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Sammanfattning 

 
Elektroniska affärer mellan företag har skapat en ny generation av logistik, e-
logistiken. I e-logistiken är kraven på informations- och kunskapstillgänglighet större 
än på fysiska resurser.  E-logistik bygger på att ha tillgång till rätt information på rätt 
plats i rätt tid. Det är därför viktigt att ha en så klar bild som möjligt av 
informationsutbyten i logistikprocesserna. Detta arbete syftar på att belysa vilka 
informationsflödena är i dagens e-logistik, samt vilka aspekter är viktiga att beakta 
med avseende på elektroniska informationsflöden i e-logistiken? 

En tänkbar uppdelning av informationsflödena i e-logistik är före, under och efter 
transport. Det är huvudsakligen fraktdokumentation som fortfarande sker manuellt, 
annars är flödena fullt elektroniska. Det är viktigt att definiera ansvar för loggning och 
lagring av de elektroniska informationsflödena.  

Huvudvinsterna med elektroniskt informationsutbyte är tidsbesparingar, ökad 
översyn, bättre informationskvalitet, effektivare arbetsprocesser, bättre relationer och 
mindre kapitalbindning.  Problemen är behovet för dubbla system, brist på standarder 
för fraktdokumentation och ostrukturerade arbetsprocesser.  

Elektroniskt informationsutbyte kommer att anses vara en självklarhet och kritisk 
överlevnadsfaktor i framtiden. Företagen öppnar sina informationssystem för sina 
partners i större grad. Tredjepartslogistik fortsätter utvecklas och eventuellt kommer 
logistikföretagen att ta hand om alla logistikfrågor. Detta kommer att påverka 
informationsflödena på olika sätt och nya informationstjänster skapas. 

 

Nyckelord:  

E-logistik, elektroniska informationsflöden, leveranskedja, EDI, 3PL och 4PL. 
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1 Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
De allra sista åren har elektronisk handel varit ett hett diskussionsämne inom de flesta 
branscher, i media och bland individer. Som en hängiven Internetanvändare har jag 
själv handlat elektroniskt och fått känna på både fördelarna och nackdelarna med detta 
nya handlingssätt.  

Enligt PricewaterhouseCoppers (2000) anser de flesta företagsledare att största delen 
av alla affärstransaktioner kommer att ske elektroniskt i framtiden. Trots detta har få 
av dessa företag kommit särskilt långt i digitaliseringen och endast en tredjedel ser på 
elektroniska affärer som sin huvudkonkurrenskraft. Många väljer att vänta och 
avvakta utvecklingen. Och de har sina anledningar till skeptismen. Även om 
exemplen på lyckade e-affärsprojekt blir allt fler, är det fortfarande skrämmande stor 
del av alla projekt som misslyckas med att effektivisera och allmänt förbättra 
konkurrenskraften i respektive organisationer.  

Att så få av dagens e-affärssatsningar uppfyller förhoppningarna om resultat har 
säkert många anledningar. En av de orsaker som jag tror att spelar en viktig roll i 
sammanhanget, är att företagen saknar en helhetssyn i sitt satsande. De är rädda för 
alla de omstruktureringar, nytänkande och nya affärsmodeller som krävs för 
framgångar i den digitala ekonomin. 

Ett av de områden som kraftigt påverkas av den digitala ekonomin (se kapitel 2.2) är 
relationerna mellan företagen i leveranskedjan. Den snabba teknikutvecklingen både 
möjliggör, men samtidigt kräver, att företagen kraftigt integrerar sina verksamheter. 
De måste skifta synen från enstaka funktioner i produktionskedjan till hela processen 
från anskaffning av minsta råvarukomponent till leverans till slutkonsument. Detta 
nytänkande ställer tunga krav på distribution av såväl fysiska resurser som 
information mellan företagen i kedjan. 

Avery (1999) ger ett exempel på en reklam från ett företag som säljer sportartiklar på 
Internet. Där beställer en man dykarutrustning från hemmadatorn. Så fort han tryckt 
på ”Enter” börjar torrdräkten ”skrivas ut” från skrivaren bredvid datorn. Detta är 
visserligen en skämtsam vision, men visar ändå vilka förhoppningar vi har om 
effektiva, snabba, enkla och säkra affärer genom datorn. Dessa förhoppningar är 
framtidens krav.  

Precis som konsumenten vill få sin snorkelutrustning levererad hem direkt efter 
ordern, vill företaget som beställer komponenter till sin produktion få varorna 
levererade utan några förseningar eller hinder. Detta ställer stora krav på intima 
relationer mellan inblandade företag, t.ex. leverantören, logistikföretaget och kunden. 
Informationsflödet mellan dessa företag måste vara öppet och ständigt uppdaterat. 
Dagens vinnare, enligt Carter (1998), köper och säljer inte bara rätt varor i rätt tid på 
rätt plats – de förmedlar och bearbetar rätt information i rätt tid på rätt plats.   

Elektroniska affärer mellan företag går ut på automatiserade flöden av 
affärsinformation mellan kunder, leverantörer, transportörer, myndigheter och andra 
intressenter. Som ett svar på ändrade förhållanden i produktionskedjan har begreppet 
e-logistik bildats. E-logistiker har en ändrad och större roll i den nya ekonomin. Här 
har hanteringen av information avgörande påverkan på framgång. Planering, kontroll 
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och order fulfillment1 beror helt och hållet på integrerade affärssystem som 
kommunicerar utan hinder.  

För att kunna prata om integration av olika organisationers affärssystem är det viktigt 
att identifiera vilken information det är som ska utbytas. Samtidigt måste 
ansvarsområden och sättet att hantera dessa informationsflöden specificeras. I detta 
arbete undersöks informationsflödena i e-logistik utifrån både litteratur och verkliga 
exempel.  

  

1.2 Syfte 
 

E-logistik är ett ungt forskningsområde och i allmänhet råder det dåliga kunskaper om 
den påverkan som elektroniska affärer har på logistiken, och vad som är vikigt att ha i 
åtanke i diskussion om ämnet. Det är väldigt aktuellt för företag och intresserade 
privatpersoner att öka dessa kunskaper. Syftet med detta arbete är att belysa 
väsentliga aspekter runt informationsflöden mellan leverantör, transportör och kund i 
elektronisk förbindelse. Huvudvikten läggs vid att identifiera vilka 
informationsflödena i logistiken är, vilka vinster och problem som uppstår vid 
elektronisk informationshantering, samt vad den framtida utvecklingen på området 
kommer att innebära. Arbetet tar vara på litteratur inom området samt stöder sig på 
verkliga fall och synpunkter från representerande företag. Rapporten bör betraktas 
som ett ramverk att bygga vidare studier på.  

 

1.3 Rapportens uppbyggnad 
 

I det första kapitlet (introduktion) presenteras bakgrunden till problemområdet, syftet 
med arbetet och rapportens uppbyggnad. I andra kapitlet (teoretisk referensram) 
förklaras och diskuteras de termer som nödvändigt är att förstå för vidare läsning. I 
kapitel 3 (problemområde) formuleras problemställningen och avgränsas, samt att det 
förväntade resultatet med arbetet beskrivs.  

Kapitel 4 (metod) diskuterar vilka undersökningsmetoder som finns att välja mellan, 
redogör för det val som gjorts och motiverar. I kapitel 5 (genomförande) redogörs för 
det arbete som genomförts och resultat från undersökningar, samt annat insamlat 
material presenteras. I kapitel 6 (analys) belyses det material som presenteras i 
föregående kapitel utifrån den problemställning som specificerats i början. I kapitel 7 
(resultat) sammanfattas föregående analys och presenteras som arbetets resultat. 
Kapitel 8 (diskussion) ger utrymme för funderingar och spekulationer kring ämnet, 
genomförandet och rapporten. Förslag till fortsatt arbete inom området ges i slutet. 

                                                 
1 Order fullfillment = slutförandet av en order 
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2 Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel introduceras den teoretiska bakgrund som arbetet baseras på. 
Definitioner av viktiga begrepp presenteras och diskuteras från olika synvinklar efter 
behov. Vikten läggs på att förklara förhållanden mellan elektronisk handel, supply 
chain management, processorientering och logistiskaspekter.  

 

2.1 Logistikens historik 
 

Logistiken som tillämpad vetenskap har genomgått många paradigmskiften på 1900-
talet i harmoni med världsekonomins utveckling i övrigt. För att få en klar uppfattning 
av den roll som logistiken har i dagens affärsvärld, är det viktigt att ha förståelse för 
utvecklingen inom området från ett historiskt perspektiv. Nedanstående övergripande 
beskrivning av hur logistiken formats av vetenskapen, teknologin, politiken och 
världsekonomin under 1900-talet bygger på Flint & Kent (1997). Även om respektive 
era beskrivs separat, har de i verkligheten överlappat och påverkats av varandra. 

 

Era 1: Gård till marknad (1916 – 1940) 

I början av seklet handlade logistik huvudsakligen om att transportera varor från 
gårdar till försäljningsstället. Vetenskapen om logistik utvecklades utifrån 
landbruksekonomi och transportteori. Tillämpningen av metoderna kallades 
fortfarande för transport. 

 

Era 2: Segmenterade funktioner (1940 – tidigt 1960-tal) 

Denna period bör betraktas från två sektorers perspektiv: affärsvärldens och 
militärens. Andra världskriget grundade för att försörjningen av varor och militärer 
utvecklades till ”transport engineering”. Efter kriget fokuserades den affärsmässiga 
logistiken på funktionell separation. Lager, återförsäljning, materialbehandling och 
transport ansågs vara åtskilda funktioner som utvecklades och specificerades var för 
sig. Logistiken handlade först och främst om distribution av varor till kunder. 

 

Era 3: Integrerade funktioner (tidigt 1960-tal till tidigt 1970-tal) 

1960-talet påverkades starkt av industriell ekonomi och kännetecknades av 
systemtänkandet och fokus på total kostnad. Tonvikten flyttades från fysisk 
distribution till system av aktiviteter, beroende av varandra för effektiv produktion 
och distribution. Ledarskapet för både råvaruförsörjning och produktdistribution, 
lagerhållning och styrning, samt materialbehandling resulterade i termen integrerad 
logistik.  

Den organisation som hade störst inflytande på utvecklingen inom logistikområdet, 
Council of Logistics Management (CLM), koncentrerade sig på forskning och 
utbildning i samarbete med domänexperter från näringslivet och akademiker. Många 
vetenskapsgrenar sammanfördes, så som lagerhållning och fastighetsekonomi, 
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företagsekonomi, landbruksekonomi, transportteori och marknadsekonomi. Detta 
bildade grunden till det som idag kallas för logistik. 

 

Era 4: Kundfokus (tidigt 1970-tal – mitten av 1980-talet) 

Under denna period framkom ett nytt perspektiv, att sätta företagens kunder i fokus. 
Påverkat av operationsanalys, managementteori och marknadsföring blev kundservice 
ett centralt begrepp i logistiken, som för sig väckte allt mer intresse inom akademin. 
Som en fortsättning av förra erans ”cost control” slutade företagen försöka minimera 
kostnaderna och koncentrerade på att maximera vinsterna istället. Produktivitet och 
lagerhållningskostnader studerades i detta ändamål.  

 

Era 5: Logistik som utmärkning (mitten av 1980-talet – idag) 

Från mitten av 1980-talet har man sett på logistiken som en av de strategiskt viktiga 
faktorer som särskiljer företagen. Nya koncept dök upp, till exempel integrerad 
supply-chain management, logistikkanaler, interorganisatorisk effektivitet, 
miljölogistik, bakvänd (eng. reverse) logistik, samt ökad globalisering. 
Informationsteknikens utveckling påverkade området starkt. Frågan om hur en hel 
supply-chain på det enklaste sättet integreras för att skapa värde för kunden, samt 
förbättra konkurrenssituationen, blev central. Den största fördelen för företag som 
lyckas med att särskilja sin leveranskedja från andra, är hur svårt det är att härma bra 
fungerande logistiksystem.  

 

Era 6: Beteendeorientering och gränsöverstigande (framtiden) 

I framtiden kommer utvecklingen inom logistiken att beröra kundernas beteende och 
uppfattning av logistiksystem. Även förs den redan heta leveranskedjointegreringen 
till nya dimensioner med hjälp av informations- och kommunikationsteknik. Här blir 
det avgörande att vara villig att satsa på samarbete och integrering med hjälp av 
gränsöverstigande moduler. Värdetillförande tjänster blir centrala och allt görs för att 
låta kunderna uppleva sig som unika. Enligt Ericsson (1999) är denna utveckling inte 
bara framtidens frukt, utan har redan satt igång. Den nya så kallade e-logistiken är 
anpassad till den nya ekonomin, där i första hand avancerad informationshantering ger 
förutsättningar för innovativa tjänster  inom logistikområdet.  

Sist, men inte minst, kommer framtiden enligt både Flint & Kent (1997) och Ericsson 
(1999) att medföra förstärkt teoribildning inom logistikområdet, där ökad satsning på 
utbildning och vetenskaplig forskning ger logistikläran ännu mer substans. 
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2.2 Den nya ekonomin 
 

 ”Competition today is not between different products. It is between 
different business models.” (Professor Gary Hamel, IT-strateg, 1999) 

Nästan alla affärsintresserade har hört talats om “den nya ekonomin”, men färre har 
någon klar definition av vad som menas med begreppet. Nätverksekonomi, digital-
ekonomi, Internet-ekonomi, allt är detta på något sätt närbesläktade begrepp med 
diffusa gränser. Enligt Kerr & Klasson (1999, s. 11) kan begreppet ”den nya 
ekonomin” definieras på följande sätt:  

”A period of increasing global activity marked by sustained deflationary 
pressures and technology-driven interactivity which simultaneously 
support higher rates of consumption and investment”.  

Denna definition innebär en bred makroekonomisk syn på fenomenet, och det kan 
samtidigt ifrågasättas om detta är något alldeles speciellt i den världsekonomiska 
historien. Det har varit ”ny ekonomi” tidigare, tider av radikala förändringar som 
upprört många och gjort många rika. På ett visst sätt är också ordet ”ny” olämpligt, ty 
dagens ekonomi må vara närmare nu än någonsin de teoretiska modellerna av 
kapitalism som ekonomer har burit på ända sedan Adam Smith (Wall Street Journal, 
1999 i Kerr & Klasson, 1999). 

Det är svårt att skilja mellan orsakerna och konsekvenserna av den nya ekonomin. 
Enligt Kerr & Klasson (1999) är drivkrafterna bland annat de som räknas upp nedan. 
Dessa kan dock även klassificeras som utvecklingens symptom: 

• Tillväxt i bruttonational produkt (BNP). BNP har ökat med runt 3,5 % på årsbasis 
i USA och flera europiska länder, utan att skapa något allvarligt inflationstryck. 
Arbetslösheten har minskat men trots att arbetarnas mobilitet har ökat, har även 
arbetstryggheten minskat vilket hållit nere löneutvecklingen.  
 

• Från produkter till tjänster. För tjugo år sedan kom 85 % av General Electrics 
från produktförsäljning och 15 % från tjänster. Idag är förhållandena så gott som 
omvända. Detta är kännetecknande för en stor del av traditionella 
produktionsföretag. Märkeslojalitet minskar och affärer handlar mer om 
upplevelser än funktionella lösningar. 

• Informationsexplosionen. Försedda med ständiga teknologiska innovationer får vi 
tillgång till och kan sprida allt mer och friare information. Världen har sjunkit 
ihop i detta avseende, komplexa nätverk bildas och att kunna hantera dessa nya 
tillgångar har blivit livsviktigt. Det intellektuella kapitalet räknas som företagens 
huvudresurs. 

• Nya makthavare. Nya affärsområden bildas ständigt, nya aktörer tar över hela 
branscher och ändrar på spelreglerna. På grund av att informationsflödena blivit 
lättare att genomskåda har konsumenterna en helt ny pondus och kräver att 
producenter ständigt kan visa på värdet av sina produkter och tjänster. 

 

Till dessa punkter kan läggas att politiska omstruktureringar de sista åren har haft 
stort inflytande. Europas ekonomisystem påverkas av ökad inblandning av 
östeuropiska länder samt EU. Stora steg har tagits även i Amerika (Nord och Syd) i 



Teoretisk referensram 

  6 

 

syftet att fälla tullmurar och främja handel. Ekonomiska gränser suddas ut och 
systemen blir större och friare.  

För många är den digitala ekonomin en synonym med den nya ekonomin. Här väljs 
att tolka den digitala ekonomin som en grundläggande del av den nya ekonomin, 
d.v.s. den dator- och kommunikationsteknik som är den största förutsättningen till 
ändrade förhållanden i världens ekonomisystem. De olika tekniker som berörs i detta 
sammanhang faller i denna rapport i stort sett under två kategorier, EDI och 
Internetbaserade tekniker. Dessa två kategorier diskuteras i kapitel 2.4 och 2.5.  

