar det som det ska.  

 

6.2 Förhandlingsstyrka 
Det insamlade materialet från intervjuerna analyseras här nedan till stor del med hjälp 
av Michael Porters (1989) modell över konkurrenskrafter, som tas upp i avsnitt 2.3.3. 
För att det ska bli lättare att se kopplingen mellan modellen och analysen, så 
presenteras Porters teorier återigen (i kursiv stil). 

 

[Köparen är mäktig om] köparen har full information 

En köpare är mäktig om den har full information, enligt Porters (1989) modell. Ju mer 
information som köparen har kring leverantörens produkter och priser, desto större 
makt har köparen (ibid.) Då EDI används för affärskommunikation finns det 
möjlighet att öka informationsdelningen, vilket diskuteras i avsnitt 2.2.4. Jag anser att 
ökad informationsdelning inte bara betyder att det är tekniskt möjligt att nå mer 
information, utan även att informationen blir mer lättillgänglig och på så vis enklare 
att ta del av. I undersökningen har det framkommit att informationsdelningen har 
förbättrats för Skövde kommun genom EDI. Orsaker som framförts är att priser och 
artikelinformation framgår bättre och att informationen är aktuell och mer exakt. 
Skövde kommun kan dessutom enkelt få fram detaljerad statistik över inköpen som 
görs via EDI. En detaljerad statistik anses också ge Skövde kommun tillgång till 
bättre information. 

Genom förbättrad åtkomst till information skulle köparen enligt Porters modell få 
ökad förhandlingsstyrka. Övervägande andel av de tillfrågade anser att informationen 
förbättrats för Skövde kommun då EDI används. Därmed anses att Skövde kommuns 
förhandlingsstyrka ökar på grund av den ökade informationsdelningen. 

 

[Köparen är mäktig om] den köper stora volymer i förhållande till leverantörens 
försäljning.  

Flera av de tillfrågade har angivit att Skövde kommun blir mer anbudstrogen när 
beställningen görs via EDI. När anbudstroheten ökar bör också försäljningen öka för 
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den leverantör som innehar anbudet till Skövde kommun, och enligt Porter (1989) kan 
det bidra till att höja köparens förhandlingsstyrka. Ingen av de tillfrågade 
leverantörerna kan dock med säkerhet säga att försäljningen till Skövde kommun har 
ökat på grund av EDI. Möjligen är det för tidigt att avgöra det, eftersom EDI 
fortfarande använts under relativt kort tid i relationerna. Om en tendens till 
försäljningsökning ses, kan det naturligtvis också ha andra orsaker än EDI. Om någon 
sådan tendens inte visar sig, kan det ha sin orsak i den förändrade merförsäljningen. 
Flertalet av leverantörerna anser att merförsäljningen minskar med EDI. Om 
merförsäljningen minskar, så kan det ta ut den ökade försäljning som följer av att 
anbudstroheten ökar. I dagsläget kan det därför inte sägas att någon påverkan på 
köparens förhandlingsstyrka har skett till följd av förändrad försäljningsvolym.  

Enligt inköparen på Skövde kommun får avtalet med kommunen ökat värde för 
leverantören när anbudstroheten ökar. En av leverantörerna anger att försäljningen 
blir jämnare då anbudstroheten ökar, vilket han ser en vinst i. Eftersom avtalet på så 
sätt blir mer värdefullt för leverantören, tror inköparen att Skövde kommuns möjlighet 
att pressa priser ökar. Att Skövde kommun blir mer anbudstrogen kan därför bidra till 
att Skövde kommuns förhandlingsstyrka ökar. En annan möjlighet skulle kunna vara 
att leverantörens förhandlingsstyrka ökar när anbudstroheten ökar, eftersom Skövde 
kommun har färre eller inga andra leverantörer av den aktuella varan. 

 

[Leverantören är mäktig om] dess produkter är differentierade eller den har byggt 
upp omställningskostnader. 

Enligt Porters modell (se delkapitel 2.3.3) är leverantören mäktig om dess produkter 
är differentierade eller om leverantören byggt upp omställningskostnader. Flera av de 
tillfrågade leverantörerna anser att det tar mer tid och kraft för Skövde kommun att 
byta leverantör när EDI används än när EDI inte används. På så vis skapas 
omställningskostnader för Skövde kommun. Inköparen från Skövde kommun hävdar 
att förhållandet är det motsatta, det vill säga med EDI skall det bli lättare än tidigare 
att byta leverantör för Skövde kommun. Detta beror på att även upphandlingen 
kommer att ske elektroniskt och att spridning av information inom Skövde kommun 
kring bytet av leverantör underlättas. För närvarande kan dock inte upphandlingen 
göras elektroniskt av juridiska skäl. I dagsläget finns heller inte många leverantörer 
som kan hantera EDI. Skövde kommun har dessutom ett omfattande arbete med att 
hjälpa sina leverantörer igång med EDI-kommunikationen. Det bör medföra att 
Skövde kommun drar sig för att byta ut en leverantör som kommunen lagt möda på att 
ansluta till EDI, för att lägga ner lika stort arbete på den nya leverantören. Utifrån 
detta kan det därför anses att så länge leverantören av viss produkt är relativt ensam 
om att hantera EDI, så ökar leverantören sin förhandlingsstyrka gentemot Skövde 
kommun. Av de tre leverantörerna som ingår i undersökningen anser PLS och Scan 
att deras förhandlingsstyrka gentemot kunderna generellt har ökat. PLS anger dock att 
de inte ökat sin förhandlingsstyrka gentemot just Skövde kommun. Anledningen kan 
finnas i följande teori: 

 

[Köparen är mäktig om] den köper stora volymer i förhållande till leverantörens 
försäljning.  

Skövde kommun står för en betydande del av PLS försäljning, och det kan vara 
orsaken till att PLS inte ökat sin förhandlingsstyrka gentemot kommunen. Vad det 
gäller de båda andra leverantörerna står Skövde kommun för betydligt mindre av 
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leverantörernas försäljning. (Exakt hur stor andel av leverantörernas försäljning som 
sker till Skövde kommun framgår inte i undersökningen.) 

Respondenten från Scan anser att den ökade förhandlingsstyrkan hänger samman med 
att kunden lägger ner mycket tid på att få EDI-kommunikationen att fungera. 
Eftersom detta arbete avtar allteftersom EDI-kommunikationen kommer igång, så 
anser jag att även Scans ökade förhandlingsstyrka kan vara övergående.  

I Dorabs fall verkar det som om den ovanstående beskrivna effekten av förändring i 
förhandlingsstyrkan över tiden ha visat sig. Det vill säga att förhandlingsstyrkan för 
leverantören återigen reduceras när parterna fått EDI-kommunikationen att fungera. 
Detta framkommer genom att det från Dorabs sida anges att företaget hade 
förväntningen att dess förhandlingsstyrka skulle öka vid starten av EDI-
kommunikationen med Skövde kommun, men att det sedan inte blev så. Skövde 
kommun bytte leverantör av kontorsmaterial från Dorab till ett annat företag som 
också hanterar EDI.  

Enligt Porter (1989) konkurrerar köpare genom att pressa priserna (se avsnitt 2.3.3). I 
dagsläget har priserna troligtvis inte förändrats i någon av de tre undersökta 
affärsrelationerna. Det har inte varit aktuellt att omförhandla villkoren, eftersom det 
finns avtal som löper i de tre relationerna. Avtalen medför att effekterna av EDI i 
affärsrelationerna får en viss tröghet och inte visar sig omedelbart. Flera av de 
tillfrågade, bland annat inköparen, anger att de tror att Skövde kommun kommer att 
försöka sänka priserna i nästa förhandling på grund av att EDI används. Skövde 
kommun får i dagsläget viss rabatt på inköpen som sker via EDI från andra 
leverantörer än de som ingår i undersökningen. Detta kan vara ett tecken på att 
utvecklingen går mot sänkta priser för Skövde kommun på varor som köps via EDI. 
Att Skövde kommun har kunnat få rabatter på EDI-inköp bör indikera att Skövde 
kommun har ökat sin förhandlingsstyrka gentemot de aktuella leverantörerna.  

 

6.3 Flexibilitet 
Vad det gäller flexibiliteten så anges i delkapitel 2.3.5 att den investering som görs i 
EDI-systemet kan medföra att parterna blir mer låsta gentemot varandra, och 
härigenom få svårare att byta affärspartner. Flera av leverantörerna tror att Skövde 
kommun kommer att dra sig för att byta ut en leverantör som kommunen handlar via 
EDI med av den anledningen att bytet innebär ett omfattande arbete för kommunen, 
vilket beskrivs i föregående avsnitt. Intressant att notera är att PLS anser sig vara 
tryggare i sin roll som leverantör till Skövde kommun på grund av att PLS kan 
hantera processen kring beställningar via EDI. Enligt inköparen kommer användandet 
av EDI istället att underlätta för Skövde kommun vid byte av leverantör. Det skulle då 
istället öka Skövde kommuns flexibilitet vad det gäller leverantörer. Men som 
beskrivs i avsnitt 5.2.6, så bygger det till viss del på att en juridisk förändring sker 
kring villkoren för den elektroniska upphandlingens giltighet samt att det sker en 
spridning av EDI-användandet bland leverantörerna. I dagsläget gäller inte dessa båda 
förutsättningar. 

För att få förståelse för om leverantörens flexibilitet gentemot kunden förändras 
genom att EDI införs i relationen, så blev leverantörerna tillfrågade om deras 
möjlighet att skapa nya affärsrelationer hade förändrats. Samtliga leverantörer ansåg 
att EDI ökade deras förmåga att skapa nya affärsrelationer och därmed få nya kunder. 
I avsnitt 2.3.5 angavs att EDI kan medföra att leverantören blir låst mot kundens EDI-
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standard på grund av den investering som görs och därför minskar sin flexibilitet att 
börja arbeta via EDI med nya kunder som använder annan EDI-standard. Att 
leverantörerna i denna undersökning inte anser att deras flexibilitet minskar kan bero 
på att SFTI används (se avsnitt 2.2.2). Eftersom den offentliga sektorn har enats om 
SFTI som gemensamt gränssnitt, så förenklar det för leverantörer som en gång börjat 
använda gränssnittet att ansluta nya kunder inom denna sektor. Jag har fått 
uppfattningen att företag som levererar till den offentliga sektorn ofta levererar till 
flera organisationer inom denna sektor. SFTI kan därför sägas öka de tre 
leverantörernas flexibilitet. När en spridning skett av SFTI bland leverantörer bör det 
också ytterligare underlätta för Skövde kommun att byta leverantörer. Därför anses 
SFTI innebära möjlighet till större flexibilitet även för Skövde kommun mot dess 
leverantörer. 

Två av leverantörerna anser inte att det medför något större hinder att ansluta kunder 
som använder andra standarder och gränssnitt än SFTI. En leverantör, som använder 
andra lösningar än SFTI med ett antal kunder, har dock problem med att hantera SFTI 
i sitt ordinarie affärssystem, eftersom systemet inte klarar det gränssnittet. Det visar 
att svårigheter kan uppstå då nya gränssnitt skall användas. EDI kan därför reducera 
leverantörens flexibilitet att skapa nya affärsrelationer. 

Vad det gäller den interna flexibiliteten, så ansåg en av leverantörerna att företaget 
blir mer låst på grund av EDI. Det grundades på att alla beställningar måste nå fram 
på ett och samma sätt, samt att det är på leverantörens ansvar att kunden blir försedd 
med aktuell artikelinformation. En annan leverantör ansåg att den interna 
flexibiliteten ökar. Detta eftersom företaget snabbare får information kring vilka 
beställningar som gjorts, och därmed kan anpassa produktionen på ett bättre sätt. 
Frågan som ställdes kring den interna flexibiliteten har således uppfattats på något 
olika sätt. Eftersom undersökningen är kvalitativ så anser jag inte att det innebär ett 
bortfall, utan att det istället ger ökad insikt om den påverkan EDI har för 
leverantörernas interna rutiner. 