  

2.3 Elektroniska affärer 
 

År 1993 öppnades Internet för privata personer och företag och direkt blev detta nya 
medium en intressant plattform för att göra affärer. (PricewaterhouseCoppers, 2000). 
Bankerna var tidigt ute och efter att Netscape, Microsoft med flera släppte de första 
webbläsarna i nuvarande form, blev Internet mer intressant för affärshandlingar i 
allmänhet.  

Enligt Gilbert (1999) är elektroniska affärer i sig inget nytt fenomen. För veteraner är 
e-affärer endast ett nytt namn på affärsmoduler som EDI (se kapitel 2.3) och CTI2. 
Företag har gjort affärer med hjälp av datakommunikation ända sedan på 1970 talet. 
Men trots att dagens e-affärer egentligen bara är en naturlig utveckling av gamla 
visioner, har tillkomsten av Internet och andra kommunikationsmedel, samt 
utvecklingen av integrerbara affärsapplikationer, gett området en helt ny vikt i dagens 
affärssamhälle.  

Elektroniska affärer – att idka affärer elektroniskt, är huvudbulten i den nya ekonomi 
och enligt PricewaterhouseCoopers (2000) är e-affärer ett naturligt steg i utvecklingen 
av den globala ekonomimodellen. E-affärer accelererar marknadsföring, inköp och 
försäljning av allslags produkter och tjänster, och utvecklingen påskyndas 
exponentiellt med allmän tillämpning av Internet och andra kommunikationskanaler. 
Men de viktigaste effekterna av e-affärer på företagsekonomin är de dramatiska 
konsekvenserna digitaliseringen kan ha på företagens prestige. Detta inkluderar ROI3 
och finansiellt resultat, genom kortare ledtider och kostnader, förbättrad kundservice 
och större marknadsandelar.  

 

PricewaterhouseCoopers (2000) hävdar att ALLA kommer att påverkas av 
digitaliseringen i den nya ekonomin och ju tidigare företagen ger sig in i leken, desto 
större chans har de att bli vinnare. Men trots att framgångsberättelserna är många, 
finns det dock en del faror, som nödvändigt är att räkna med. Den globalisering av 
marknaderna som följer av de digitaliserade nätverken ökar risken för att företag 
tappar greppet över sina marknader. Marknadsområden kommer att bli större, mer 
diversifierade och föränderliga. Även finns det risk för att Internet kommer att bli 
utsatt för mer reglering än nu, till exempel vad gäller juridiska konflikter, skatter och 

                                                 
2 Computer Telephony Interaction = Kombineringen av data- och röstsystem i syftet att utöka 
möjligheterna i telefontjänster (Freedman, 1998) 
3 Return On Investment (Återbetalningstid = den tid det tar innan de uppsamlade vinster/besparingar 
som en investering skapar, motsvarar investeringens kostnad).  
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tullar, ägande av intellektuellt kapital, säkerhetsaspekter, datakonfidentialitet, 
privathet, bedrägeri och industrispionage.  

 

2.3.1 Skilda meningar om definitionen av elektroniska affärer  

Nelson (1999) definierar elektroniska affärer (eng. electronic business) enligt nedan: 

”e-business (electronic business, derived from such terms as e-mail and e-
commerce) is the conduct of business on the Internet, not only bying and 
selling but also servicing customers and collaborating with business 
partners.” 

McAndrews (1998, i Krochmal, 1998) påpekar vikten av att skilja på e-affärer och 
web-baserade affärer, som endast är en delmängd av begreppet e-affärer. E-affärer 
kan även bygga på EDI (se kapitel 2.4), e-mail, och andra digitala 
kommunikationsmedel. Därför borde Nelsons (1999) definition utökas med denna 
dimension. Då skulle definitionen kunna lyda enligt nedanstående: 

Elektroniska affärer (eng. electronic business) är ett samlingsbegrepp över 
genomförandet av affärsrelaterade handlingar via Internet, EDI eller andra 
kommunikationsmedel. Med affärsrelaterade handlingar menas inte bara 
att sälja och köpa, utan även tjänster mot kunder och leverantörer, samt 
annat utbyte av affärsrelaterad data.  

Det råder en viss tendens till att förväxla begreppet elektroniska affärer med 
elektronisk handel (eng. electronic commerce). Liksom web-baserade affärer, men på 
ett annat sätt innebär begreppet e-handel en delmängd av e-affärer. E-handel handlar 
först och främst om själva processerna att sälja, köpa och betala varor eller tjänster via 
elektroniska medel (Nelson, 1999). Att idka e-affärer har som tidigare nämnts 
betydligt bredare innebörd och handlar om att utbyta och behandla all möjligt 
affärsrelaterad data elektroniskt. 

 

2.3.2 Business-To-Business 

Elektroniska affärer delas ofta upp i tre kategorier, efter vad för slags leverantörer och 
kunder det är som är inblandade, business-to-business (B2B),  business-to-consumer 
(B2C) och consumer-to-consumer (C2C). Med B2B menas affärer mellan två företag, 
medan B2C innebär affärer mellan företag och slutkonsumenter (privata personer). 
C2C syftar på elektroniska affärer mellan individer.  

De sista åren har B2C varit den kategori som fått mest uppmärksamhet av media och 
gemene man. Enligt Kaplan & Sawhney (1999) kan detta förklaras av att den mesta 
utvecklingen inom området har skett på grund av tillkomsten av Internet, och att 
Internet har i största grad använts av privata personer i kommersiellt syfte. Situationen 
håller dock på att förändras. Både inom data- och affärsvärlden har människor fått upp 
ögonen för den gigantiska potential som elektroniska affärer har i B2B, och detta 
intresse har snappats upp av media och därmed folkmassan.  

Enligt Kaplan & Sawhney (1999) spås B2B e-affärer växa i omsättning från 43 
miljarder dollar 1998 till 1 biljard dollar år 2003. Dessa siffror kan jämföras med en 
tillväxt från 7,8 miljarder dollar till 108 miljarder dollar för B2C under samma period. 
E-affärer mellan företag har oftast potential att ge påtagligt värde för bägge parter, 
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och effekterna anses öka progressivt i förhållande till antalet användare och 
transaktioner. Detta kan ställas i motsats till B2C, där vinsten av digitaliseringen 
oftast tillfaller säljaren, samt att den ökar mer linjärt med antal och 
transaktionsfrekvenser. 

 

2.4 EDI 
 

Under 1990-talet har Electronic Data Interchange (EDI) varit en av de primära 
drivkrafterna för innovativt tänkande inom logistik och supply chain management (se 
kapitel 2.5) (Bytheway, 1994). EDI har funnits i någon form sedan på 1970-talet, men 
inte fått riktig slagkraft förrän på 1990-talet, då till stor del tack vare ständigt ökande 
utvecklingstakt inom informations- och kommunikationsteknologi. Det finns många 
definitioner av EDI, men de flesta av dem är relativt entydiga. Följande är Heikkinen 
& Sarkis (1996, sida 28) något affärsorienterade definition: 

”EDI is the movement of business documents electronically between or 
within firms (including their agents and intermediaries) 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.” 

Ricks (1997) påpekar vikten av att förstå att för att informationsutbytet ska kallas för 
EDI på riktigt, måste processen ske från det ena systemet till det andra utan någon 
mänsklig inblandning alls. 

Simon (2000) anser det vara dags att se på EDI från ett nytt perspektiv, med hänsyn 
till den ökande roll som informations- och kommunikationsteknik spelar i integrerade 
leveranskedjor. EDI måste ses som ett sätt att existera och agera mot kunder, 
leverantörer och samhället i övrigt, och inte enbart som en teknik för att flytta 
dokument. 

EDI bygger på mer eller mindre kompatibla standarder för strukturerade 
meddelanden, exempelvis X12 som är en ANSI4-standard eller EDIFACT5 som är en 
internationell standard (Sinigaglia, 1999). I Sverige är SFTI6 den standard som 
används inom den kommunala sektorn (Svensson, 1999). 

 

2.4.1 Fördelar och nackdelar/risker med EDI 

Anledningen till att implementeringar av EDI-system har ökat så mycket de sista åren 
är att de kan ge många ekonomiska och strategiska fördelar. Heikkinen & Sarkis 
(1996) och Simon (2000) nämner följande punkter: 

• Det går fort. Flyttningen av information via EDI-nätverk tar enbart sekunder 
att jämföra med allt från minuter till dagar och veckor med fysisk överflytting. 

                                                 
4 American National Standards Institute 
5 Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport 
6 Single Face To Industry 
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• Noggrannhet. Att kunna undvika manuell behandling av dokument reducerar 
risken för mänskliga felinmatningar, datorerna glömmer inte bort en nolla eller 
gör stavfel. 

• Mindre administrationskostnader. EDI fäller bort en stor del (allt) av mänsklig 
inblandning i många processer som tidigare krävde mycket arbetskraft. 
Pappersflödet minskar och all översyn och kontroll blir mer dynamisk och 
säker. 

• Mindre lagerkostnader. Fungerande EDI-system kan effektivisera 
cykeltiderna i produktion rejält, och ger förutsättningar för ”just-in-time” 
planering genom att all information inom hela leverantörskedjan blir synligare. 
Detta räknas ofta som den största fördelen med införande av EDI. 

• Bättre relationer. Att införa EDI-förhållande med kund eller leverantör kräver 
mer intimt samarbete, hängivenhet och förtroende, än i traditionella 
affärsrelationer. Detta kan ha värdefulla effekter, skapa nya affärsmöjligheter 
och bättre kundservice. 

• Ökar konkurrenskraften. Att kunna erbjuda potentiella (och befintliga) kunder 
och leverantörer EDI kan ge stort försprång jämfört med konkurrenterna. I 
vissa situationer kan det vara krav för samarbete att det ska bygga på EDI. 

Bamfield (1994) påpekar dock att det inte alltid är så självklart att införandet av EDI-
lösningar blir lönsamma. Kostnadsminskningen för administrativt arbete blir till 
exempel ofta mindre än man räknat med. Huvudorsaken är att oftast måste företagen 
fortsätta driva manuella system bredvid EDI, eftersom inte alla kunder/leverantörer 
vill eller kan implementera EDI hos sig.  

Enligt Bamfield (1994) är det inte heller givet att EDI stärker konkurrenssituationen i 
alla fall. Ett exempel på detta är ett produktionsföretag som erbjöd sin återförsäljare 
att få tillträde till all lagerdata via EDI i utbyte för återförsäljarens försäljningssiffror. 
Återförsäljaren tvekade länge, men beslutade sig sedan att öppna försäljningssiffrorna 
för alla sina underleverantörer. Därmed tappade denna satsning hos 
produktionsföretaget sin betydelse som konkurrensstyrka. I och med detta och 
eftersom EDI-användning i någon form blir allt vanligare bör EDI därför snarare ses 
som en överlevnadsfaktor, än något unikt konkurrensmedel. Endast genom att se på 
EDI som ett instrument för ständiga innovationer i supply-chain management kan 
konkurrenskraften bibehållas. 

Även om EDI har många, starka fördelar finns det vissa negativa aspekter. Simon 
(2000) tar upp följande nackdelar med EDI: 

• Det är dyrt. Att införa EDI i traditionell företagsmiljö kräver en stor insats i 
standardisering av processer, aktiviteter, dokument, begrepp m.m. och 
integrationen av olika system kan vara väldigt kostsam. Befintliga 
applikationer och hårdvara måste ofta byggas ut eller bytas ut helt och hållet.  

• Komplexa nätverk. Traditionella EDI-nätverk kräver fasta och direkta 
kopplingar mellan deltagande system, vilket oftast ställer kostsamma krav på 
nätverksinvesteringar. Detta håller dock på att ändras med billigare 
kommunikationslösningar och Internetbaserad EDI. 

• Det finns alternativ. Kostnaderna och den komplexa tekniken som EDI kräver 
har skapat grund för alternativa lösningar för att öka flexibiliteten, så som 
nattdistribution av varor, användning av fax och möjligheten att ge kunder 
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tillträde till databaser via ”dumma terminaler”. Största konkurrenten till 
traditionella EDI-system är dock Internetbaserade lösningar vilket diskuteras 
närmare i kapitel 2.5.  

Heikkinen & Sarkis (1996) nämner även några tekniska risker som är viktiga att ha i 
åtanke i diskussionen om EDI. Bland andra är risken för att transaktioner som avbryts 
av någon anledning, försvinner ur systemet. Dåligt definierat ansvar och rättigheter 
kan skapa problem vid finansiella transaktioner, det kan vara svårt att skydda data i 
databaserna från otillhöriga, samt att transaktioner kan avlyssnas i nätet. I och med att 
EDI medför integrering mellan system på olika företag kan det ha oförutsedda 
konsekvenser om kritiska förbindelser bryts. 

  

2.4.2 Olika typer av EDI-nätverk  

Enligt Heikkinen & Sarkis (1996) finns det två typer av EDI-nätverk mellan företag: 

• Point-to-point system innebär att alla deltagande partners är kopplade till 
samma EDI-nätverk via kommunikationslinjer, där meddelanden flyttas direkt 
från den ena partnern till den andra. Sådana system ägs oftast av de företag 
som samverkar. 

• Value added network (VAN) tillhandahålls och ägs av en tredje part som tar 
avgifter för att förse deltagarna med EDI-tjänster. Alla transaktioner går via 
denna nod, tolkas för att passa mottagaren och lagras tills det passar 
mottagaren att ta emot dem.  

En viktig fördel med VAN, säger Heikkinen & Sarkis (1996), är att där sker all 
översättning av meddelanden på ett ställe, vilket är stor fördel om deltagarna är fler än 
två och har inkompatibla informationssystem. 

 

2.5 Elektroniska affärer via Internet 
 

Av naturliga skäl har Internet fått gigantisk uppmärksamhet som ett medel för att göra 
affärer. Internet verkar av de flesta betraktas som huvudkanalen för elektroniska 
affärer och i många definitioner för e-affärer eller e-handel nuförtiden är faktiskt 
Internet den enda plattformen som nämns. Vissa anser att e-affärer via Internet skiljer 
sig fundamentalt från traditionella EDI-nätverk, medan andra anser den falla under 
definitionen av EDI. De flesta verkar dock eniga om att Internetbaserade affärer är det 
nästa naturliga steget för utvecklingen inom området.  

Enligt Gilbert (1999) är de mest uppenbara skillnaderna mellan EDI och 
Internetbaserade affärer (Web-baserade), de att nödvändiga applikationer och 
hårdvara är mycket enklare, billigare och lättare att implementera för Internet än EDI. 
Internet är ett öppet nätverk, relativt fritt från standarder och regleringar och inte 
minst, är det spritt över hela världen. Därför är Internet klart det primära valet för 
B2C affärer. Valet är dock inte lika uppenbart när det gäller B2B.  

Gilbert (1999) påpekar att även om att det på nästan alla sätt och vis är lättare att 
komma igång med Internetbaserade affärsrelationer, råder det tveksamheter om 
Internet än är ”moget” nog för seriösa affärer mellan företag. De traditionella EDI-
systemen är designade för att vara pålitliga i drift, slutna och säkra för olaga intrång. 
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Internet är i grunden motsatsen, det är öppet för vem som helst och utan någon 
övervakning.  

Säkerhetsaspekterna är i fokus i utvecklingen av Internetbaserade affärer mellan 
företag och allt fler väljer den vägen i sin satsning på e-affärer. Gilbert (1999) är 
övertygad om att gränserna mellan dessa två miljöer kommer att försvinna i framtiden 
och  vi kommer att prata om Internetbaserad EDI. Med nya tekniker, som till exempel 
XML7 ökar möjligheterna till integrering av affärssystem över Internet, presentation 
av varukataloger och så vidare. 

Internet är än så länge fritt från regleringar, men kommer, enligt Gilbert (1999) 
troligtvis att utsättas för lagar och regler som kommer att påverka globala affärer på 
webben. De stora företagen kommer att utnyttja Internet som effektiviseringsverktyg i 
sina supply-chains och bas för nya affärsmodeller, medan mindre och medelstora 
företag använder Internet för att styrka sin konkurrenssituation via innovationer och 
kreativitet. 

 

2.6 Supply Chain Management 
 

Supply Chain Management (SCM) har funnits som begrepp i managementteorin 
sedan tidigt 1980-tal (Lummus & Vokurka, 1999). Intresset för effektivisering av 
processer inom och mellan företag har funnits sedan tidigare, men först på 80-talet 
började området betraktas som en vetenskap med aktiv forskning. Även om begreppt 
supply chain management, skulle kunna översättas som styrning av leverantörskedjor, 
har det engelska begreppet fått rotfäste i branschspråket och kommer därför att 
användas även här. Däremot kommer ordet leveranskedja att användas för ”supply 
chain”.  