 

6.4 Tillförlitlighet  
Tillförlitligheten i leveranser förväntas öka när EDI används i handelsprocessen, som 
anges i delkapitel 2.3.4. I samma avsnitt beskrivs vad som i examensarbetet menas 
med tillförlitlighet, nämligen att leveranser sker av rätt varor i rätt tid. Samtliga 
leverantörer anger att det blir färre fel i leveranserna då EDI används. Alla tre 
respondenterna anser att anledningen till detta är att antalet felkällor reduceras, 
eftersom den manuella hanteringen minskar. Vad det gäller beställarna så är det 
endast den respondent som beställer av PLS som anser att antal fel minskat efter det 
att EDI införts. Eftersom Skövde kommuns handelsprocess med Scan fortfarande till 
viss del sker manuellt, med beställningar vid kundbesök, så kan det vara orsaken till 
att antal fel inte reducerats i det fallet. Enligt Walton & Marucheck (avsnitt 2.3.4) är 
det inte tillräckligt att EDI-tekniken införs för att tillförlitligheten skall öka. Det krävs 
dessutom att det blir rutin i EDI-kommunikationen. Någon rutin finns ännu inte i EDI-
kommunikationen mellan Scan och Skövde kommun, och det kan också vara orsaken 
till att tillförlitligheten inte har ökat. 

När det gäller Dorab är det förvånande att respondenten anser att antal fel inte har 
reducerats. EDI har använts tillräckligt länge i relationen för att rutinmässighet borde 
ha uppstått. Enligt Walton & Marucheck (1997) beror dock rutinmässigheten snarare 
på antalet parter som EDI används med än hur länge EDI använts. Dorab har ett stort 
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antal parter som företaget handlar via EDI med, medan den aktuella 
beställningsenheten skickar order via EDI endast till ett fåtal leverantörer. Detta gäller 
dock även för de övriga beställningsenheterna i undersökningen, varför orsaken inte 
tros ligga här. En anledning till resultatet istället kan vara att felfrekvensen var låg 
redan innan EDI infördes, och att den därför inte sjunkit.  

Inköparen inom Skövde kommun anger att det märks på antalet kreditfakturor att 
antal fel i leveranser blivit färre på senare tid och hon anser att detta beror på att EDI 
används.  

 

6.5 Övrigt 
En interorganisatorisk relation beskrivs i avsnitt 2.3 som en organiserad och avtalad 
relation, vilket stämmer in på alla tre relationerna. Flera av respondenterna nämner 
ordet partnerskap för att beskriva den aktuella relationen, och menar med det att 
relationen innebär något mer än bara en vanlig köpare-säljare-relation. 
Organisationerna har ett gemensamt intresse i att EDI-kommunikationen skall 
fungera. Flera anser att EDI medför en win-win-situation, som båda parter drar 
fördelar av. Detta måste gälla för att relationen skall kallas partnerskap, anser Falk & 
Olve (1995). I partnerskap har köparen endast en leverantör (Fredholm, 1998b), och 
EDI medför att antalet leverantörer minskar eftersom anbudstroheten ökar. Därmed 
skulle relationerna i undersökningen kunna kallas för partnerskap. 

Fredholm (1999) anger att EDI stärker affärsrelationer, och att bindningen mellan 
organisationerna blir mycket stark. I undersökning anser jag att det framkommit 
sådant som tyder på att relationen stärks under tiden som parterna arbetar med att 
införa EDI i affärsrelationen, men att relationen återigen försvagas i takt med att EDI-
kommunikationen integreras. Scan, som befinner sig i automatiseringsfasen anser att 
de knyter starkare band med Skövde kommun. Genom de täta kontakterna som 
integrationsarbetetet innebär, kan det uppfattas som om relationen stärks. 
Respondenten från Dorab anser däremot inte att banden stärkts med Skövde kommun 
på grund av EDI. Detta grundar han på att Dorab förlorat Skövde kommun som kund 
för vissa produkter till en annan leverantör som också hanterar EDI. Dorab har också 
kommit längre i införandefasen, och de tidigare täta kontakterna med Skövde 
kommun har upphört. Enligt samma resonemang som i Scans fall så kan avsaknaden 
av kontakter uppfattas som att relationen inte har stärkts.  

Den mer kvalitativa kontakten mellan parterna som ofta eftersträvas i samband med 
EDI kan också bidra till en förstärkt relation. PLS, som använder sin frigjorda tid till 
kundbesök, anser att relationen med Skövde kommun har stärkts. Detta trots att 
företaget har en fungerade EDI-kommunikation med Skövde kommun. Det skulle 
kunna innebära att försvagningen av relationen sker just emellan 
automatiseringsfasen, med de täta kontakterna mellan parterna, och 
reengineringsfasen, med de mer kvalitativa kontakterna.  

Att PLS anser att de fått en starkare relation till Skövde kommun genom EDI kan 
också bero på att Skövde kommun till stor del har bidragit till PLS utveckling på IT-
området. PLS är det mindre företaget, som på grund av Skövde kommuns uppmaning 
att starta med EDI-kommunikation har gått från att till största del vara manuellt skött 
till att ha en så gott som fullständigt integrerad EDI-lösning. PLS deltar dessutom ofta 
tillsammans med Skövde kommun i olika sammanhang kring elektronisk handel. 
Dessa omständigheter kan vara orsak till att respondenten från PLS anser att 
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relationen med Skövde kommun stärkts på grund av EDI-kommunikationen. 
Inköparen anser också att affärsrelationerna stärks genom EDI och att samarbetet blir 
djupare.  

En ökad integrering på grund av EDI kan medföra en sårbarhet för verksamheterna, 
vilket tas upp i delkapitel 2.3.2. Från intervjusvaren märks att sårbarhet uppstår i 
relationerna och att det är i relationen mellan Scan och Skövde kommun som det 
största förändringen sker av kommunikation och informationsdelning. Det 
framkommer också att Skövde kommun är den part som anses dra störst nytta av 
förändringen. Enligt denna tankegång borde då Scan uppleva en ökad sårbarhet. I 
detta sammanhang tar respondenten från Scan upp en intressant aspekt. Han menar att 
en sårbarhet kan uppstå för Scan, eftersom denne inte längre på samma sätt som 
tidigare kan styra hur produkterna presenteras för kunden. De uppgifter som 
presenteras tydligast betonas också som viktigast, anser respondenten. Makten att 
styra vad som är viktigast läggs därför över på systemleverantörerna. För Scans del, 
som arbetar med kvalitetsvaror, innebär det något negativt, eftersom priset ofta 
presenteras tydligt medan innehållet inte presenteras lika tydligt. Även respondenten 
från Dorab anger att en sårbarhet uppstår för egna företaget, eftersom Dorab blir 
beroende av att Skövde kommun har goda sökmöjligheter i sitt informationssystem. 
Hart & Saunders (1997) teori, som säger att sårbarheten för ena parten är förknippad 
med motpartens förpliktelse och vilja att underhålla systemet, visar sig härigenom 
stämma in på dessa leverantörers erfarenhet. Därmed anser jag att leverantören blir 
mer beroende av köparen i affärsrelationer där EDI används än då EDI inte används.  

När det gäller förtroende i affärsrelationer så anser samtliga tillfrågade att det är 
mycket viktigt att det finns förtroende i en affärsrelation. Det är dock bara inköparen 
som är övertygad om att vikten av förtroende i affärsrelationen har ökat på grund av 
EDI. Hon anser att eftersom EDI innebär ett nytt sätt att göra affärer, så krävs att ett 
förtroende finns mellan parterna. Det måste finnas en tilltro till att motparten har den 
kompetens som krävs för att starta och underhålla EDI-kommunikation.  
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7 Slutsatser 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som dras av det analyserade materialet med 
anspråk på examensarbetets problemställning, vilken är följande:  

Vilken inverkan har EDI på interorganisatoriska relationer? 

Speciellt studeras EDI’s inverkan på förhandlingsstyrka, flexibilitet och tillförlitlighet. 
Orsaken till denna inverkan söks i graden av integration av EDI i relationerna. 

 

7.1 Integration och kommunikation 
Kommunikationen förändras i takt med att EDI integreras i relationerna. 

 

• Den kvalitativa kommunikationen ökar. 

Undersökningen visar att det finns en ambition att mer kvalitativ kontakt skall uppnås, 
även om denna förändring i dagsläget har uppstått endast i begränsad omfattning. I 
vilken utsträckning kommunikationen blir mer kvalitativ beror på vilken 
standardiseringsgrad produkten har. Ju mindre standardiserad produkten är, desto 
större är behovet av kvalitativ kommunikation. Därför ökar den kvalitativa 
kommunikationen mest vid ostandardiserade produkter. 

 

• Transaktionsfrekvensen förändras 

EDI har visat sig påverka frekvensen av olika typer av transaktioner. Frekvensen i 
beställningarna har minskat efter det att EDI börjat användas. Någon ambition att öka 
beställningsfrekvensen för att på så vis minska lagerkostnaderna finns inte. 
Fakturafrekvensen har ökat till följd av den förenklade fakturahanteringen.  

 

7.2 Förhandlingsstyrka 
Den påverkan EDI har på förhandlingsstyrkan förändras i takt med att EDI blir mer 
och mer integrerat i relationerna. 

 

• Initialt ökar leverantören sin förhandlingsstyrka till följd av ökade 
omställningskostnader. 

Så länge leverantören av viss produkt är relativt ensam om förmågan att kunna 
hantera EDI, så ökar leverantören sin förhandlingsstyrka gentemot kunden. Det beror 
på att kunden ofta gör en betydande tidsmässig investering i samband med anslutning 
av en ny EDI-partner. Leverantören bygger härigenom upp omställningskostnader.  

 

• Kunden får ökad förhandlingsstyrka till följd av bättre information. 

I undersökningen har det visat sig att kunden får mer exakt information om 
leverantörens produkter och priser via EDI. Genom att åtkomsten av information 
förbättras för kunden, så ökar denne sin förhandlingsstyrka.  
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• Kunden får ökad förhandlingsstyrka till följd av leverantörens minskade 
inflytande. 

Leverantörernas merförsäljning minskar när beställningen görs via EDI. Enligt min 
mening beror det på att leverantörens inflytande över beställaren i samband med 
inköpet reduceras. Det anser jag medför att en maktförskjutning sker till kundens 
fördel.  

 

• Kunden ökar sin förhandlingsstyrka då omställningskostnaderna minskar. 

Förutsatt att fler leverantörer (befintliga och presumtiva) kommer att kunna hantera 
EDI och att de juridiska hindren för elektronisk upphandling övervinns, så anser jag 
att kundens omställningskostnader minskar. Kundens förenklade informations-
spridning inom egna organisationen bidrar också till minskade omställningskostnader. 
Det medför att kundens förhandlingsstyrka ökar.  

 

• Kunden får lägre priser. 

Eftersom det finns avtal som löper i de undersökta relationerna, så fördröjs eventuella 
effekter på villkoren mellan parterna. En viss förbättring av prisvillkoren för kunden 
har skett i andra relationer. Detta signalerar att EDI innebär lägre priser för kunden. 
Att kunden får bättre prisvillkor på grund av EDI anser jag betyder att dess 
förhandlingsstyrka ökar gentemot leverantören.  

 

7.3 Flexibilitet 

• Leverantörernas flexibilitet att skapa nya affärsrelationer beror på EDI-
standarden.  

Det gemensamma EDI-gränssnittet mellan offentlig verksamhet och näringsliv 
medför att leverantörernas externa flexibilitet inte minskar. Dock anser jag att 
problemet med olika EDI-standarder innebär en viss reducering av flexibiliteten för 
parterna, eftersom det kan innebära att nya investeringar måste göras för att klara att 
hantera den nya standarden. 

 

• Kundens flexibilitet minskar 

Omställningskostnaderna för kunden innebär att kundens flexibilitet att byta 
leverantör reduceras. I takt med att EDI integreras i relationerna minskar 
omställningskostnaderna, varvid kundens flexibilitet återigen ökar. EDI medför att 
anbudstroheten ökar, vilket reducerar antalet leverantörer. Det påverkar kundens 
flexibilitet negativt. 
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7.4 Tillförlitlighet 
Tillförlitligheten i leveranserna har av undersökningen visat sig öka genom EDI. Av 
undersökningen framgår att anledningen till den förbättrade leveranstillförlitligheten 
är att den manuella hanteringen har minskat.  