 

2.6.1 Vad är supply chain management? 

Det finns många varianter av definitionen av ”supply chain” och ”supply chain 
management” (SCM). Lummus & Vokurka (1999, sida 11) sammanfattar några av 
dem nedan: 

“Supply Chain: All the activities involved in delivering a product from 
raw material through to the customer manufacturing and assembly, 
warehousing and inventory tracking, order entry and order management, 
distribution across all channels, delivery to the customer, and the 
information systems necessary to monitor all of these activities.” 

Ovanstående definition baserar Lummus & Vokurka (1999) på sin syn att det är 
supply chains och inte företag som konkurrerar. De som kommer att bli vinnarna är de 
som kan införa management och ledarskap i en fullt integrerad supply chain, 
sammanstående av externa kunder och deras kunder, samt primära leverantörer, deras 
leverantörer och deras leverantörers leverantörer. Utifrån dessa förutsättningar 
definierar Lummus & Vokurka (1999, sidor 11-12) ”supply chain management” på 
följande sätt: 

                                                 
7 Extended Mark-up Language 
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“Supply chain management coordinates and integrates all of these 
activities [se def. för SC] into a seamless process. It links all of the 
partners in the chain including departments within an organization, and 
the external partners including suppliers, carriers, third-party companies, 
and information systems providers.” 

Mentzer (2000), definierar leveranskedja på olika nivåer, beroende på omfånget: 

”A basic supply chain is a company, an immediate supplier, and an 
immediate customer directly linked by one or more of the upstream and 
downstream flows of products, services, finances, and information.” 

Figur 1: “A basic supply chain” (Mentzer, 2000)  

 

“An extended supply chain includes suppliers of the immediate supplier 
and customers of the immediate customer, all linked by one or more of the 
upstream and downstream flows of products, services, finances, and 
information.” 

 

 

Figur 2: “ An extended supply chain” (Mentzer, 2000) 

 

“An ultimate supply chain includes all the companies involved in all the 
upstream and downstream flows of products, services, finances, and 
information from the initial supplier to the ultimate customer.” 
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Figur 3: ”An ultimate supply chain” (Mentzer, 2000) 

 

Enligt Mentzer (2000) är det viktigt att notera att relationer mellan två företag 
kategoriseras inte som leveranskedja eftersom att i ett sådant förhållande finns det 
inget företag som har flöden åt bägge håll samtidigt (upstream/downstream). Sådana 
förhållanden kallas för partnerskap eller allianser.  

Figur 4: Partnerskap/allians (Mentzer, 2000) 

 

Enligt Mentzer (2000) faller definitioner av SCM i två kategorier: SCM som 
managementfilosofi och SCM som en samling åtgärder för att implementera en 
managementfilosofi. Sammanfattningsvis definierar Mentzer (2000) SCM på följande 
sätt: 

“Supply chain management is the systematic, strategic coordination of the 
traditional business functions within a particular company and across 
companies within the supply chain, for the purposes of improving the 
supply chain as a whole.” 

Mentzers (2000) tolkning av en leveranskedja bygger på noder (företag eller 
individer) som länkas genom olika flöden av produkter, tjänster, finansiella medel och 
information. Lummus & Vokurka (1999) ser däremot på en leveranskedja som en 
kedja aktiviteter, förknippade med en viss produkt, från produktens upphov till 
slutkund. I detta sammanhang bör ordet ”produkt” även innebära tjänster.  

Det beror på hur snävt ovanstående definitioner tolkas, huruvida de kan påstås skilja 
särskilt mycket. Den bild som Lummus & Vokorka (1999) ger av leveranskedjor är 
eventuellt närmare dagens trender med ”virtuell integration” (se kapitel 2.7), där 
värdeökande aktiviteter är mer centrala än fysiska delar av kedjan. Däremot räknar 
Lummus & Vokorka (1999) upp vilka aktiviteter det är de anser ingå i en 
leveranskedja, och även om denna uppräkning kan tyckas heltäckande utifrån dagens 
förhållanden, kan detta vara lite farligt på grund av den snabba utvecklingen av nya 
affärsmodeller idag. Mentzers (2000) definition är öppnare vad innebörden gäller och 
kan även tolkas innebära alla aktiviteter och processer, även om de inte nämns. Denna 
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tolkning överensstämmer även med Porters (1985) välkända modell av fundamentala 
roller i traditionell industrimiljö.  

Utifrån ovanstående resonemang kommer begreppet leveranskedja i denna rapport att 
referera till Mentzers (2000) definition med det antagandet att den även innebär 
aktiviteter och processer inom kedjan. Vidare kommer ”leveranskedja” i de flesta 
fallen syfta på ”ultimate supply chain”, eftersom det är den typen av leveranskedjor 
som kommer att vara i fokus i studien. 

 

2.6.2 Varför har intresset för SCM ökat? 

Affärsförhållanden i hela världen har genomgått stora förändringar det sista decenniet. 
Dessa förändringar har främjat utvecklingen av nya affärsmodeller och allmänt 
nytänkande. En del av dessa förändringar är ökad fokus på SCM. Nedan räknas de 
ändringar som, enligt Lummus & Vokurka (1999), är huvudorsakerna till ökat intresse 
för SCM: 

• Ökat informationsutbyte mellan kunder och leverantörer 

• Tvärorganisatoriska affärsprocesser tillämpas istället för funktioner fokuserade på 
skilda avdelningar.  

• Ökad vikt på flexibilitet inom organisationer och processer och behov av att 
synkronisera geografiskt och tidsmässigt spridda processer. 

• Ett skifte från massproduktion till kundanpassad produktion. 

• Mer beroende av inhandlat material och extern behandling, med färre leverantörer. 

• Ökat ansvar till anställda och behovet av regelbaserade realtidsbeslutstödssystem.  

• Konkurrensens tryck på snabbare produktutveckling och innovationer. 

Trots att helhetssynen har ökat i dagens företagsklimat, innebär det inte nödvändigtvis 
att företagen expanderat på bredden och börjat sköta alla aktiviteter själva. Tvärtom, 
säger Lummus & Vokurka (1999), så går de nya affärsmodellerna ut på ökad vertikal 
integrering och specialisering hos företagen. Detta har i sin tur lagt tryck på 
utvecklingen inom SCM, allteftersom företagen insett behovet av helhetsperspektivet.  

Lummus & Vokurka (1999) påpekar vidare att det förr i tiden var vanligt att lösa 
distributionsproblem och försäljningsfluktuationer genom lagerhållning på spridda 
ställen inom SC. Den ständigt ökande dynamiken på marknaden tillåter inte sådana 
lösningar längre. Produkt- och tjänsteutveckling sker med allt snabbare takt, och 
kundernas krav på flexibilitet, säranpassningar och valfrihet, gör det livsfarligt för 
företag att hålla tunga lager. Framsteg inom material- och produktionsstyrning, samt 
data- och kommunikationsteknik har förbättrat denna situation och medfört stora tids- 
och kostnadssparingar för industrier. Allt som allt har detta bidragit till ökat intresse 
för SCM som vetenskap.  

 

2.6.3 Värdekedja eller värdenät? 

Hittills har det oftast talats om produkters och tjänsters vandring från ursprungliga 
leverantörer till slutliga kunder, som värdekedjor (eng. value chains). Begreppet 
värdekedja harmonierar med SC och gestaltar på ett sunt sätt den kanal som 
produkten förflyttas efter, för att öka sitt kundvärde längs vägen, genom de deltagande 
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aktörernas aktiviteter (kedjans länkar). Som följd av de nya affärsmodeller som 
tillkommit med Internet har behovet för ett nytt begrepp skapats, nämligen värdenät.  

Enligt Berg & Pettersson (2000) har begreppet värdenät sitt ursprung från Harvard 
Business School. Värdenät, eller värdevävar som det även kallas, är en 
vidareutveckling av värdekedjor till en situation där ”alla” kan vara med och skapa 
värden, tack vare Internet. Som exempel nämns ofta Internetbokhandeln Amazon, där 
vem som helst kan bli återförsäljare med provision genom att länka till en bok hos 
Amazon från sin egen hemsida. 

Även om den traditionella värdekedjan knappast försvinner ur den traditionella 
industristrukturen, så måste det bedömas sannolikt att antalet aktörer som kan påverka 
en produkts eller tjänsts livscykel, kommer att ökas i framtiden. Många företag 
kommer därför snarare att betraktas som noder i dynamiskt samspelande nätverk, än 
som statiska länkar i en klart definierad kedja. 

 

2.7 Virtuell integration 
 

Virtuell integration är ett relativt nytt begrepp, förknippat med SCM. Ordet ”virtuell” 
syftar på att med hjälp av informations- och kommunikationsteknik skapas en 
”osynlig” gemenskap inom supply chain, som ger ett påtagligt resultat, i form av 
effektivisering och större kundnytta.  

Ericsson (1999) beskriver virtuell integration som en avancerad utökning av SCM, där 
innovativ ICT8 används för att sudda ut gränserna mellan företag i den traditionella 
värdekedjan. Enligt Ericsson (1999, sida 70) kombinerar virtuell integration de största 
fördelarna med två olika verksamhetsmodeller: 

”Den [virtuella integrationen] skapar en koordinerad försörjningskedja 
som ger de fördelar som normalt kommer med traditionell vertikal 
integration. Samtidigt ger en virtuell organisation möjligheter till 
fokusering och specialisering inom kedjan. Virtuell integration ger både 
samordning och specialisering och skapar grunden för affärslogiken i den 
digitala ekonomin.” 

 
Vidare säger Ericsson (1999, sida 70): 

”Virtuell integration knyter ihop affärsverksamheten med externa partners 
som behandlas som om de vore ”interner”. Gränserna mellan extranät och 
intranät försvinner … Flödet av information kan koordineras hela vägen 
tillbaka till leverantörerna.” 

 
Dobbs (1999) talar om ”new business ecosystem” som virtuella, integrerade 
värdekedjor. I detta sammanhang syftar ”virtuell integration” på samma filosofi som 
hos Ericsson (1999), d.v.s. den ICT-stödda, osynliga, värdeskapande gemenskapen. 
Däremot definierar Dobbs (1999, sida 4) fenomenet trängre, som visas nedan: 
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”New business ecosystem – the virtual integrated value chain: An 
interacting community of business partners coming together under a 
single leveraged brand to reach customers via the Internet”. 

I denna rapport kommer den mer allmänna definitionen av ”virtuell integration” att 
användas, om inte annat framkommer. 
 

2.8 Processorientering  
 

De senaste åren har intresset för processorientering varit stort och många metoder och 
teorier tagits fram. En del av dessa är modebegrepp som glöms fort, men 
processorientering som en grundläggande företagsfilosofi har, kommit för att stanna. 
Enligt Rentzhog (1998) innebär fokusering på processer att uppmärksamheten 
förskjuts från de färdiga resultaten (produkter och tjänster) till de aktivitetskedjor som 
formar dem. Eftersom det är processen som skapar resultatet, är det processen som i 
första hand bör styras och förbättras. Variationer i processer framkommer alltid i 
resultaten. 

 

2.8.1 Vad är en process? 

Så som med de flesta begrepp i organisationsläran råder det olika meningar om vad en 
process är. Pall (1987, i Rentzhog, 1998, sida 29) definierar en process som: 

”Den logiska organisationen av människor, material, energi, verktyg och 
procedurer till arbetsaktiviteter designade att producera ett specifikt 
resultat.” 

Rentzhog (1998) anser att denna definition, med fokus på både hur, av vem och vad 
görs för att uppnå systemets mål, är sund men för bred. Han anser att genom att se på 
processer från ett sådant systemperspektiv förloras en del av fördelarna kopplade till 
processynsättet. Fokusen på och förståelsen för hur kundvärde skapas - som uppnås 
genom att fokusera på att kartlägga organisationens övergripande processflöden – 
riskerar försvinna. Även är det viktigt att framhäva processens upprepande natur, då 
detta är en nödvändig förutsättning för ständiga förbättringar. Därför definierar 
Rentzhog (1998, sida 30) en process enligt nedan: 

”En process är en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde 
skapar värde för en kund.” 

Processorientering är en viktig del av SCM. Både begreppen handlar om att styra och 
förbättra flöden i organisationer för att uppfylla specificerade mål. En jämförelse av 
t.ex. Palls (1987, i Rentzhog, 1998) definition och de flesta definitioner av 
leveranskedjor visar detta. Därför är det av relevans i denna rapport att se på process 
från ett brett perspektiv. Däremot måste inte det ena utesluta det andra, och i 
fokuserade processanalyser kan det vara nödvändigt att vidta det trängre synsättet, 
med fokus på aktiviteter. 
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2.8.2 Processkategorier 

Rentzhog (1998) kategoriserar processer i två typer, kärnprocesser och stödprocesser.  

• Kärnprocesser är de brett definierade processer som tillsammans uppfyller och 
speglar organisationens affärsidé.  

• Stödprocesser kan vara av tvärfunktionell karaktär, likväl som lokalt 
definierade. De förser kärnprocesserna med nödvändigt stöd, men har inget 
egenvärde i sig utan betraktas utifrån kärnprocesserna.  

En alternativ uppdelning av processer är att se på dem från olika perspektiv efter vad 
som anses vara viktigt att framhäva. På det sättet kan en och samma process beskrivas 
på olika sätt. Rentzhog (1998) föreslår följande indelning: 

• Produktperspektivet, där flödet av produkter, fysiska eller icke-fysiska, följs 

• Serviceperspektivet, där flödet av kunder följs 

• Informationsperspektivet, där flödet av information i processen följs 

• Förbättringsperspektivet, som betraktar processen utifrån insamlandet av data 
tills det att förbättringsåtgärderna är genomförda 

Det är viktigt att notera att vid processkartläggning utesluter inte det ena perspektivet 
det andra, utan kan på ett kompletterande sätt ge ett bra resultat. I detta arbete 
kommer huvudvikten att läggas vid informationsperspektivet, dock i stark anknytning 
till produkt- och serviceflöden. 

 

2.8.3 Processorientering i en organisation jämfört med en leveranskedja 

Rentzhog (1998) diskuterar processorientering mestadels utifrån enskilda 
organisationers perspektiv. Det är dock av största relevans att nämna 
processorientering i samband med leveranskedjor. Grundtanken med leveranskedjor 
är att styra flöden, både inom och mellan organisationer och dessa flöden härstammar 
från processerna inom leveranskedjorna. Liksom en enskild organisation har sina 
kärnprocesser, kan motsvarande kärnprocesser definieras för en hel leveranskedja.   

Enligt Christopher (1998) är nyckeln till framgång inom SCM att koncentrera på att 
styra och förbättra processerna som skapar resultatet. Det är viktigt att se på hela 
leveranskedjan som en ”pipeline” som börjar med leverantörer, går igenom alla 
tillförande organisationer på vägen, vare sig producerande eller andra värdeökande 
stationer, via mellanparters och slutligen hamnar hos kunden. För att säkra 
kundtillfredsställelsen måste allt som händer på vägen längs pipelinen övervakas och 
styras.  

Även Ericsson (1999) håller med om processorienteringens vikt i dagens virtuellt 
integrerade leveranskedjor. Processorientering är en nödvändig förutsättning för de 
organisatoriska förändringarna som följer av den nya ekonomin. Det är viktigt att ha 
en acceptans och förståelse för vad som skall göras och varför, i kombination med 
nödvändig teknisk kompetens. Ericsson (1999, sida 72) räknar upp de tre viktigaste 
kärnprocesserna inom virtuellt integrerade leveranskedjor: 
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• ”Time to Market (TTM) som är den totala processen för utveckling och 
kontinuerlig förbättring av produkter och tjänster. 

• Time to Cash (TTC) som omfattar det totala material-, informations- och 
betalningsflödet. 

• Customer Creation and Retention (CCR) som etablerar och 
vidmakthåller kundrelationer, allt ifrån den första kontakten, via 
eftermarknad, uppföljningar och ständiga förbättringar.” 

Enligt Ericsson (1999) har CCR-processen tidigare varit uppdelad i funktioner som 
hade med marknadsbearbetning, respektive marknadsuppföljning att göra. Denna 
skiljelinje är farlig. Kundorienterade företag har insett hur viktigt det är att behålla 
befintliga kunder nöjda och att det är lönsammare än att koncentrera sig på att jaga 
nya kunder. Med hjälp av nya och avancerade verktyg för CRM9, samt framsteg inom 
databasteknologi blir synkroniseringen av alla delmoment inom CCR betydligt lättare 
och mer målinriktad som konkurrensmedel. 

 

2.9 E-logistik  
 

Den nya ekonomin har medfört många fundamentala strukturändringar i traditionella 
affärsrelationer och kommer att medföra fler. Ett av de mest fundamentala områden 
inom SC som i och med dessa ändringar får alltmer uppmärksamhet är logistiken. 
Elektronisk handel och ändrade konsumtionsvanor kräver nytänkande på detta 
område, som andra. Virtuell integration, baserad på ICT har skapat helt nya 
förutsättningar för planering och effektivisering inom transport, lagring och 
leveranser. Som så många andra nya affärsfenomen, har den nya generationen av 
logistik fått ett modernt namn, e-logistik.  