 

7.5 Övrigt 
Affärsrelationen stärks i de tidiga införandefaserna till följd av det intensiva arbetet 
och de täta kontakterna som uppbyggnaden av EDI-kommunikationen innebär. 
Relationen kan sedan försvagas återigen om den reducerade vardagliga 
kommunikationen inte ersätts med mer kvalitativ kommunikation 

EDI kan skapa en sårbarhet för leverantören, eftersom leverantören inte kan styra på 
vilket sätt produkterna presenteras hos kunden. Sårbarhet för leverantören kan också 
uppstå om kunden inte har tillräckligt bra sökmöjligheter i systemet. Därför skapar 
EDI ett beroende för leverantören gentemot kunden.  
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8 Diskussion 
I kapitlet värderas arbetet och det framkomna resultatet. En diskussion för kring 
resultatet i ett annat perspektiv än det som arbetet har haft. Slutligen ges förslag till 
fortsatt arbete utifrån de erfarenheter som arbetet givit. 

 

8.1 Värdering av arbetet 
När en kvalitativ undersökning görs med hjälp av intervjuer anser jag att valet av 
respondenter är avgörande för vilka svar som ges och därmed vilket resultat som 
framkommer. Därför ställer jag mig frågan om jag gjort ett riktigt val av respondenter 
utifrån arbetets problembeskrivning. Jag anser i efterhand att jag gjort ett bra val, 
eftersom de personer som intervjuats har haft tillräckligt god inblick och erfarenhet på 
det aktuella området för att kunna svara på frågorna som ställts.  

De intervjuer jag genomförde hade låg grad av standardisering och strukturering. 
Syftet med det var att inte låsa fast mig vid mina egna idéer om hur EDI påverkat 
affärsrelationen, utan istället ge respondenterna lite mer fritt spelrum. Att intervjuerna 
utfördes på detta sätt innebar ett omfattande arbete vid sammanställning och analys av 
insamlat material. En högre standardiseringsgrad hade förmodligen underlättat detta 
arbete, men jag anser att risken varit att kontexten kring svaren till viss del försvunnit. 
Det förväntade resultatet av arbetet var att få en ökad insikt kring hur EDI påverkar 
affärsrelationer, och det anser jag har uppnåtts genom det material som insamlats. 

Den modell och de teorier som jag använder mig av för att analysera det insamlade 
materialet anser jag vara relevanta för arbetet. Vad det gäller Michael Porters modell 
över de fem konkurrenskrafterna har jag fått uppfattningen att modellen är erkänd. 
För mitt arbete har endast en viss del av modellen varit aktuell att använda. Jag anser 
att modellen bidragit till att fördjupa analysen av det insamlade materialet. Övriga 
källor som använts för att analysera intervjumaterialet kan enligt min mening anses 
som trovärdiga. Till stor del består källorna av artiklar från vetenskapliga tidskrifter. 
Vissa av artiklarna är skrivna i mitten av 1990-talet. Jag tror inte att det innebär någon 
nackdel för undersökningen, eftersom någon större förändring inte skett av EDI sedan 
dess. För andra tillämpningar av elektronisk handel, främst kring Internet, har åldern 
på materialet en helt annan betydelse, eftersom utveckling på detta område är mycket 
snabb. 

 

8.2 Värdering av resultatet 
Av problembeskrivningen framgår att orsaken till den relativt långsamma spridningen 
av EDI delvis anses ligga i en osäkerhet kring vad EDI innebär för relationen till 
affärspartners. Det förväntade resultatet av examensarbetet är därför att öka insikten 
kring på vilket sätt EDI kan påverka interorganisatoriska relationer. Eftersom jag har 
fått kunskap och förståelse på detta område som jag inte hade vid undersökningens 
början, så är det min uppfattning att jag själv fått en ökad insikt. Det är min 
förhoppning att läsaren av denna rapport också skall öka sin kunskap och förståelse 
kring den påverkan EDI har i de undersökta affärsrelationerna. Jag har inte haft för 
avsikt att få fram ett generaliserbart resultat, men jag tror dock att det resultat som 
framkommit kan ge en fingervisning om EDI’s påverkan även i andra affärsrelationer. 
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Därför hoppas jag att denna rapport kan bidra till att minska osäkerheten kring 
påverkan av EDI. 

Jag gör dock inte anspråk på att resultatet skall presentera några absoluta sanningar. 
Ämnesområdet, interorganisatoriska relationer, är enligt min mening mycket 
komplext och det finns fler omständigheter som påverkar exempelvis 
förhandlingsstyrkans förskjutning än de jag har studerat. Om resultatet betraktas med 
medvetenhet om att bilden som ges är förenklad, tror jag att studien kan bidra till en 
ökad förståelse för EDI’s påverkan på interorganisatoriska relationer. 

 

8.3 Arbetet i ett vidare perspektiv 
Undersökningen studerar affärsrelationerna mellan en offentlig förvaltning och 
näringslivet. Studien skulle lika gärna kunna ha gjorts på affärsrelationer mellan 
privata näringsidkare. Undersökningens elektroniska handel är klassificerad som 
business-to-business, eftersom det anses att inköpsfunktionen inom den offentliga 
sektorn fungerar i likhet med näringslivets. Trots detta är det intressant att diskutera 
om påverkan av EDI är annorlunda i affärsrelationer inom näringslivet. En åsikt som 
framkommit i undersökningen är att den offentliga sektorn är tuffare i sina 
förhandlingar, eftersom den jagar kostnader i högre grad än näringslivet. Det är en 
följd av att sektorn måste följa LOU (bilaga 5). Näringslivet tenderar istället att se 
andra möjligheter i tekniken. Jag tror att det bidrar till att partnerskap, såsom de 
beskrivs i kapitel 2, i högre grad utvecklas mellan privata företag. Speciellt tror jag 
det gäller när parterna finns i tidigare steg i produktionskedjan, då ingen av parterna 
är slutkund. Om det finns ett samarbete kring utvecklingen av en produkt, och båda 
parterna är intresserade av att produkten blir så intressant som möjligt för slutkunden, 
så är det min uppfattning att det troligtvis skapas ett djupare partnerskap. Jag tror 
också att de nya företagsmodellerna (se kap. 1) med mer oklara gränser mot 
affärspartners i högre grad kan återfinnas inom det privata näringslivet, speciellt bland 
underleverantörer. Visserligen kan ett djupare partnerskap, med omfattande 
informationsdelning och ett mycket begränsat antal affärspartners, medföra en 
minskad flexibilitet och ett ökat beroende i relationen. Makt anses dock uppstå för ena 
parten först då beroendeställningen utnyttjas (se avsnitt 2.3.3). Om det privata 
näringslivet ser andra fördelar med EDI än de direkta ekonomiska, så är det möjligt 
att beroendeställningen inte utnyttjas på samma sätt som inom den offentliga 
verksamheten. Därmed skulle makten och förhandlingsstyrkan i dessa affärsrelationer 
inte förskjutas till kunden på det sätt som undersökningen har visat. När företagen 
sänker sina barriärer och ingår ett djupare samarbete med gemensamt fokus på 
slutkunden, tror jag att konkurrensen flyttas från de ingående parterna i 
produktionskedjan till andra produktionskedjor.  