Carter (1998) påpekar att även om logistik rent resultatmässigt handlar om att flytta 
rätt varor av rätt kvantitet till rätt ställe i rätt tid, så är lyckad planering, 
implementering och kontroll de byggstenar som skapar framgång. Detta kräver rätt 
information, på rätt plats, i rätt tid. Ericsson (1999) håller med om att det är 
informationsflödet och inte fysiska resurser som är utgångspunkt och möjliggörare. 
Kompetens blir logistikernas största resurs och nytänkande och anpassbarhet skapar 
konkurrensfördelar. 

 

2.9.1 Vad är e-logistik? 

Ericsson (1999, sida 74) definierar fenomenet e-logistik enligt nedan: 

”E-logistik är en ny typ av logistik som växer fram enligt de spelregler 
som börjat gälla i den digitala ekonomin. … Helhetssyn på material,- 
informations- och betalningsflödet, från råvaruleverantör till slutlig 
förbrukare är grundbulten. E-logistik levererar totala lösningar men 
bygger på virtuell snarare än ägandemässig integration. Med hjälp av 
informations- och kommunikationsteknik (ICT) byggs ett värdenät där de 
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enskilda aktiviteterna ”optimeras” med utgångspunkt från skapande av 
värde för den slutliga kunden. Värdenätet ersätter värdekedjan!” 

Enligt Ericsson (1999, sida 72) innebär e-logistik interaktion och integration i 
gränssnitten mellan tre grundområden:   

• Logistik som ger referensramar, begrepp och metoder för hur tvärfunktionella och 
interorganisatoriska flöden och processer skall hanteras. 

• Processorientering som hjälper till att skapa de nödvändiga organisatoriska 
förutsättningarna för förnyelse.  

• ICT som ger de metoder, system och tekniker som behövs för genomförandet. 

Figur 5: E-logistikens 3 grundområden (Ericsson, 1999) 

 

Ericsson (1999) förklarar att logistiken genomgår en ständig utveckling och ligger 
alltid teorimässigt ett antal år före praktiken. Det är livsviktigt för logistiken som en 
näringsgren att bibehålla kontakten med forskningen och ta vara på de visioner som 
där uppstår. Processorienteringen är en naturlig bas i hantering av flöden och 
tvärorganisatorisk integration, så som e-logistiken går ut på. De tre kärnprocesserna 
som diskuterades i kapitel 2.8.3, TTM, TTC och CCR bör därför betraktas som e-
logistikens ryggrad. Slutligen, så är användningen av ICT i affärssyfte det som gör att 
det finns något som heter e-logistik. Förutsättningen för att e-logistik ska ”visa vad 
den står för” och fortsätta utvecklas som tillämpad vetenskap är att gapet i kompetens 
mellan applikationsområdet ICT å ena sidan och logistik och affärer å den andra, 
överbryggas.  

 

2.9.2 Trender inom e-logistik 

Tredjepartslogistik (3PL) är ett koncept som ofta nämns samtidigt som e-logistik. 
Enligt Kopczak (1999) innebär konceptet 3PL en samverkan mellan ”logistics 
solution providers” (LSP), och de leverantörer och kunder, vars affärsprocesser LSP 
stödjer. Den utveckling som skett inom e-affärer och tillkomsten av e-logistik har 
initierat en revidering av LSPs strategiska postioneringar. De tre huvudkategorier av 
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LSP som Kopczak (1999) menar kommer att finnas är: Focused Service Providers, 
Solution Providers och Supply Chain Innovators. 

Focused servic providers kommer, enligt Kopczak (1999) att erbjuda ett begränsat 
urval av kostnadseffektiva, pålitliga standardtjänster, genom eget nätverk av 
transport- och lagerhållningsresurser. De skapar värden genom kapitalstyrning, 
styrning av icke-kapitalbundna faktorer och processinnovation. 

De LSP som Kopczak (1999) refererar till som solution providers, kommer att 
tillhandahålla mer specialanpassade lösningar för SCM och logistik. De kommer att 
rikta sig mot utvalda industrier genom integrering och styrning av tjänster från olika 
specialiserade serviceföretag. Exempel på lösningar är koordinerad ”inbound”-
materiallogistik för bilindustrin, lagerhotell för högteknologiindustrier och back-end 
processer för e-handel. Solution providers skapar värden genom risk- och 
kostnadsspridning som nås med att leverera liknande lösningar till många kunder av 
likartad profil. Specialanpassningar görs efter behov. 

Enligt Kopczak (1999) kommer innovators att erbjuda innovativa lösningar i främsta 
klass, genom återstrukturering av leveranskedjor i syftet att uppfylla ständigt ändrade 
och högre krav på leveranssäkerhet och flexibilitet. De kommer att kombinera 
kvalificerade lösningar från olika industrier och tjänstegrenar och skapar värde genom 
full förståelse för kundens problem och heltäckande, avancerade lösningar. 

Ett perspektiv som enligt Kopczak (1999) eventuellt kombinerar solution providers 
och innovators är så kallad fjärdepartslogistik (4PL), vilket är ett koncept som 
Anderson Consulting tagit fram. 4PL innebär kortfattat att LSP samarbetar eller till 
och med slås ihop med leverantörer av flera tjänster relaterade till e-logistikområdet. 
Exempel på dessa kan vara managementkonsulter och ICT-leverantörer. 
Produktionsföretagen kommer då att ha en heltäckande leverantör av allt som berör 
logistik och kundservice. 

 

2.10 Sammanfattning av teoretisk referensram 
 

Elektroniska affärer mellan företag har sedan länge funnits i någon grad och vissa har 
nått ganska långt i automatiseringen av informationsutbytet. Få företag har dock 
fullständigt lyckats ta tillvara på de möjligheter som elektroniska affärer kan medföra 
i form av effektivisering, ökad kundnytta och konkurrensfördelar.  

Enligt Gilbert (1999) beror den långsamma utvecklingen på bl.a. att den teknik som 
varit tillgänglig har varit för dyr, komplex och osäker. De som först började tillämpa 
EDI och har kommit längst i integreringen av sina affärssystem är stora företag med 
kapital och kompetensresurser. De mindre företagen som inte klarade av eller inte 
fann intresse för engagemang i EDI-projekt skapade flaskhalsar i utvecklingen, 
eftersom dessa företag ändå är viktiga länkar i värdekedjorna.  

På grund av den lavinartade utvecklingen i kommunikationsteknik, 
informationssystem och integrationslösningar det sista årtiondet har förutsättningarna 
för elektronisk handel mellan mindre och medelstora företag förbättrats betydligt. 
Internet har i detta sammanhang stor betydelse. Men även inom EDI-lösningar har det 
tagits stora framsteg. 
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Enligt Gilbert (1999) är det fortfarande inte fullt beprövat om Internet än har alla 
nödvändiga egenskaper för att på ett fullständigt sätt kunna basera för seriösa 
affärsaktiviteter. Exempel på detta är säkerhetsaspekter och möjlighet till total 
integrering med affärssystemen. Där ligger EDI fortfarande före Internet. Gränserna 
mellan EDI och Internetbaserade lösningar kommer troligtvis att suddas ut den 
närmaste tiden, d.v.s. EDI-lösningarna kommer att bli Internetbaserade.  

Utan tvekan kommer elektroniska affärer mellan små och medelstora företag att ökas 
mycket de närmaste åren. Enligt regeringsbeslut från 1995 skulle alla kommuner i 
landet göra största delen av sina affärstransaktioner elektroniskt före 1999 (Byttner, 
1999). Även om det inte gått som planerat har några kommuner kommit ganska långt 
i denna utveckling och detta har ökat trycket på produktionsföretag och andra 
leverantörer att erbjuda elektronisk handel. På detta område gäller troligtvis 
snöbollseffekten, ju fler som kommer igång med e-handelsprojekt, desto snabbare 
kommer utvecklingen att bli. Ingen kommer att ha råd med att stå utanför. 

En viktig framgångsfaktor för att lyckas med satsning på elektroniska affärer är att 
fokusera på SCM. SCM talar för att företag ser på sin värdekedja eller värdenät som 
ett system som måste integreras och samverka för alla deltagares nytta. Utvecklingen 
inom ICT gynnar generöst tillämpningen av SCM. Företag kan idag på ett enkelt sätt 
kontinuerligt utbyta information om försäljning, betalningar, prognoser, kunder och 
leverantörer, produktionsstatistik, transporter o.s.v. En stor del av detta 
informationsutbyte hör till området e-logistik, som enligt Ericsson (1999) handlar om 
samspelet mellan traditionell logistik, ICT och processorientering. I e-logistik är det 
informationsflödet och utnyttjandet av kunskap och kompetens som är av största vikt. 
Fysiska resurser och varutransporter är endast en del av det hela.  

Fenomenet e-logistik är av en lättförklarlig anledning relativt nytt som vetenskap. Det 
finns litet material skrivet om området och många frågeställningar är obesvarade och 
outvecklade. Nya strukturer i logistikorganisationen framkommer - förhållanden 
mellan leverantör, kund och transportör tar på sig nya kläder. Men många företag får 
inte ut de effektiviseringar av sina e-affärsprojekt som de förväntat sig. Detta kan 
bland annat bero på att företagen inte har tagit tillvara på nödvändiga 
organisationsändringar och inte minst saknar tillräcklig översyn över 
informationsflöden i den nya organisationen. Storhagen (1999) påstår att brist på 
logistikkunskaper i alla branscher är det största hotet mot vidareutvecklingen inom 
elektronisk handel. 
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3 Problemområde 
 

I detta kapitel exponeras intressanta frågeställningar inom problemområdet e-logistik 
och sammanfattas i en formell problemformulering. Vidare redovisas den avgränsning 
av problemet som gjorts och avslutningsvis diskuteras det förväntade resultatet av 
arbetet. 

 

3.1 Problemformulering 
 

Att forma en virtuellt integrerad leveranskedja som bygger på e-logistik kräver en 
noggrann analys av informationsflöden inom och mellan organisationer i kedjan. 
Vilka är de fundamentala flöden som förmedlas i logistikprocesserna? Vilka av dessa 
flöden sker elektroniskt idag? När börjar logistikprocesserna och när slutar de? Som 
följd av de förändringar i organisationsstrukturerna som e-logistiken ofta medför, blir 
det även viktigt att identifiera på nytt vilka det är som ska bära ansvaret för och 
kontrollera de elektroniska informationsflödena, samt på vilket sätt. Finns det några 
juridiska hål angående elektroniskt informationsutbyte i logistiken? Detta borde även 
vara nödvändigt på grund av att informationen slutar existera fysiskt i form av 
blanketter, räkningar, kvitton och dylikt.  

Att automatisera informationsflöden internt är inte svårt jämfört med att implementera 
digital integrering mellan flera organisationer, så som e-logistiken kräver. I detta 
sammanhang dyker frågor upp som: Vilka aktörer i leveranskedjorna motsätter sig 
ökad integrering av informationsflödena mellan leverantör, transportföretag och 
kund? Var på vägen är det störst risk för trögt flöde, dubbel bearbetning och manuell 
inblandning? Vad vinner företagen på sina EDI-satsningar? 

Ytterligare möjliga frågeställningar kunde vara om vilka strukturförändringar kommer 
att ske på förhållandet mellan aktörer i leveranskedjorna. Vilka är trenderna inom 
området? Vilka aktörer faller bort och vilka nya roller får plats i kedjorna? 

Utifrån ovanstående diskussion tar den övergripande fråga som i denna rapport 
kommer att studeras, följande form: 

 

Vilka är informationsflödena i  e-logistiken och vilka aspekter är viktiga att beakta 
med avseende på elektroniska informationsflöden i e-logistik? 

 

Med elektroniska informationsflöden menas här automatiskt utbyte av affärsdata 
mellan två olika system, utan mänsklig inblandning. För att på ett strukturerat sätt 
kunna svara på denna fråga delas de funderingar som diskuteras ovan, upp i tre 
huvudområden:  

• Vilka är informationsflödena i e-logistiken?.  

• Vilka är vinsterna och problemen med EDI i logistiken?  

• Hur kommer den närmaste utvecklingen inom e-logistiken att vara? 
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Dessa tre huvudfrågor bildar stommen i resten av rapportens kapitel och kommer at 
diskuteras utifrån olika företags perspektiv, samt ytterligare belysas med relevant 
litteratur.  

3.2 Problemavgränsning 
 
I sin bredaste mening innebär e-logistik hantering av nästan all tänkbar information i 
ett företagsnätverk. Huvudvikten i denna studie kommer att läggas på distributions- 
och leveransinformation. För att öka fokusen på integrering av informationsflöden 
mellan olika organisationers informationssystem, kommer enbart elektroniska affärer 
mellan företag behandlas (B2B). Även om av naturliga skäl diskussionen kommer att 
beröra Internet och handel via Internet, kommer EDI-baserade lösningar att vara 
utgångspunkten i alla studier. Även begränsas studien till VAN, eftersom dessa 
troligtvis kommer att vara mer aktuella i framtiden än point-to-point. Slutligen 
avgränsas de typer av företag som studeras till följande: 

• Leverantörer: Mindre och medelstora produktionsföretag som är EDI-
användare 

• Kunder: Ospecificerat, förutsatt att de är etablerade EDI-användare. 

• Logistikföretag: Har etablerade, eller är på väg att implementera EDI-
lösningar. 

• Tjänsteföretag: Leverantörer av IT-relaterade tjänster, både systemlösningar 
och strategisk rådgivning. 

 

3.3 Förväntat resultat 
 

Huvudresultatet av detta arbete förväntas vara en gedigen förståelse för hur 
datoriserade informationsflöden ser ut mellan produktionsföretag, logistikföretag och 
kundföretag som samarbetar om elektronisk handel. I och med att studien tar ett brett, 
litterärt perspektiv och även inkluderar intervjuer på några olika företag, kommer den 
inte att resultera i djupa, noggranna analyser av varenda berörd process, utan är tänkt 
ge en översikt och helhetssyn.  

Andra sidoresultat kommer förmodligen att vara ökad kunskap om elektroniska 
affärer mellan företag i allmänhet, vilka problem och viktiga frågeställningar kommer 
upp i samband vid implementering av EDI-lösningar, samt vilka övriga 
organisatoriska och ekonomiska konsekvenser EDI har för mindre och medelstora 
företag.  

Ytterligare kommer rapporten att ge en inblick i dagens logistisklösningar, utveckling 
och spännande trender med avseende på elektroniska affärer.  

Genom att ta pulsen på olika parter i ett e-handelsnätverk kommer rapporten 
förmodligen mellan raderna att belysa dessa olika parters perspektiv, nytta, behov och 
förväntningar till den fortsatta utvecklingen inom EDI och elektroniska affärer i 
allmänhet. 
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4 Metod 
 

För att kunna svara på arbetets problemställning måste en hel del data samlas in och 
bearbetas. I detta kapitel diskuteras metodiken i denna studie. Först beskrivs två olika 
sätt att utföra undersökningar och bearbeta insamlad data på. Därefter diskuteras och 
förklaras de olika metoder som bedöms relevanta vid datainsamlingen. Slutligen ges 
resonemang för valda metoder, samt vilka varianter av dessa metoder som används.  

 

4.1 Typ av undersökning 
 

Det finns, enligt Patel & Davidsson (1994), två olika sätt att bearbeta insamlad 
information på, kvalitativt och kvantitativt. Även om typen av undersökning 
huvudsakligen beror på sättet hur insamlad information behandlas, är det i mitt tycke 
viktigt att ha detta klart för sig redan från början och därför präglas hela 
undersökningsprocessen av detta val. Här används därför denna indelning i ett vidare 
sammanhang för att karakterisera hela undersökningen. Nedan förklaras skillnaden 
mellan kvantitativ och kvalitativ undersökning samtidigt som diskussionen anknyts 
till denna studie. 

Enligt Patel & Davidsson (1994) bygger kvantitativ informationsbearbetning på 
statistiska metoder. Kvantitativa undersökningar kan vara antingen deskriptiva, då 
man försöker beskriva forskningsresultat i siffror, grafer eller tabeller, eller 
hypotesprövande där statistik används för att testa statistiska hypoteser. 

Enligt Patel & Davidsson (1994) bygger kvantitativ informationsbearbetning oftast på 
representerande stickprov från en större undersökningsmängd. Den egenskap som 
studeras är alltid en variabel som har olika egenskaper. Dessa egenskaper kan mätas 
på diverse typer av skalor och variablerna i sig kan vara antingen diskreta eller 
kontinuerliga. 

Patel & Davidsson (1994) säger att syftet med kvalitativa undersökningar är att skaffa 
en annan och djupare kunskap än den fragmentiserade kunskap som ofta erhålls när 
kvantitativa metoder används. Med kvalitativa undersökningar strävar man efter att 
förstå och analysera helheter. Eftersom kvalitativa undersökningar bygger oftast på 
tolkningar av textbaserat material, präglas resultatet av den person som utför 
undersökningen i större grad än kvantitativa undersökningar. 

Patel & Davidsson (1994) påpekar att det kan vara praktiskt att göra löpande analyser 
i kvalitativa undersökningar. Att göra en analys, t.ex. direkt efter en intervju eller 
observation kan ge idéer om hur arbetet kan gå vidare, samtidigt som det är alltid bra 
att bearbeta materialet medan det är i färskt minne. 

Denna undersökning kommer att vara av kvalitativt slag. Syftet med studien är inte att 
ge statistiska svar på en mängd konkreta frågor, utan att försöka beskriva situationen 
inom området e-logistik utifrån publicerat material och samtal med 
branschintressenter. Analyserna kommer därför att vara mest i form av text och 
modeller, byggda på författarens tolkningar. 
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4.2 Möjliga undersökningsverktyg 

 

Det är möjligt att samla in information på många olika sätt. De verktyg som bedöms 
relevanta att utvärdera i samband med denna studie är följande: 

• Litteraturstudier 

• Intervjuer 

• Observationer 

I följande underkapitel beskrivs dessa tillvägagångssätt, samtidigt som deras för- och 
nackdelar samt relevans för studien diskuteras. 

 

4.2.1 Litteraturstudier 

Patel & Davidsson (1994) kategoriserar studier av litteratur under dokumentstudier 
ihop med studier av andra olika dokumenttyper så som statistik och register, 
offentliga och privata handlingar, kortlivade dokument samt bild- och ljuddokument. 
Under litteratur faller då till exempel biografier, skönlitteratur och facklitteratur.  

Patel & Davidsson (1994) påpekar vikten av att välja litteratur som ger en så 
fullständig bild som möjligt så att problemet kan bli belyst ur fler än en synvinkel. En 
vanlig fallgrop är att enbart välja källor som stödjer forskarens egna idéer och åsikter. 
Genom att använda litteratur från olika håll uppstår dock en risk angående 
trovärdighet och kvalitet på de texter som används. Ett centralt begrepp i detta 
sammanhang blir då källkritik, det vill säga förhållningssättet till litteraturens kvalitet. 
Frågor måste ställas om författarens auktoritet, textens syfte, samt hur, var och när 
den publicerades. Texter transformeras ofta genom människors tolkningar och 
bearbetningar och därför måste det även bedömas om källan till materialet är primär 
eller sekundär. 

Fördelarna med litteraturstudier är att forskaren ofta kan styra undersökningen själv 
vad gäller tid och plats. Litteraturstudier kan ge bred och vetenskapligt erkänd 
kunskap om forskningsområdet och är oftast i någon grad nödvändiga i samband med 
andra typer av studier. Nackdelen med litteraturstudier är att det kan vara svårt att få 
en verklighetsanknytning till det som skall studeras. En annan nackdel är att det kan ta 
lång tid att sätta sig in tillräckligt bra i materialet för att få fullständig täckning av 
området. 

 

4.2.2 Intervjuer 

Intervjuer är en teknik som bygger på att ställa frågor till individer eller grupper och 
registrera svaren. Detta kan naturligtvis göras på många olika sätt, men den form som 
är aktuell i denna studie är personliga besöksintervjuer och eventuellt 
telefonintervjuer. Principerna för bägge är desamma.  

Det är, enligt Patel & Davidsson (1994), huvudsakligen två aspekter som måste 
beaktas när information samlas in med hjälp av intervjuer: grad av standardisering och 
grad av strukturering. Grad av standardisering talar om hur förbestämda frågorna och 
deras ordning är inför intervjun. Vid låg grad av standardisering formuleras frågorna 
under intervjun och ställs i den ordning som lämpar sig för respektive tillfälle. Högt 
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standardiserade intervjuer har förbestämda frågor som ställs till alla intervjuade i 
samma ordning. Sådana intervjuer används oftast för att jämföra och generalisera. 

Graden av strukturering handlar enligt Patel & Davidsson (1994) om vilket 
svarsutrymme som intervjupersonen får. Låg grad av strukturering innebär då öppna 
frågor som personen i fråga kan svara fritt på, medan högstrukturerade intervjuer 
lämnar mycket litet svarsutrymme hos den tillfrågade. Svarsalternativen blir mer 
förutsägbara och lättare att jämföra mellan olika intervjuer. 

Fördelar med intervjuer jämfört med andra tekniker är att de kan vara väldigt 
målinriktade och därför ge resultat av hög kvalitet om rätt person intervjuas på rätt 
sätt. Intervjuaren kan också påverka och stimulera den intervjuade och förklara 
frågorna och deras syfte efter behov. På samma sätt kan den intervjuade personen 
förklara sina svar och eventuellt stödja dem med hjälp av bilder, grafer, kroppsrörelser 
och så vidare. På detta sätt kan intervjuer ge större verklighetsförankring än till 
exempel litteraturstudier. 

Nackdelarna med intervjuer är att de kan ta mycket tid att förbereda och genomföra. 
Det är viktigt att få tag i rätt personer, dessa kan vara upptagna, ointresserade eller 
befinna sig på ett långt geografiskt avstånd. Det kan även ibland finnas risk för att 
intervjuaren påverkar respondenten att svara på ett sådant sätt att mätfel uppstår.  

 

4.2.3 Observationer 

Ett alternativt sätt att samla information med stark verklighetsförankring är att 
tillämpa observationer. Enligt Patel & Davidsson (1994) är systematiskt planerade 
observationer framförallt användbara vid informationsinsamling inom områden som 
berör beteenden och skeenden i naturliga situationer.  

Patel & Davidsson (1994) talar om två olika typer av observationer: strukturerade och 
ostrukturerade. En observation är strukturerad när problemet är väl preciserat och det 
hela taget är givet vilka beteenden som ska ingå i observationen. Ostrukturerade 
observationer används däremot oftast i utforskande syfte där målet är att inhämta så 
mycket information som möjligt kring ett visst problemområde.  

En annan aspekt på observationer är vilket förhållningssätt observatören har. Det som 
Patel & Davidsson (1994) anser påverka en observation är huruvida observatören är 
aktivt deltagande i den situation som observeras eller ej, samt om övriga personer som 
observeras ska känna till att de blir observerade (och av vem), eller ej. 

Patel och Davidsson (1994) noterar några fördelar med att samla in information med 
hjälp av observationer. De observerade individerna arbetar med sina vanliga rutiner 
och behöver därför inte ha en tydlig minnesbild som de också måste kunna förmedla 
så att den ska kunna tolkas rätt, vilket kan skapa problem i till exempel intervjuer. En 
annan fördel är att observationstekniken är relativt oberoende av deltagarnas villighet 
och förmåga att lämna information.  

De nackdelar med observationsmetoden som Patel & Davidsson (1994) nämner är att 
den är både dyr och tidsödande. Beroende på problemställning kan det även medföra 
feltolkningar att studera beteenden och skeenden i sitt naturliga sammanhang. Det kan 
bli svårt att bedöma om det som observeras är representativt för vanlig situation och 
inte spontant eller onormalt på något sätt.  
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4.3 Valda undersökningsverktyg 

 

De tekniker som kommer att användas i denna studie är litteraturstudie och intervjuer. 
Det är viktigt att försöka skapa en teoretisk bild av ämnesområdet i en studie som 
denna. Litteraturstudien sker framförallt tidigt i arbetet och ska skapa vägledning för 
intervjuer med representativa företag inom området. Intervjuerna är viktiga eftersom 
akademisk litteratur om ämnet är bristfällig och området relativt ungt och outvecklat.  
Intervjuerna ger insyn i hur den framtagna frågeställningen hanteras i verkligheten 
och kommer att generera huvuddelen av materialet.  

Anledningen till att observationer valts bort är främst att de hade gjort arbetet för 
koncentrerat på enskilda företag i förhållande till den problemställning som tagits. 
Observationstekniken kräver mycket tid och förberedelser och hade gjort det svårare 
att skapa en övergripande syn på området 

Det är svårt att hitta litteratur om området e-logistik. Begreppet är relativt nytt och 
relevant material är mest i form av tidskriftsartiklar och white papers. Kan i vissa fall 
innebära risk för att stöta på material av sämre kvalitet och till detta måste hänsyn tas 
vid bearbetning av materialet. Eftersom det är så svårt att hitta material som handlar 
direkt om den givna frågeställningen måste en del dokument studeras som eventuellt 
endast indirekt behandlar problemet. Sådant material måste då tolkas och framställas i 
relation till en annan utgångspunkt än det ursprungligen var skrivet för. Där skapas en 
ytterligare risk för feltolkningar som både författaren och läsaren måste vara 
medvetna om. 

Det är viktigt att få förankring hos verkligheten för att kunna svara tillfredsställande 
på problemställningen. Genom att intervjua domänexperter från företag som jobbar 
med e-logistik nås förhoppningsvis denna verklighetsförankring. Representanter från 
följande typer av företag kommer att intervjuas: 

• Produktionsföretag 

• Logistikföretag 

• Kunder till produktionsföretag  

• Leverantörer av mjukvaru- och konsulttjänster 

 

I figur 6 visas de valda företagen och vilken del av Mentzers (2000) ”ultimate supply 
chain”, de representerar. 

 

Figur 6: Valda företag som delar av en ”ultimate supply chain”.  
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Det bör noteras att de valda företagen medverkar inte alla i samma leveranskedja. 
Figur 6 kan trots detta ge en bra känsla av vad det är för typer av företag som 
studeras, samt hur de olika typerna förhåller sig till varandra.  

Intervjuerna med dessa företag kommer att vara av relativt låg grad av standardisering 
och strukturering. Liten standardisering beror på att företagen är olika och har olika 
verksamheter. Endast en till två personer från respektive företag förväntas bli 
intervjuade. Att minimera struktureringen bidrar till högre kvalitet på svaren eftersom 
de tillfrågade har då utrymme till att uttrycka sig fritt och presentera sina svar på det 
sätt som bäst lämpar sig för var och en. Detta medför i och för sig att analysen och 
bearbetningen av materialet blir svårare, men anses vara nödvändigt, inte minst därför 
att själva problemställningen är ganska öppen.  

 

4.4 Källkritik 
 

Som tidigare nämnts är det inte lätt att hitta litteratur som med direkt betoning 
behandlar informationsflöden inom e-logistik. Detta beror troligtvis först och främst 
på hur snabbt e-businesskoncepten har utvecklats de senaste åren och att näringslivet 
och akademin inte hunnit med anpassningen av logistiklösningar till de nya 
förhållandena.  

 

4.4.1 Litteratur 

På grund av denna brist på litteratur, behövdes en del artiklar vilkas huvudbehandling 
var annan än det valda problemområdet, användas. Detta faktum skapar visserligen en 
risk för personliga och eventuellt felaktiga tolkningar. Det ansågs ändå vara viktigt att 
försöka hämta svar vid så stor andel av frågeställningarna som möjligt från både 
litteratur och näringsliv.  

Den enskilda text som gav mest stöd och formade grunden till bland annat 
modelleringen av informationsflöden var Information in Transportation Chains, en 
doktorsavhandling från Chalmers Tekniska Universitet av Thomas Kanflo (Kanflo, 
1999).  Andra böcker som användes är Third Party Logistics – Towards a Conceptual 
Model av Magnus Berglund, Logistical Management – The Integrated Supply Chain 
Process av Bowersox & Closs och Elektroniska affärer – Juridik och revision av 
Dykert & Lindberg .  

Alla dessa böcker bedöms vara relativt subjektiva och skrivna utan att de ska 
representera några specifika intressen. De två förstnämnda är doktorsavhandlingar 
från välkända forskningsinstitut och Bowersox & Closs (1997) används som 
kurslitteratur i många akademiska skolor och bör därför inte ifrågasättas som en 
kvalitativ källa. Dykert & Lindberg har jobbat länge med problematik i samband med 
EDI, Dykert som jurist och Lindberg som revisior. Textens framställning ger ingen 
anledning till att misstänka att innehållet påverkas av att författarna eventuellt har 
egna intressen som deltagare i näringslivet. 

Edifact Transport är ett dotterbolag till Sveriges Transportindustriförbund och 
fungerar som godstransportbranschens samarbetsorgan för konkurrensneutrala frågor 
som rör användningen av EDI och streckkoder. Edifact Transport drev projektet 
Pharos under åren 1995-1997 och förvaltar resultatet av projektet sedan dess. Pharos-
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projektet syftade till att skapa ekonomiska och tekniska möjligheter för små- och 
medelstora företag att använda datorstödd logistik.  

Slutrapporten från Pharos-projektet svarar för en del av det insamlade materialet i 
litteraturstudien. Det måste hållas i åtanke att denna rapport är framtagen av ett 
näringsorgan, med medlemmar i konkurrenssituation och att det finns många företag i 
branschen som inte var inblandade i projektet. Därför finns det en risk för en viss 
skevhet. Rapporten är eventuellt automatiskt positiv till det mesta som har med EDI i 
logistik att göra, men bedömdes efter genomläsning vara pålitlig och framföra ett sunt 
resonemang. 

 

4.4.2 Intervjuobjekt 

Eftersom denna studie inte var tänkt ge någon heltäckande bild av problemområdet 
eller uteslutande svar på alla frågor, var valet av representerande företag inte särskilt 
kräset. Ett antal företag blev kontaktade, antingen så gott som slumpmässigt, eller via 
kontakter och tips.  

Det var inte uppenbart vilken kombination av företagstyper som skulle representeras, 
och i stort sett stod valet mellan två mönster: Att välja företag som alla samarbetar 
inom gemensam leverantörskedja, eller att välja företag som inte nödvändigtvis har 
någon kontakt, men ändå verkar i ungefärligt samma typ av leverantörskedja.  

Det förra alternativet skulle troligtvis ha medfört lättare koordinering av insamlat 
material, eftersom sådana företag då antagligen arbetar med samma EDI-lösningar 
och har någorlunda gemensamma intressen. Det senare alternativets fördelar framöver 
det första är att det bör ge bredare analys- och diskussionsgrund, t.ex. på grund av att 
företagen då eventuellt använder olika EDI- system och har olika perspektiv på e-
logistiken. Utifrån detta resonemang, samt på grund av den någorlunda slumpmässiga 
urvalsprocessen blev det senare alternativet valt, det vill säga intervjuer utfördes med 
representanter från företag som inte hade direkt samarbete med varandra, eller i alla 
fall inte sattes i något sånt sammanhang.  

Ingen särskild metod användes för att garantera att respektive intervjuperson hade 
tillräckligt med kunskap och substans för att kunna disktuera ställda frågor. Denna 
bedömning lagdes däremot i de intervjuades ansvar innan möten bestämdes, genom 
att göra det klart för dem ungefär vilka frågor skulle ställas. I vissa fall var det frågan 
om att intervjua fler än en person inom samma företag för att få bättre täckning av 
frågorna. 

 

4.5 Studiens trovärdighet 
 

Det är viktigt vid alla undersökningar att värdera studiens trovärdighet. Detta innebär 
enligt Patel & Davidsson (1994) att mäta studiens validitet och reliabilitet.  

Validitet handlar om överensstämmelsen mellan vad man säger att man ska undersöka 
och det som faktiskt undersöks. En kvalitativ undersökning som denna handlar om 
studering av abstrakta begrepp och människors åsikter och kunskap. Detta innebär att 
det är svårt att identifiera på ett säkert sätt huruvida de instrument som används 
genererar svar vid de frågor som ska besvaras. I denna studie handlar 
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validitetsfrågorna om huruvida den frågeguide som används vid intervjuer och även 
som ramverk vid litteraturstudier, verkligen fyller sin funktion.  

Denna så kallade innehållsvaliditet har i detta fall åstadkommits genom en logisk 
analys av innehållet i frågeguiden. Frågorna som formar det ramverk som använts har 
bollats med handledaren och andra kunniga personer från näringslivet under 
förberedelsetiden för arbetet. Den huvudsakliga analysen har dock utförts av 
författaren själv, vilket försvagar analysens styrka. Frågeguiden bedöms därför ha en 
ganska bra validitet, medan författaren är medveten om de svagheter som de 
personliga bedömningarna medför.  

Den största osäkerheten gällande validiteten är att valet av intervjuobjekt troligtvis 
inte räcker för att representera alla de olika typer av företag och situationer som 
förekommer i näringslivet. Så, även om det går att någorlunda försäkra studiens 
validitet vad gäller de deltagande företagenas situation, krävs alla generaliseringar av 
studiens resultat en viss försiktighet. 

Enligt Patel & David (1994) handlar reliabilitet, eller tillförlitlighet om hur väl 
instrumentet motstår slumpinflytanden av olika slag. Resultatet av 
intervjuundersökningar har alltid en osäkerhetsfaktor som kan bero på olika saker. Till 
exempel kan intervjuarens förmåga att registrera och bedöma den intervjuade 
personens svar vara bristfällig. Förutsättningen för en god tillförlitlighet är därför att 
intervjuaren är tränad, eller intervjun är så pass strukturerad att tolkningen av svaren 
inte kräver tolkningar av intervjuaren. En annan faktor som påverkar tillförlitligheten 
är den så kallade intervjueffekten. Den handlar om på vilket sätt intervjuaren påverkar 
intervjupersonerna och hjälper dem att förstå, medvetet eller omedvetet, vad som 
förväntas av dem. 