  

8.4 Fortsatt arbete 
EDI har använts under en relativt kort tid i samtliga tre undersökta affärsrelationer, 
vilket medför att den påverkan EDI eventuellt har på affärsrelationerna kanske inte 
hunnit visa sig fullt ut än. De avtal som finns mellan Skövde kommun och 
leverantörerna innebär att effekterna blir fördröjda vad det gäller förändring av priser 
och andra villkor. Som fortsatt arbete vore det därför mycket intressant att utföra en 
liknande studie som denna av de tre affärsrelationerna om ett par år igen. 
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Det har av undersökningen också framkommit att flera kommuner har försökt införa 
EDI, men misslyckats med det. Vissa kommuner har också använt EDI under en tid, 
men sedan lagt projektet på is. Därför vore det angeläget att göra en jämförande studie 
mellan en kommun som lyckats bra med sitt projekt kring elektronisk handel, 
exempelvis Skövde kommun, och en kommun som inte lyckats med arbetet att införa 
elektronisk handel. Jämförelsen skulle kunna omfatta hur arbetet kring elektronisk 
handel organiserats och utvecklats över tiden, vad beslutet att införa elektronisk 
handel omfattar och hur det är förankrat i organisationen, vilka personer som varit och 
är ansvariga för elektronisk handel, hur spridningen av information kring elektronisk 
handel till kommunens anställda gått till, vilken utbildning de anställda har fått och 
hur de leverantörer som fungerar som pilotprojekt valts ut. I samband med 
undersökningen har det framkommit att orsaken till att Skövde kommun lyckats bra 
med satsningen kring elektronisk handel finns i ovan nämnda faktorer. 
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Bilaga 1 - Missiv 

  

 

Information inför intervju den <datum, klockslag>. 
 

Jag vill med detta brev bekräfta tidpunkt för överenskommen intervju enligt ovan, 
samt presentera mig själv och informera om intervjuns innehåll och syfte. 

Jag heter Annette Ljunggren och går sista året på det 3-åriga systemvetenskapliga 
programmet vid Högskolan i Skövde. För närvarande genomför jag det avslutande 
examensarbetet, som omfattar 20 poäng. Examensarbetet behandlar EDI (Electronic 
Data Interchange) och fokuserar på den inverkan som EDI kan ha på affärsrelationer 
mellan köpande och säljande företag. För att få kunskap kring denna frågeställning 
har jag, förutom att studera litteratur på ämnesområdet, valt att hålla intervjuer med 
företag som använder EDI. Eftersom Skövde Kommun sedan en tid tillbaka handlar 
elektroniskt med ett antal av sina leverantörer, har jag valt att intervjua representanter 
dels från Skövde Kommun och dels från ett urval av kommunens leverantörer.  

Den kommande intervjun inriktas mot affärsrelationen mellan <leverantör X> och 
Skövde Kommun. Under intervjun kommer jag till stor del att ställa så kallade öppna 
frågor, vilket innebär att några fasta svarsalternativ inte finns. På så sätt hoppas jag på 
att få ta del av Er uppfattning kring hur EDI har påverkat Er affärsrelation med 
Skövde Kommun. Syftet med intervjun är att få fram Era synpunkter och erfarenheter 
av hur affärsrelationen med Skövde Kommun har förändrats just i <leverantör X> fall 
efter det EDI börjat användas i denna relation. 

Tidsåtgång för intervjun beräknas till omkring 1 timme. Det är bra om Ni har 
uppgifter om företagets omsättning och antal anställda tillgängliga vid 
intervjutillfället. Ni kan själva välja om Ni vill att Era svar skall behandlas 
konfidentiellt i den rapport jag skriver. Detta innebär att det inte kommer att framgå i 
rapporten vilket företag eller vilken person som givit respektive svar. Eftersom jag 
skall ställa frågor även till Skövde Kommun kring affärsrelationen, så kommer 
Skövde Kommun att känna till vilka företag som omfattas av undersökningen. 

Om Ni har några frågor kring intervjun kan Ni nå mig på e-postadress 
a95annlj@ida.his.se eller på telefon <telnr>. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Annette Ljunggren 



Bilaga 2 - Intervjufrågor till leverantör 

  

 

Datum: 
 

Respondent:  Titel: 
 

Företagets namn: 
 

Bransch: 
 

Antal anställda:   Omsättning år 1999: 
 

 

Allmänt om EDI-användandet 
 

1. Hur länge har Ert företag arbetat med EDI? 
 

2. Varför började Ni använda EDI? 
 

3. Vilka förväntningar hade Ni på EDI? 
 

4. Hur skulle du vilja beskriva EDI? 
 

5.Vill Du beskriva processen kring en order när EDI används? 
 

6. Vill Du beskriva processen kring en order utan EDI? 
 

7. Största fördelen med EDI? 
 

8. Största nackdelen med EDI? 
 

9.Använder Ni annan elektronisk handel än EDI i Ert företag? 
 