Författaren är inte särskilt beprövad på att göra intervjuer och har inte använt några 
strategiska knep för att öka kvaliteten på svaren. Detta motverkar studiens 
tillförlitlighet. Däremot anses studiens frågeställningar vara på en så pass 
övergripande nivå att intervjuarens kunskap på området och förståelse för ämnet 
underlättar rätt tolkning av erhållit material. Alla intervjuer har spelats in, vilket gett 
möjlighet till att upprepat lyssna på svaren och på så sätt öka kvaliteten på tolkninen. 

Sammanfattningsvis bedöms studiens trovärdighet (validitet och tillförlitlighet) 
acceptabel för en studie av denna storleksgrad om ett så stort och omfattande område.
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5  Genomförande 
 

I detta kapitel presenteras intervjuade företagsrepresentanter och det material som 
samlats in genom intervjuer och litteraturstudie för att kunna besvara 
problemområdets frågeställningar. Inledningsvis framställs det insamlade materialet 
från litteraturstudien. Efter det presenteras det sammanställda materialet från 
intervjuerna, i grova drag enligt den frågeguide som använts vid intervjuerna. Denna 
mall presenteras i bilaga 1.   

Frågeställningarna har brutits upp i tre delområden och presentationen av materialet är 
anpassad till denna indelning.. Först presenteras identifieringen av elektroniska 
informationsflöden i e-logistik, och vilka som bär ansvaret för dessa 
informationsflöden. Sedan framställs de för- och nackdelar som anses följa EDI-
användning i logistiken, samt vilka flaskhalsar anses finnas. Slutligen presenteras 
företagens och litteraturens syn på den framtida utvecklingen inom e-logistiken och 
hur den kommer att påverka informationsutbytet. 

 

5.1 Litteraturstudie 
I detta kapitel redovisas resultatet av den litteraturstudie som genomförts. Studien har 
gjorts utifrån samma ramverk som intervjuerna och materialet presenteras i enlighet 
med detta.  

 

5.1.1 Identifiering av elektroniska informationsflöden 

Här diskuteras vilka informationsflöden som bör finnas i traditionella 
logistikprocesser, och vilka ansvarsroller  och juridiska problem som finns i samband 
med dessa informationsflöden. 

 

Vilken information hanteras elektroniskt i dagens logistiksystem?  

Bowresox & Closs (1996) kategoriserar logistikinformation i två huvuddelar: 
koordinerings/planeringsflöden och operativa flöden. Figur 7 visar hur dessa två typer 
av informationsflöden samverkar genom logistiksystemets arkitektur.  
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Figur 7: Två typer av informationsflöden i LIS10.  (Bowersox & Closs, 1996) 

Planering- och koordinering innefattar alla nödvändiga aktiviteter för leverans och 
anskaffningsplanering, produktion och resursanvändning i organisationen. 
Operationerna innebär de transaktioner som är nödvändiga för att styra och förmedla 
orders, styra distributionsanläggningar, planera transport och integrera 
återanskaffningsresurser. ”Inventory deployment” och ”inventory management” är 
gränssnittet mellan planeringen/koordineringen och den operativa verksamheten. 

Enligt Kanflo (1999) går det att gruppera informationen på olika sätt, efter syfte och 
synvinkel. Exempel på indelningar är följande:  

• Information före transport 

• Information under transport 

• Information efter transport 

eller 

• Information skapad av avsändaren 

• Information skapad av mellanhänder 

• Information skapad av mottagaren 

• Information skapad av andra inblandade aktörer 

eller 

• Information som måste följa godset under transporten 

• Information som behövs temporärt under transporten 

 

Pharos (1999) använder sig av den första av ovannämnda indelningar på följande sätt: 

                                                 
10 Logistics Information System = Informationsystem för hantering av logistikprocesser. 
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• Före en transport är meddelanden för bokning, bokningsbekräftelse och 
fraktsedel aktuella. 

• Under en transport är meddelanden för avvikelserapport, status, 
ankomstbesked och avisering aktuella. 

• Efter en transport kan meddelanden för debiteringsbesked och faktura skickas 
direkt in i betalarens system. 

I figur 8 presenteras en schematisk bild på hur Pharos (1998) ser på 
informationsflödet i transportprocessen. 

 

 

Figur 8: Pharos bild av informationsflöden i transportprocessen. Källa: Pharos 
(1998).  

1. Säljare skickar en transportbokning till transportören 

2. Transportören bekräftar transportbokningen 

3. Säljaren skickar följesedeln till transportören. 

4. Transportör kan skicka avvikelserapport till säljaren vid behov. 

5. Transportör kan skicka avvikelserapport till köparen vid behov. 

6. Säljare kan ställa frågor om leveransstatus när som helst. 

7. Transportören svarar med en statusrapport. 

8. Köpare kan ställa frågor om leveransstatus när som helst. 

9. Transportören svarar med en statusrapport. 

10. Transportören skickar leveransavisering till köparen. 

11. Transportören skickar debeteringsbesked till säljaren. 

12. Transportören skickar faktura till säljaren. 

 

Kanflo (1999) presenterar några modeller av det informationsutbyte som äger rum i 
olika typer av transportprocesser. I figur 9 visas en sammanställning av det 
informationsflöde som är kännetecknande för traditionell transport i Sverige. Notera 
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att i detta fall är det köparen av varan som  beställer frakten och betalar till LSP11. 
 

 

Figur 9: Exempel på informationsflöde i traditionell Sverigetransport, enligt Kanflo 
(1999). 

Nedan ges förklaringar till de olika transaktionerna i modellen ovan. Manuella 
informationshanteringar beskrivs i kursiv text: 

1. Kunden lägger order 

2. Leverantören svarar med information om när godset kan hämtas 

3. Kunden bokar transport hos sin LSP. 

4. LSP ringer till åkeri/speditör för att meddela om transporten. 

5. LSP överlämnar transportdokumenten till speditören. 

6. Leverantören skicar en ”föravisering” om leveransen till kunden. 

7. Speditören överlämnar transportdokument för avbockning och kvittens. 

8. Speditören tar emot kvitterade transportdokument. 

9. Leverantören skickar faktura till kunden. 

10. LSP skickar faktura till kunden. 

11. Kunden skickar information till banken om betalning till leverantör och LSP. 

12. Banken överför pengarna till leverantörens konto. 

13. Banken överför pengarna till LSPs konto. 

14. Åkeriet skickar faktura till LSP. 

15. LSP skickar betalningsinformation till banken. 

16. Banken överför pengar till åkeriets konto. 

                                                 
11 Logistics Service Provider = Ett företag som tillhandahåller logistiktjänster av olika slag, till exempel 
transporter, lagerhållning och orderhantering. 
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Enligt Kanflo (1999) måste transportföretagen förbereda sig för ökade krav på 
informationstjänster, både vad gäller intern hantering och kontroll av godset, samt 
behovet av helt nya tjänster för integrering av kommunikationen mellan olika aktörer i 
kedjan. Särskilt viktigt blir det med information om status på transporterna, var godset 
befinner sig, samt huruvida några förseningar eller andra problem uppstått. 
Nedanstående typer av spårningsinformation kan identifieras: 

• Leveransavisering: mottagaren får meddelande om när och var godset 
levereras 

• Variationsrapportering: kan vara antingen aktiv eller passiv, beroende på om 
transportören meddelar mottagaren så fort undantag uppstår, eller om 
mottagaren måste ha initiativet för att ta reda på dem.  

• Godssökning: transportören, av eget initiativ eller efter andras önskemål, letar 
efter gods som försvunnit i leveranskedjan. 

• Statusrapportering: transportören kontrollerar kontinuerligt godset under 
transport och registrerar omlastningar, skador och svinn. 

• Kontinuerlig godsspårning: mottagaren eller avsändaren erhåller kontinuerlig 
information om var godset befinner sig, till exempel via GPS12. 

• Passiv godsspårning: mottagaren eller avsändaren erhåller information om 
godsets status vid förbestämda punkter. 

 

Vilka ansvarar för undantag och fel i den elektroniska hanteringen av 
logistikinformation? Spelar det roll att informationen slutar existera fysiskt i 
form av blanketter, räkningar, kvitton och dylikt? Finns det 
juridiska/avtalsmässiga problem? 

 Enligt Pharos (1998) hindrar lagen om inrikes vägtransporter inte dokumentlösa 
transporter, men behöver förstärkas. Standardavtal för EDI finns, men används ofta 
inte. EU sätter norm för avtal som skapas på webb. Digitala signaturer och dokument 
accepteras, men behöver utökat legalt stöd. Ytterligare stöd behövs även för 
papperslös hantering av fakturor.  

Dykert & Lindberg (1996) behandlar juridiska frågeställningar i EDI. De menar att 
det finns två generella krav för juridisk acceptans av EDI: 

• Det får inte finnas juridiska tvärstopp, det vill säga rättsliga hinder mot 
införandet av EDI. Detta innebär till exempel att det får inte vara lagstiftade 
krav på att originaldokument ska finnas i pappersform eller att all kvittens 
måste ske med egenhändig namnteckning.  

• EDI-transaktionen har sådan säkerhet att den är bevisbar, det vill säga är 
juridiskt accepterad.  

Enligt Dykert & Lindberg (1996) är juridiska krav ofta närkopplade till säkerhetskrav 
på informationssystemet. Grundläggande säkerhetskrav vid elektroniska affärer är 
följande: 

                                                 
12 Global Positioning System = ett satelitbaserat system som gör det möjligt att ta reda på och följa 
noggrant användarens globala position.  
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• Krav på konfidentialitet: endast de som är berättigade/behöriga ska ha tillgång 
till informationen i de affärsprocesser som ingår i elektronisk handel. 

• Krav på integritet: data måste skyddas mot obehörig ändring eller förfalskning 
under lagring och kommunikation. Lagrad och kommunicerad information ska 
vara korrekt, fullständig och baserad på beslut av behörig befattningshavare. 

• Krav på tillgänglighet: information och IT-resurser ska vara tillgängliga när 
part i elektroniska affärer behöver dem. 

• Krav på spårbarhet: säkerhetskravet spårbarhet ligger mycket nära 
bokföringslagens krav på verifieringskedja samt arkivering av 
räkenskapsmaterial under tio år. Spårbarhet ska täcka krav på tillförlitlighet 
och bevisbarhet.  

Enligt Dykert & Lindberg (1996) hanterar den svenska avtalsrätten elektronisk handel 
ganska bra trots sin höga ålder, eftersom den är relativt allmänt formulerad. Enligt 
denna lag är alla anbud och accept juridiskt bindande för sändaren. I vissa fall kan det 
vara problematiskt att definiera regler för kommunikationen mellan två datasystem 
och det kan ifrågasättas om datorer kan göra avtal. Men avtalslagen är dispositiv, 
vilket innebär att parterna i EDI-avtal kan bestämma själva att andra regler än 
avtalslagens skall tillämpas dem emellan.  

Det som huvudsakligen särskiljer elektroniska affärer med traditionella är att 
kommunikationen sker mellan och genom datasystem, ofta utan mänsklig 
inblandning. De risker som är speciella för sådan kommunikation har därför mycket 
med transaktionshantering att göra. Dykert & Lindberg (1996) urskiljer sex specifika 
risker och hot mot EDI-system på transaktionsnivå: 

• Avbrott i sekvensen bryts: innebär bland annat att meddelanden tappas bort, ej 
anländer i sekvensföljd, dupliceras eller raderas.  

• Meddelandets innehåll förvanskas: innebär brott mod integriteten eller 
äktheten i meddelandet. Kan vara av teknisk orsak eller en avsiktlig 
manipulering av innehållet.  

• Meddelandet anländer från avsändare, som utger sig för att vara någon annan 
(så kallad maskerad): innebär att en avsändare avsiktligt eller oavsiktligt 
framstår för mottagaren som någon annan  än den avsändaren faktiskt är. 

• Sändning av meddelandet förnekas av avsändaren: innebär att avsändaren i 
efterhand förnekar att visst meddelande avsänts medan mottagaren påstår att 
meddelandet mottagits. 

• Mottagande av meddelande förnekas av mottagaren: innebär att mottagaren i 
efterhand förnekar att visst meddelande mottagits medan avsändaren påstår att 
meddelandet avsänts. 

• Meddelandets innehåll röjs för obehörig: innebär obehörig läsning, kopiering 
eller yppande av innehåll i meddelande. 

 

5.1.2 Vinster och problem med elektroniska informationsflöden 

Här undersöks vilka vinster som finns att hämta för företagen genom att satsa på EDI 
i logistiken och huruvida EDI-satsningarna gynnar alla aktörer i leveranskedjan, samt 
vilka problem som finns i sammanhanget. 
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Vilka är huvudfördelarna med elektroniska/automatiska transaktioner, d.v.s. 
var ligger besparingarna och vinstmöjligheterna? 

Pharos (1998) presenterar följande positiva effekter av EDI-användning inom 
logistiken: 

• Förenklade interna rutiner 

• Färre fel, d.v.s. högre kvalitet 

• Mindre administrativt arbete 

• Högre kundservice 

• Bättre kontroll på transporthanteringen 

• Kortare ledtider 

• Minskade lager 

• Lättare att skaffa nya kunder 

• Allmänt lägre kostnader 

Det påpekas även i Pharos (1998) att ökad transporteffektivitet och miljövinster 
samverkar. Många exempel finns på att IT kan förenkla trafikledning och ge färre 
mil/uppdrag, mindre övertid, mindre utsläpp, minskad energiåtgång och ökad 
lönsamhet. 

Enligt Kanflo (1999) är effektiv användning av elektroniska informationsflöden en 
fundamental faktor för framgång inom transportbranschen. En av de största vinsterna 
av EDI för en LSP är de rationaliseringar i resursutnyttjande som möjliggörs. I ett fall 
där vikt lades vid att förbättra resursplaneringen hos en LSP med införande av EDI 
blev resultatet upp till 15% bättre utnyttjande av fraktenheter och terminaler.  

Bamfield (1994) påpekar att det inte alltid är så självklart att införandet av EDI-
lösningar blir lönsamma. Kostnadsminskningen för administrativt arbete blir till 
exempel ofta mindre än man räknat med. Huvudorsaken är att oftast måste företagen 
fortsätta driva manuella system bredvid EDI, eftersom inte alla kunder/leverantörer 
vill eller kan implementera EDI hos sig.  

Enligt Bamfield (1994) ligger huvudvinsterna med EDI oftast i effektivare planering, 
vare sig det gäller försäljningsprognoser, produktions- och lagerplanering, 
transportplanering eller kapitalstyrning. All statistik och rapportering blir enklare och 
säkrare.  

Bamfield (1994) nämner även att EDI-implementeringen oftast resulterar i en intern 
”städning” av arbetssätt och redskap som utvecklats under lång tid utan 
harmonisering. Exempelvis kräver EDI-implementeringen standardisering av 
artikelregister och produktbeskrivningar, användningen av emballage, 
transportmärkningar och olika hjälpmedel.  

Även om det ofta betraktas som en bieffekt, menar Bamfield (1994) att ett viktigt 
resultat av en EDI-implementering är den påverkan det kan ha på samarbetet både 
internt i företagen och även mellan aktörerna i leveranskedjan. Både fysiska och 
immateriella flöden måste revideras och ofta designas helt på nytt vilket bryter upp 
gamla och ofta orationella arbetsmönster.  
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Vinner alla parter på EDI, eller är det mer en existensfråga för vissa?  

Enligt Bamfield (1994) är det inte givet att EDI stärker konkurrenssituationen i alla 
fall. Ett exempel på detta är ett produktionsföretag som erbjöd sin återförsäljare att få 
tillträde till all lagerdata via EDI i utbyte för återförsäljarens försäljningssiffror. 
Återförsäljaren tvekade länge, men beslutade sig sedan att öppna försäljningssiffrorna 
för alla sina underleverantörer. Därmed tappade denna satsning hos 
produktionsföretaget sin betydelse som konkurrensstyrka. I och med detta och 
eftersom EDI-användning i någon form blir allt vanligare bör EDI därför snarare ses 
som en överlevnadsfaktor, än något unikt konkurrensmedel. Endast genom att se på 
EDI som ett instrument för ständiga innovationer i SCM kan konkurrenskraften 
bibehållas. 

 

Vilka problem finns beträffande de elektroniska informationsflödena?  

Pharos (1998) diskuterar problematiken med att ta fram standarder som täcker de 
informationskrav som olika typer av företag har. Det är svårt för företagen att delta i, 
förstå och kommentera designen av transaktionsstandarder, liksom det kan vara svårt 
för EDI-konsulter att förstå verksamheternas behov.  

 

Är vissa delar av leverantörskedjan svårare än andra? Vad beror det på? 

Ett allmänt problem för spridningen av intresse bland företagen är, enligt Pharos 
(1998) att transportprocesserna är väldigt traditionella och betraktas inte alls som 
problematiska i alla fall. Transportföretagen, och då främst mindre åkerier leder denna 
kategori.  

 

5.1.3 Framtida utveckling 

I detta underkapitel undersöks vad litteraturen har att säga om den framtida 
utvecklingen inom området e-logistik och hur informationsbehovet och flödena 
kommer att påverkas av denna utveckling. 

 

Vilka ändringar på samarbetet mellan leverantörer, distributörer, kunder, 
leverantörer av IT-lösningar och managementkonsulter kommer att ske? 
Kommer fullständig tredjepartslogistik att bli allmänt vedertagen och eventuellt 
övergå till fjärdepartslogistik? Medför denna utveckling några förändringar i 
informationsflöden? 

Den utveckling som skett inom 3PL kommer, enligt Berglund (1997) att fortsätta och 
bli den ”vanliga” lösningen för traditionella leveranskedjor. Och utvecklingen slutar 
inte med outsourcing av lokal lagerhållning och eventuellt ordermanagement, utan 
kommer i många fall att fortsätta åt det håll som beskrivs som bland annat 4PL. 3PL-
företagen kommer att ta över en större del av ansvaret för alla transporter, 
lagerhållning, diverse värdeökande aktiviteter, informationssystem, samt strategisk 
design av leveranskedjor och rådgivning. Kortfattat kan man säga att 3PL-företagen 
kommer att hålla i utveckling, samordning och ledning av alla logistikaktiviteter. 
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Berglund (1997) tror också att även 3PL-företagen för sig kommer att outsourca en 
del av dessa aktiviteter till mindre nischföretag inom till exempel transport, 
lagerhållning och olika värdeökande tjänster. 3PL-företagen kommer då att 
koncentrera sig på sina kärnuppgifter, så som analys och design av själva 
logistiksystemen och informationssystemen, samordning och management.  

Kanflo (1999) påstår att 3PL och ökat partnerskap i leveranskedjorna kommer att 
utöka antalet sändningar och därmed informationsflödet. Integrerade elektroniska 
flöden krävs för att möta krav från slutkund på servicenivå. Berglund (1997) säger 
även att den allra viktigaste framgångsfaktorn för företag som erbjuder 
helhetslösningar för logistik och SCM blir totalintegrering av alla informationsflöden 
inom hela leveranskedjan. Fortsatt utveckling inom detta område är den inriktning 
som LSP anser kunna skapa de flesta nya marknadsmöjligheterna i framtiden. Den  
ökade integreringen i samband med ständigt tydligare krav från kunderna bäddar för 
att ge värdeökande informationstjänster större vikt som inkomstkälla för LSP. 

 
Kommer processerna att bli mer styrda av undantagshanteringar än 
kontinuerliga kontroller? 

Bowersox & Closs (1996) diskuterar vikten av att LIS är undantagsstyrda. I 
logistikoperationer är det oftast ett stort antal kunder, produkter, leverantörer och 
tjänsteföretag inblandade. Med ett stort antal transaktioner med så många dimensioner 
är det mycket som kan gå snett och av tradition är dessa processer präglade av 
noggranna kontroller. För att kunna ta vara på LIS effektiviseringsmöjligheter är det 
viktigt att reducera de manuella kontrollerna, både internt i företagen och i de externa 
flödena. Avancerade LIS kan idag, enligt fördefinierade parametrar identifiera 
transaktioner som bör kontrolleras manuellt. Exempel på undantagstransaktioner är 
om datan är ostrukturerad eller om det handlar om ovanligt stora transaktioner. På 
detta sätt litar man på att informationssystemen klarar av att genomföra rutinmässiga 
handlingar samtidigt som de är känsliga för situationer som kräver mänskliga beslut.  

 

5.2 Presentation av företag och respondenter 
I detta underkapitel presenteras de personer som intervjuats och de organisationer de 
representerar. 

 

PLS Produkter AB 

PLS Produkter är ett Skövdebaserat företag som tillverkar kemiska städprodukter, och 
säljer diverse hjälpmedel kopplade till städning och skötsel av lokaler. PLS kunder är 
huvudsakligen stora företag och kommuner som köper städprodukter för egen 
användning, men även återförsäljare i andra län och länder. PLS har jobbat med EDI-
baserad handel sedan 1998 och hanterar nu en stor del av alla kundorder och fakturor 
elektroniskt. Det område som företaget kommit kortast på väg när det gäller 
elektronisk handel är logistikprocessen, men detta är under arbete nu. Marcus Dyberg, 
IT-och ekonomiansvarig på PLS är den som burit ansvaret för EDI-satsningen och 
intervjuades för att få en leverantörs perspektiv på informationsflöden i logistiken.  
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Skövde kommun 

Skövde kommun hanterar över 60.000 fakturor årligen. Skövde kommunstyrelse 
beslöt våren 1997 att uppdra åt ekonomikontoret att leda och samordna arbetet med 
införandet av elektronisk handel i kommunens samtliga verksamheter. Idag hanteras 
ungefär 20 % av alla order och fakturor elektroniskt och denna andel växer fort. 
Birgitta Peterson är ansvarig för upphandlingar på kommunens inköpsavdelning i 
Skövde och har deltagit aktivt i den utveckling som ägt rum de sista åren.  

 

Volvo Lastvagnar Komponenter AB 

Volvo Lastvagnar Komponenter (VLK) är en av Skövdes allra största arbetsgivare, 
med runt 3.500 anställda. VLK har en omfattande logistikorganisation och mångårig 
erfarenhet av elektroniska informationsflöden i logistikens alla led. Lena Palm Sandin 
är IT/logistikchef på VLK och intervjuades för att få perspektiv från ett företag på 
köpsidan av logistikprocessen, som har väl etablerade rutiner för hanteringen av 
elektronisk information.  

 

LBC Sweden AB 

LBC Sweden AB (LBC) är ett transportbolag som specialiserat sig på 
logistiklösningar för möbelhandeln. LBCs huvudkontor och största transportterminal 
ligger i Tibro. LBC har även stationer i Falköping, Danmark och Finland. Varje dag 
lastas ungefär 80 långtradare från LBCs lastcentraler. LBC har i några år arbetat med 
EDI och erbjuder idag de flesta informationstjänster som förekommer inom branschen 
elektroniskt.  

Hans Hjälmström, koncernchef intervjuades på LBC Swedens huvudkontor i Tibro 
för att få ett logistikföretags perspektiv. För att kunna svara bättre på en del frågor om 
juridiska aspekter runt EDI, ringde Hjälmström till Bengt Älv, som är specialist på 
EDI-avtal hos LBC Swedens moderkoncern, ASG AB. För övrigt bygger allt 
intervjumaterialet på Hjälmströms svar.  

 

Tyringekonsult AB 

Tyringekonsult AB är ett IT-konsultbolag i Tyringe med 32 anställda, som 
specialiserat sig på EDI-system. Deras produkter täcker alla vanligt förekommande 
affärsprocesser för kundorder, logistik, produktutveckling m.m. Tyringekonsult deltog 
i Pharosprojektet och deras system är ett av två som än så länge uppfyller alla 
funktionalitetskrav som identifierats i Pharos. Håkan Alsén är en erfaren konsult som 
sysslat med EDI-lösningar för logistik. Alsén intervjuades i det syftet att få 
synpunkter från en leverantör av IT-lösningar och konsultation för logistik. 

 

5.3 Identifiering av elektroniska informationsflöden 
Informationsflödena i de olika företagen beskrevs verbalt av respondenterna för att 
sedan tolkas över i ett flödesdiagram i samma stil som i litteraturstudien. Modellen för 
respektive företag återfinns i bilagorna 2-6. Nedanstående jämförelse av 
informationsflödena utgår ifrån de traditionella informationsflödena som 
presenterades i figur 9.  
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I tre fall av fem ansåg respondenterna att processen börjar när kunden lägger order i 
leverantörens system och slutar när leverantören fått betalt för varorna. Alsén beskrev 
enbart processen från det att transportordern lagts tills fraktkostnaden betalats. LBCs 
fall särskiljer sig eftersom LBC kommer in i transportprocessen när varorna reda 
skickats i väg. Därför hanterar LBC inget informationsflöde före transport. LBC är 
inte heller inblandat i betalningen av själva godset och därför beskrivs enbart 
betalningen av fraktkostnaderna. 

På PLS och Skövde kommun skickar kunderna elektronisk order och får en 
automatisk bekräftelse på mottagen order. VLK kallar sina order för ”leveransplaner”, 
men där krävs det inga bekräftelser från leverantörerna. Eftersom PLS är det enda 
företaget som diskuteras utifrån produktionsperspektiv, är Dyberg den enda som 
beskriver interna processer hos leverantör, där kundordern hanteras i produktion och 
lager.  

I alla företagen skickas det en elektronisk transportorder som talar om godsets 
omfång, sändare och mottagare, leveranstider o.s.v. Tvärtemot Kanflos (1999) 
beskrivning är det leverantörerna som skickar transportorderna till logistikföretagen. 
Hos Tyringekonsult skickar logistikföretaget en bekräftelse på mottagen 
transportorder, och LBC kontrollerar att mottagit gods överensstämmer med 
transportordern för att sedan skicka en bekräftelse på detta. I övriga fall nämndes inga 
krav på bekräftelse för transportordern.  

Alla respondenter förutom Palm Sandin beskriver LSP och speditör som särskilda 
”noder” i informationsflödena. Även delar både Dyberg och Hjälmström LSPs roll 
upp i informationssystem/kontor å ena sidan och terminal å den andra. Efter att 
transportinformationen har blivit registrerad i LSPs informationssystem beskriver tre 
respondenter möjliga förfrågningar och rapporteringar om transportens status. I VLKs 
och LBCs fall kan enkla frågor och svar sändas elektroniskt, medan Tyringekonsults 
system även klarar av automatiska avvikelserapporter. Hos två av företagen skickar 
leverantören en leveransavisering till mottagaren, medan detta i Tyringekonsults fall 
sker från LSPs system. PLS kan skicka en elektronisk leveransavisering om kunden så 
kräver. 

I de flesta beskrivningarna är hanteringen av fraktdokument den enda delen av 
transportprocessen där det elektroniska informationsflödet bryts. Hos alla företagen 
skrivs det ut en fraktsedel som speditören bockar av vid pålastning, tar med sig till 
mottagaren för kvittens och sedan tillbaka som underlag för fraktfaktureringen. I 
Dybergs beskrivning bryts detta flöde i och med att varorna transporteras först till en 
omlastningsterminal, men hanteringen av fraktdokumenten är den samma, både före 
och efter omlastning.  

Hanteringen av anlänt gods sker på olika sätt hos de två kundföretagen. Vid 
avlastning hos Skövde kommun kontrolleras varorna mot följesedeln, samt mot den 
ursprungliga beställningslistan. Detta sker manuellt och godkänd leverans registreras 
sedan in i affärssystemet. Hos VLK görs först en manuell kontroll av fraktsedlar mot 
leveransaviseringen, där godkända fraktsedlar stämplas. Vid avlastning åker de 
specialmärkta pallarna genom en automatisk identifiering, och respektive pall bockas 
av i affärssystemet som anlänt. Andra respondenter beskriver inte särskilt 
informationshanteringen hos godsets mottagare.  

Hos alla företagen sker fakturering och betalning för både frakt och varor elektroniskt. 
Det är olika vid vilka tidpunkter respektive fakturering sker, och som tidigare nämnts 
beror det på företagens perspektiv på när transportprocesserna börjar och slutar, 
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huruvida de beskriver fakturering och betalning för godset. Både Peterson och Palm 
Sandin beskriver att affärssystemen automatiskt kontrollerar att inregistrerade 
leveranser stämmer mot leverantörernas fakturor, och därefter skickar elektronisk 
betalningsbegäran till banken. De respondenter som beskriver fakturering och 
betalning för fraktkostnader utgår alla från att leverantören som betalar för frakten, 
vilket är tvärtom i Kanflos (1999) beskrivning.  

Förutom ovannämnda informationsflöden nämnde en respondent (Hjälmström) 
ytterligare möjligheter som EDI medför. Ett exempel på detta är hantering av 
skadegods- och reklamationsprocesser. Trots alla kontroller händer det att godset är 
skadat när det kommer fram, det saknas gods, eller något annat inte stämmer. I sådana 
fall kan man ta fotografi på aktuellt gods, förklara vad som är fel, samt ge annan 
nödvändig information. Detta skickas sedan tillbaka elektroniskt och hanteras då på 
det ställe i systemet som problemet hör till. I vissa fall kan felen falla på 
transportörens ansvar, i andra är det leverantören som bär ansvaret för upprättelse. 

 

Vilka ska ansvara för de elektroniska informationsflödena, samt på vilket sätt? 
Vilka ansvarar för undantag och fel i processerna? Spelar det roll att 
informationen slutar existera fysiskt i form av blanketter, räkningar, kvitton och 
dylikt? Finns det juridiska/avtalsmässiga problem? 

 

Enligt Dyberg finns det ganska bra riktlinjer om ansvarsfördelning i de ramavtal som 
görs vid implementering av EDI-system. Det är viktigt att ha det specificerat vilka 
som bär ansvar för informationen genom flödet, men i princip ändras inte de 
traditionella rollerna som respektive part har i leveranskedjan. Avsändaren är ansvarig 
för att rätt fraktinformation registreras i början, och ansvaret för informationen följer 
sedan ansvaret för godset allteftersom det fraktas vidare i kedjan. Så fort speditören 
kvitterat för övertagandet av godset bär denne ansvaret för både den fysiska frakten 
och den information som medföljer.   

Hjälmström är medveten om det stora ansvar som LBC som transportföretag bär på 
grund av den länk de skapar mellan säljare och köpare av gods. Det är därför väldigt 
viktigt att säkerställa kvaliteten på den information som hanteras i varje led och man 
väljer att fortfarande hålla manuella kontroller på kritiska ställen. Dyberg delar denna 
åsikt om att man fortfarande måste hålla mänskliga kvalitetskontroller, men anser att 
detta behov ständigt minskar med bättre system. Hos Skövde kommun är mänskliga 
kontroller minimala och till exempel fakturor kontrolleras automatiskt av systemet 
innan de betalas. Peterson menar att detta inte medfört några problem än och faktiskt 
är grunden till de vinster som kommunen gjort med sin satsning. 

Både Alsén och Peterson nämner vikten av noggrann loggning av alla transaktioner. 
Eftersom informationsutbytet sker genom kommunikation mellan två eller flera 
informationssystem finns det risker för att fel uppstår på olika grunder. Ofta är också 
transaktionerna kritiska tidsmässigt, vilket kräver noggrann loggning ifall något går 
snett. Enligt Alsén finns det i princip inga tekniska hinder för denna övervakning. 
Peterson och Dyberg förklarar att VAN-företagen oftast tillhandahåller alla tjänster 
för transaktion, översättning, lagring och loggning av de EDI-meddelanden som 
företagen utbyter. De ansvarar enligt EDI-avtalen för att denna information finns 
tillgänglig i enlighet med gällande lagar.  
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Enligt Peterson och Palm Sandin ska VAN-företagen enligt bokföringslagen se till att 
allt räkenskapsmaterial finns tillgängligt i tio år. Enligt Hjälmström finns det en 
generell regel inom transportnäringen om att inom 14 månader måste en kund komma 
med reklamation, oavsett om det gäller försvunnit gods, skador eller pengar som inte 
kommit fram. Palm Sandin menar att det inte finns några juridiska krav om ansvar för 
lagring av leveransplaner och aviseringar, men de lagras i dagsläget i ungefär 5 år.  

 

Informationsflödenas självständighet 

Tillfrågad om vikten av att låta informationen flöda i systemen utan mänsklig 
inblandning, förklarar Peterson att det är just i mindre kontrollarbete som den största 
delen av tidsbesparingarna ligger. Dyberg och Hjälmström inser vikten av detta, men 
upprätthåller ändå en del manuella avbockningar och kontroller. Hjälmström påpekar 
att LBC som transportföretag har en viktig kontrollerande roll inom leveranskedjan 
och att kontrollaktiviteterna och justeringsarbetet därför alltid kommer att finnas kvar. 
Dyberg är mer optimistisk på att kontrollaktiviteterna kan avvecklas så småningom. 
Alsén påpekar är kontrollen egentligen inte mindre, utan snarare tvärtom. I stället för 
monotona kontroller på varenda transaktion eller stickprov, kommer automatiska, 
anpassningsbara kontroller som i stabila system bör vara mer pålitliga än de manuella. 