10. Hur skulle du vilja beskriva Ert företags affärsrelation med Skövde Kommun? 
 

 

Integration och kommunikation 
 

11.  Hur många av Era kunder använder Ert företag EDI gentemot? 
 

12. Har Ert företag planer på att starta EDI-kommunikation med fler kunder inom 
de närmaste åren? Om ja, är det på Ert initiativ eller kundens? 

a. Om nej, varför inte? 
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13. Hur stor del av Er försäljning sker med hjälp av EDI? 
 

14. Anser Du att affärskommunikationen med Skövde kommun kring order, 
faktura osv. har förändrats på något sätt sedan EDI börjat användas? 
 a. Om ja, på vilket sätt? 
 

15. Anser Du att den personliga kontakten med Skövde Kommun har förändrats 
på något sätt sedan EDI börjat användas? 
 

16. Har Ni något affärssystem? 
 a. Om ja, är EDI integrerat med affärssystemet ? 
 

17. Vilka EDI-meddelanden använder Ni? 
 

18. Kommer Ni att utöka EDI-användningen med fler meddelande-typer? 
 

 

Förhandlingsstyrka 
 

19. Har Er försäljningsvolym till Skövde kommun förändrats på grund av att EDI 
används? 

 

20. Har Ni förändrat Ert sortiment sedan Ni började använda EDI? 
a. Om ja, anser Du att förändringen av sortimentet har samband med EDI-
användningen? 

 

21. Anser Du att Ni har ökat informationsdelningen i och med att EDI börjat 
användas? 

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

 

22. Har ni gjort någon förändring av priserna på era produkter som har samband 
med att EDI används? 

Om ja:  
a. Vilken förändring har gjorts? 

 b. Varför har denna förändring gjorts? 
 

23. Har ni gjort någon förändring av övriga villkor, som har samband med att EDI 
används? 

Om ja:  
a. Vilken förändring har gjorts? 

 b. Varför har denna förändring gjorts? 
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24. Anser Du att det skett någon förändring av förhandlingsstyrkan mellan Ert 
företag och Skövde kommun efter det att EDI börjat användas? 

 

 

Flexibilitet 
 

25. Anser Du att Er möjlighet att förändra interna rutiner kring exempelvis 
ordermottagning och fakturahantering har förändrats genom att EDI används? 

 

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

 

 

Tillförlitlighet 
 

27. Anser Du att det skett någon förändring av leveranssäkerheten efter det att 
EDI börjat användas? 

 

 

Övrigt 
 

28. Anser Du att EDI medför att Ni knyter starkare band med Era EDI-kunder än 
med de kunder som inte använder EDI? 

 

29. Anser Du att Ert företag har fått förändrad beroendeställning gentemot Skövde 
Kommun efter det att EDI börjat användas? 

 

30. Vilken betydelse har förtroende i en affärsrelation enligt din mening? 
 

31. Har förtroende fått förändrad betydelse i affärsrelationen till Skövde Kommun, 
efter det att EDI börjat användas? 
 

32. Finns det annat i affärsrelationen med Skövde kommun som har påverkats på 
något sätt genom EDI? 
 

 

Tillägg 
 

33. Har Du något övrigt att tillägga? 
 

 

Tack! 



Bilaga 3 - Intervjufrågor till Skövde Kommun - beställare  

  

 
Datum: 
 
Respondent:    Titel: 
 
Beställningsenhet:  
 
 
 
Allmänt om EDI-användandet 
 

1. Hur länge har enheten/Du använt EDI?  
 

2. Vet Du varför enheten började använda EDI? 
 

3. Hur skulle Du vilja beskriva EDI? 
 

4. Vill Du beskriva processen kring en order när EDI används? 
 

5. Vill Du beskriva processen kring en order utan EDI? 
 

6. Hur har EDI förändrat din arbetssituation? 
 
 
Integration 
 

7. Har det skett någon förändring av hur ofta beställningar sker av leverantören 
på grund av att EDI används? 

 
8. Har det skett någon förändring av övrig kommunikation med leverantören på 

grund av att EDI används? 
a. Om ja, på vilket sätt? 

 
9. Tycker Du att kommunikationen har blivit bättre/sämre/oförändrad efter att 

EDI börjat användas? 
 
 
Förhandlingsstyrka 
 

10. Anser Du att det skett någon förändring av informationen från leverantören 
kring produkterna i och med att EDI börjat användas? 

Om ja: 
a. På vilket sätt? 
b. Vad innebär förändringen av informationen för dig som beställare?  
 

11. Anser Du att det skett någon förändring i förhandlingsstyrkan gentemot 
leverantören sedan EDI börjat användas? 
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Flexibilitet 
 

12.  Har antalet leverantörer för viss produkt förändrats sedan Ni börjat använda 
EDI? 

 
13.  Har din möjlighet att välja leverantör förändrats sedan Ni börjat använda 

EDI? 
 
 
Tillförlitlighet 
 

14. Har Du märkt någon förändring i leveranserna från leverantören efter det att 
EDI börjat användas? (Tidsmässigt, kvalitetsmässigt) 

 a. Om ja, vad anser Du att denna förändring beror på? 
 
 
Tillägg 
 

15. Har Du något övrigt att tillägga? 
 
 

Tack! 



Bilaga 4 - Intervjufrågor till Skövde Kommun - inköpare  

  

 
Datum: 
 
Respondent:    Titel: 
 
 

Allmänt om EDI-användandet 
 

1.Hur länge har Skövde kommun arbetat med EDI? 
 

2.Vad var anledningen till att Skövde kommun startade med EDI? 
 

3.Vilka förväntningar hade Skövde kommun på EDI? 
 

4.Hur skulle Du vilja beskriva EDI? 
 

5.Vill Du beskriva processen kring en order när EDI används? 
 

6.Vill Du beskriva processen kring en order utan EDI? 
 

7.Vilken är den största fördelen med EDI? 
 

8.Vilken är den största nackdelen med EDI? 
 

9.Hur skulle Du vilja beskriva Skövde kommuns affärsrelation med Dorab? 
 

10. Hur skulle Du vilja beskriva Skövde kommuns affärsrelation med PLS 
Produkter AB? 

 
11. Hur skulle Du vilja beskriva Skövde kommuns affärsrelation med Scan 

Foods? 
 
 

Integration och kommunikation 
 

12. Hur många av Era leverantörer handlar Ni via EDI med idag?  
 

13. Hur stor del av Skövde kommuns inköp går via EDI? 
 

14. Hur har affärskommunikationen med leverantörerna förändrats med EDI? 
 

15. Hur har den personliga kommunikationen med leverantörerna förändrats med 
EDI? 

 
16. Anser Du att Ni har ökat informationsdelningen med leverantörerna i och med 

att EDI börjat användas? 
a. Om ja, vilken information delas? 
b. Vad innebär informationsdelningen för Skövde kommun? 
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17. Hur anser Du att beställningsrutinerna inom Skövde kommun bör förändras 

när beställning görs via EDI? 
a. Oftare/mer sällan? 

 
18. Anser Du att Ni stärker affärsrelationerna med de leverantörer som Ni 

använder EDI mot? 
 
 
Flexibilitet 
 

19. Hur stor investering innebär det för Skövde Kommun att ansluta en ny EDI-
leverantör? 

 
20. Har antalet leverantörer till Skövde Kommun förändrats sedan Ni införde 

EDI? 
a. Om ja, anser du att det finns något negativt med att antalet leverantörer 

förändrats på detta sätt? 
 

21. Har Skövde kommuns möjlighet att byta leverantörer förändrats genom att 
EDI används? 

 
22. Anser Du att EDI har påverkat flexibiliteten för Skövde kommuns interna 

rutiner? 
 
 

Förhandlingsstyrka 
 

23. Har Skövde kommuns tillgång till information kring leverantören och dess 
produkter förändrats på grund av EDI? 

a. Om ja, hur använder Ni denna information? 
 

24. Har Skövde Kommun flera leverantörer som levererar samma produkter? 
 

25. Anser Du att Skövde kommun har förändrad möjlighet att pressa priser och 
påverka andra villkor när EDI används? 

 
26. Anser Du att Skövde kommun fått förändrad förhandlingsstyrka gentemot 

leverantörer som kommunen handlar via EDI med? 
 
27. Styrs beställarna mer till att beställa anbudsvaror när EDI används? 

a. Om ja, hur anser Du att detta påverkar Skövde kommuns 
förhandlingsstyrka gentemot leverantörerna? 
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Tillförlitlighet 
 

28. Har Ni märkt någon skillnad i leverantörens förmåga att leverera enligt order 
(dvs. vad det gäller produkt, kvantitet och tidpunkt) sedan EDI infördes? 

a. Om ja, vad är orsaken till denna förändring, anser Du? 
 

Övrigt 
 

29. Upplever Du att Skövde kommun får en ökad/minskad sårbarhet gentemot 
leverantörerna då EDI används?  

 
30. Vilken betydelse har förtroende i en affärsrelation enligt Din mening? 

 
31. Har förtroende fått förändrad betydelse i affärsrelationer där EDI används? 

 
32. Finns det något annat i affärsrelationerna med leverantörerna som har 

förändrats genom EDI? 
 
 

Tillägg 
 

33. Har Du något övrigt att tillägga? 
 
 
 

Tack! 
 
 

 



Bilaga 5 – Lagen om offentlig upphandling (LOU)  

  

 

Lagen om offentlig upphandling (LOU) 
Nedan beskrivs kortfattat Lagen om offentlig upphandling (LOU). Informationen är 
hämtad från Nämnden för offentlig upphandlings (NOU) hemsida på Internet.  

LOU trädde i kraft den 1 januari 1994. LOU reglerar merparten av den offentliga 
upphandlingen av varor, tjänster och byggentreprenader. Om upphandlingen 
överstiger ett visst värde grundar sig lagen på EG-direktiv.  

Inom offentlig upphandling gäller ett antal grundläggande gemenskapsrättsliga 
principer. Dessa är principerna om likabehandling, transparens (öppenhet och 
förutsebarhet) och proportionalitet.  

Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer skall behandlas lika och de 
skall få samma information. Detta medför att en upphandlande enhet inte får ge ett 
lokalt företag företräde endast på grund av att dess lokalisering.  

Principen om transparens innebär att en upphandlingsprocess skall vara öppen och 
förutsebar. Om värdet av upphandlingen överstiger viss nivå skall annonsering sker. 
Samtliga utvärderingskriterier skall redovisas i underlaget till upphandlingen. 

Principen om proportionalitet innebär att kvalifikationskraven och kraven i 
kravspecifikationen skall stå i rimlig proportion till det som upphandlas. 

All upphandling skall enligt LOU göras affärsmässigt och den tillgängliga 
konkurrensen skall utnyttjas. En objektiv behandling skall ske av anbudsgivare, 
anbudssökande och anbud. 

Av inkomna anbud skall det anbud antas som antingen är mest ekonomiskt 
fördelaktigt eller det som har lägst pris. Med ekonomiskt mest fördelaktigt menas att 
hänsyn tas till kriterier såsom pris, kvalitet, driftskostnader, estetiska och funktionella 
egenskaper, service och underhåll, miljöpåverkan m.m.  

Vid upphandling över tröskelvärdena finns tre olika förfaranden: 

Öppen upphandling: Alla leverantörer får lämna anbud. Några förhandlingar med 
leverantörer får inte förekomma. 

Selektiv upphandling: Den upphandlande enheten erbjuder vissa leverantörer att 
lämna anbud. Dessa leverantörer har genom intyg styrkt sin förmåga att klara de krav 
som den upphandlande enheten ställt upp i annonseringen. Av leverantörerna väljer 
den upphandlande enheten ut minst fem, till vilka ett förfrågningsunderlag sänds. Inga 
andra anbud än från de leverantörer som inbjudits kommer att prövas av den 
upphandlande enheten. Några förhandlingar med leverantörer får inte förekomma. 

Förhandlad upphandling: Den upphandlande enheten inbjuder vissa leverantörer, 
enligt samma förfarande som vid selektiv upphandling, att lämna anbud. Förhandling 
kan tas upp med en eller flera av leverantörerna. 

 

 

 