 

5.4 Vinster och problem med elektroniska informationsflöden 
Nedan diskuteras vilka vinster respondenterna anser företagen kunna göra genom att 
satsa på EDI i logistiken och vilka problem bör belysas i detta sammanhang. Även 
diskuteras det huruvida EDI kommer att bli en överlevnadsfråga för alla företag i 
framtiden. 

 

Vilka är huvudfördelarna med elektroniska/automatiska transaktioner, d.v.s. 
var ligger besparingarna och vinstmöjligheterna? 

Följande nämndes som exempel på positiv påverkan av EDI i logistiken: 

• Tidsbesparingar:  
Stora besparingar i administrativt arbete, snabbare informationsflöden och 
kortare ledtider. Alla respondenter nämnde att avsevärda tidsbesparingar i 
någon form är en viktig fördel.  

• Översyn och koncentration:  
Alla förutom Palm Sandin nämnde att EDI medför bättre planering och 
samordning i produktion, lager och transporter. Hjälmström nämnde bättre och 
enklare framtagning av statistik och rapporter. Enligt Alsén har personalen 
bättre kontroll på transporthanteringen och kan lättare ägna sig åt 
organisationens kärnprocesser. 

• Bättre kvalitet på informationen: Tre respondenter nämnd detta som en viktig 
påföljd av att informationen inte behöver matas in manuellt flera gånger i olika 
system. Risken för felinmatning minskas rejält, och problem med svinn, 
pappershögar och lagring av informationen så gott som försvinner  

• Sundare arbetssätt och bättre relationer: 
Hjälmström och Alsén menar att gamla och orationella arbetssätt och verktyg 
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avläggs samtidigt som monotona och tråkiga arbeten försvinner. Samarbete 
mellan företagen ökar och förbättras. Enligt Palm Sandin och Dyberg blir 
produktionen flexiblare på grund av kortare ledtider, vilket medför att 
kunderna blir nöjdare och det är lättare att skaffa nya.  

• Direkta ekonomiska vinster: 
Både Dyberg och Palm Sandin påpekade även att de effektiviseringar som 
EDI medför ger ett bättre kassaflöde och kapitalbindning. Enligt Peterson kan 
företagen också få större och bättre avtal om de klarar av att medverka i e-
affärer.  

Palm Sandin förklarade att det är svårt för VLK att specificera vinsterna på ett 
jämförande sätt, eftersom VLK jobbat så länge med EDI. För VLK är det numera 
naturligt att den största delen av informationsflödena sker elektroniskt och några 
mätningar för att jämföra med manuell hantering har inte utförts på många år.  

 

Vinner alla parter på EDI, eller är det mer en existensfråga för vissa?  

Alla intervjuade är eniga om att företagens förmåga att kommunicera elektroniskt 
kommer att vara en viktig faktor för framgång i framtiden. Redan idag väljer de 
företag som redan har investerat i elektronisk handel att göra affärer med de som 
klarar av elektroniskt utbyte, framför de som inte gör det. I dagsläget har Skövde 
kommun vissa begränsningar på vilka villkor de kan ställa till sina leverantörer vid 
upphandlingar, och Peterson påstår därför att EDI inte ställs som en avgörande faktor, 
om inte andra faktorer bedöms likvärdiga. Samma gäller för VLK, där tvingar man 
inte leverantörerna att satsa på EDI om de inte vill. Men i bägge dessa, och andra 
studerade organisationer, tror man att EDI-frågorna kommer att bli allt viktigare i 
leverantörsutvärderingar.  

Majoriteten av respondenterna menar att elektroniska affärer kommer i framtiden att 
vara mer självklara än inte. Värda att notera i detta sammanhang är Petersons tankar 
om att man i framtiden inte kommer att erhålla bonuser eller rabatter för att klara av 
elektroniskt informationsutbyte, utan kommer att straffas för varje transaktion som 
affärspartnern måste hantera manuellt på grund av att man inte klarar av att göra det 
elektroniskt.  

Trots att EDI kommer att vara en viktig faktor för framgång i framtidens affärer, 
uttryckte alla intervjuade den åsikten att EDI-satsningar nästan alltid är ekonomiskt 
lönsamma, oberoende var i leveranskedjan företaget befinner sig. Dyberg betonar 
detta starkt och anser överlevnadsfaktorn endast vara ett litet kriterium i jämförelse 
med de ekonomiska vinsterna. Alsén menar att återbetalningstiden för EDI-satsningar 
bland Tyringekonsults kunder sällan överstiger 6-12 månader vilket är väldigt bra 
jämfört med andra IT-investeringar. 

 

Är vissa aktörer i leverantörskedjan svårare att övertyga om EDI-satsningarnas 
betydelse än andra? Vad beror det på? 

De flesta intervjuade tycker att deras bransch har kommit längst i EDI-utvecklingen 
och att trögheten ligger hos andra. Hjälmström menar att de som ligger längst efter är 
detaljhandeln. Han samtycker med Alsén om att de mindre transportföretagen tidigare 
varit svåra att övertyga om EDI-satsningarnas fördelar, men att alla inom denna 
bransch har numera insett vikten av att hänga med i utvecklingen.  
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Enligt Peterson möter EDI-satsningarna en del motstånd hos mellanhänder som 
fruktar att deras roller inom leveranskedjorna kommer att försvinna. Vissa av dessa 
företag kommer eventuellt att gå under, men de flesta bör hinna anpassa sina 
affärsidéer till de nya förhållandena. Även har vissa producenter blivit besvikna på 
den ökade lojalitet till upphandlingsavtalen som e-handeln medfört. Detta har uteslutit 
en inkomstkälla för en del av dem, som byggde på att direktsälja till enstaka enheter 
inom kommunen, förbi de gjorda ramavtalen. 

Från PLS sida är det kunderna som är det största bekymret, enligt Dyberg. De 
transportföretag som PLS arbetar med klarar av EDI och därför är det viktigast att få 
de enstaka kunderna att inse fördelarna med den elektroniska hanteringen.  

 
Vilka problem finns beträffande de elektroniska informationsflöden? Är viss 
information svårare att datorisera? Finns det informationsöverföring som inte 
alls ska/kan ske automatiskt? 

Dyberg, Peterson och Hjälmström anser det i princip inte vara någon del av 
informationsflödena som inte kan eller bör ”elektroniseras”. Så som kan utläsas av 
alla flödesmodellerna i bilagor 2-6 är det fortfarande så att fraktdokumentationen 
förmedlas i pappersform, bockas av och kvitteras. Majoriteten av respondenterna talar 
om att streckkodsmärkning och handdatorer kommer att byta ut papperssystemen, 
men att det verkar vara svårt genomföra dessa förändringar. Palm Sandin påstår att 
speditörerna rent av måste ha dessa dokument, enligt lagar. 

Dyberg, Hjälmström och Peterson talar om att behovet av mänskliga kontroller aldrig 
kommer att försvinna helt. Det är väldigt specifikt för varje företags situation hur 
viktiga dessa kontroller är. Hos LBC anser man till exempel företagets roll som en 
länk mellan kund och leverantör vara så viktig att det alltid kommer att finnas 
anledning till att upprätthålla relativt noggranna kontroller av varu- och 
informationsflödena.  

Alsén menar att all rutinmässig information kan utbytas elektroniskt, medan det alltid 
kommer att finnas behov för mänsklig kommunikation. Exempel på detta är 
prisförhandlingar och avvikelser från rutiner. En enstaka aktivitet som Tyringekonsult 
funnit svårimplementerad är bokningen av transporter. Det är ofta brist på definitioner 
på hur detta ska gå till vid undantagstillfällen, till exempel när det anländer en 
kundorder efter att transportordern lagts, men innan godset hämtats.  

 

5.5 Framtida utveckling 
I detta underkapitel presenteras respondenternas syn på den framtida utvecklingen 
inom området e-logistik och hur informationsbehovet och flödena kommer att 
påverkas av denna utveckling. 

 

Vilka ändringar på samarbetet mellan leverantörer, distributörer, kunder, 
leverantörer av IT-lösningar och managementkonsulter kommer att ske? 
Kommer fullständig tredjepartslogistik att bli allmänt vedertagen och eventuellt 
övergå till fjärdepartslogistik? 

Alla parter verkar vara eniga om att 3PL har kommit för att stanna och utvecklas 
vidare. Transportföretagen tar över allt större delar av företagens 
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logistikverksamheter. Detta överensstämmer med Dybergs åsikter om vikten av att 
företagen koncentrerar sig på sina kärnprocesser för effektivisering och maximering 
av vinster. Detta kan sammanfattas i att 3PL-företagen kommer att hålla i utveckling, 
samordning och ledning av samtliga direkta logistikaktiviteter.  

Palm Sandin instämmer på att 3PL blir basen i Volvo Lastvagnar Komponenters 
(VLK) logistikverksamhet. VLK har planer på att lägga all koordinering och ansvar 
för materialanskaffning, samt en del av kapitalbindningen hos en tredje part. VLKs 
huvudproblem i detta sammanhang är att hitta någon 3PL-partner som klarar av 
kraven om att vara ”glokal”, det vill säga agera både globalt och lokalt.  

Skövde kommun verkar vara försiktigare i sina planer om 3PL och över huvud tagit 
att sätta fingrarna i själva transporterna av deras ankommande gods. Kommunen har 
hittills varit emot några investeringar i centrala lager eller andra logistikresurser, men 
har börjat snegla på nya idéer i denna riktning, först och främst utifrån 
miljöperspektivet.  

LBC erbjuder 3PL i form av lagerhållning, ordermottagning och slutleveranser, men 
Hjälmström anser inte att utvecklingen kommer att gå vidare mot till exempel 
totalansvar för all kundservice.  

Både Dyberg och Alsén är försiktiga i sina uttalanden om 4PL. Dyberg menar att den 
diskussion som nu förs runt denna utveckling handlar om visioner och är viktig för att 
skapa kreativitet i branschlösningar. Det kommer säkert att finnas företag som 4PL-
ideologin passar bra för, men vikten av att hålla sig till sina kärnprocesser kommer att 
bidra till att företagen fortsätter dela de olika arbetsområdena mellan sig. Varken 
Alsén eller Hjälmström anser att transportföretagen och IT/managementföretagen 
kommer att stöpas ihop för att skapa totallösningar för logistiken, men Alsén utesluter 
inte strategiskt samarbete mellan sådana företag.   

Transportföretagenas ökade inblandning i alla affärsprocesser kommer att påverka 
informationsflödena, menar både Dyberg och Palm Sandin. Informationen mellan 
leverantör och kund kommer att förmedlas i större grad genom transportföretagets 
system. Den flexibilitet och snabbhet som elektronisk handel möjliggör, medför ökat 
antal sändningar och därmed mer omfattande informationsflöden. Totalintegrering av 
alla informationsflöden i en leveranskedja blir en avgörande framgångsfaktor och nya 
inkomstkällor som bygger på informationstjänster tas fram. Alsén verkar inte hålla 
fullständigt med om detta, ty han påstår att oberoende av vilka strukturförändringar 
som sker mellan leveranskedjornas aktörer, kommer behovet av information inte 
ändras väldigt mycket.  

 

Kommer företagen inom en leveranskedja att öppna sina informationssystem 
mer jämt emot varandra? 

Alla intervjuade är eniga om att företagen inte kan hålla sina informationssystem 
slutna för sina samarbetspartners på samma sätt de gjort hittills. Peterson anser att det 
kommer att dröja ett tag innan viljan att hålla så mycket hemligt som möjligt, ger upp 
kraven om systemintegrering som e-handeln kräver och tekniken möjliggör. Eftersom 
Skövde kommun inte är en konkurrensdriven organisation har det ökade 
informationsutbytet enbart positiva påföljder, medan kommunens leverantörer ser fler 
nackdelar som kan försvaga deras konkurrenssituation.  

Hjälmström och Dyberg är positiva till denna utveckling och anser den inte vara 
problematisk. Transportföretagen får allt större roll i relationerna mellan leverantörer 
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och kunder, samarbetet blir mer intimt och kontrakten håller längre. PLS har inte 
upplevt något särskilt motstånd från sina samarbetspartners vad detta gäller. Det är 
viktigt att definiera klart vilken information som ska vara tillgänglig och på vilket sätt 
systemet ska skyddas, då bör detta inte medföra några större problem, anser Dyberg. 

Dyberg diskuterar en tänkbar vision om att alla företag inom en leveranskedja i 
framtiden inte bara kommer att integrera sina informationssystem, utan eventuellt 
använda ett och samma system för hela kedjan. Detta skulle medföra stora 
rationaliseringsvinster med enklare och säkrare informationsflöden. 
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6 Analys 
 

I detta kapitel sammanställs och analyseras det insamlade materialet som presenterats 
i föregående kapitel, med återkoppling till problemdefinitionen. Frågeställningarna 
håller ungefär samma struktur som i materialpresentationen. Först diskuteras vilka 
informationsflöden som identifierats i logistikprocesserna och vilka som ska ansvara 
för dessa flöden. Sedan tas de vinster och problem upp som EDI medför i logistiken 
och slutligen analyseras företagens och litteraturens syn på den framtida utvecklingen.  

 

6.1 Elektroniska informationsflöden i e-logistik 
Här analyseras identifieringen av informationsflödena, frågeställningarna runt ansvar 
och juridiska problem, samt informationsflödenas självständighet. 

 

6.1.1 Identifierade informationsflöden 

 

Bowersox & Closs (1996) delade in informationsflödena inom logistik i 
koordinationsflöden respektive operativa flöden. I nästan alla fall var företagen och 
övrig litteratur koncentrerad på de operativa flödena när information i e-logistiken 
diskuterades. Enbart processerna för orderstyrning och förmedling, operativ 
distributionsplanering, samt transporter och betalningar beskrevs. Enbart Volvo 
Lastvagnar Komponenter (VLK) verkar se på utbyte av planer som en del av 
logistiken. Till exempel skickar de elektroniskt till sina leverantörer, leveransplaner 
på olika detaljnivåer, en gång i veckan, en gång i månaden och en gång om året. 
Respondenternas koncentration på de operativa processerna beror naturligtvis till stor 
del på den inriktning som ställda frågor gav. Detta är ändå värt att notera med hänsyn 
till den vikt som, i samband med SCM och virtuell integration (se kapitel 2.6 och 2.7), 
läggs vid strategiskt utbyte av planer och prognoser mellan företag inom samma 
leveranskedja. 

Det har visat sig finnas många synvinklar på vilken information det är som förmedlas 
i samband med att en vara beställs, levereras, mottas och betalas. Det finns olika sätt 
att se på informationsstrukturen och vilken del av affärsinformationen som är kopplad 
till det som kallas för logistikprocesser hos företagen.  

I figur 10 görs ett försök att sammanställa dessa olika synvinklar i en modell. 
Modellen behandlar hela processen från det att kunden lägger en order tills fakturor 
för gods och frakt blivit betalda. Det är närmast omöjligt att fånga alla interna 
informationshandlingar i en sådan övergripande bild. Därför har det valts att enbart 
visa informationssystemet (IS) och lager/terminal/godsmottagning hos respektive 
aktör som behandlingsställen för informationen. 
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Figur 10: Sammanfattande bild av informationsflödena i e-logistik. 

1. Kunden lägger order 

2. Kundorder bekräftas 

3. Kundorder förmedlas till produktion 
och lager 

4. Manuell/datorstödd produktions- och 
leveransplanering. 

5. Transportorder skickas till 3PL-
företagets informationssystem 

6. Transportordern förmedlas vidare till 
terminalen för planering 

7. Speditören får utskriven följesedel 

8. Följesedeln tas med till leverantören 
för jämförelse vid lastning 

9. Speditören tar med sig godkänd och 
eventuellt justerad följesedel 

10. Kunden har nu möjlighet att skicka 
statusförfrågningar 

11. Statusrapport ges till kund 

12. Leverantören kan även skicka 
statusfrågor 

13. Statusfrågor ges till leverantör 

14. Eventuell avvikelserapport förmedlas 
omedelbart till kunden 

15. Eventuell avvikelserapport förmedlas 
omedelbart till leverantören 

16. Speditören lämnar fraktinformationen 
till terminalen 

17. Manuell/datorstödd omlastnings- och 
distributionsplanering 

18. Eventuell leveransavisering skickas 
till kunden 

19. Speditör får distributionsinformation 
(följesedel) i pappersform 

20. Följesedeln följer godset till kunden 
för kvittens vid mottagning 

21. Vid avlastning sker en kontroll av att 
det anlända godset stämmer med 
följesedeln och godset registreras som 
levererat 

22. Godkänd leveransavisering förmedlas 
vidare till kundens 
informationssystem (ekonomisystem) 

23. Speditören tar med sig kvitterade 
följesedlar 

24. Följesedeln arkiveras hos 3PL-
företaget som fakturaunderlag 

25. Faktura för fraktkostnaden skickas till 
leverantören (fraktbeställaren) 

26. Leverantörens informationssystem 
kontrollerar att fakturan 
överensstämmer med 
fraktdokumenten. 
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27. Betalningsinformation skickas till 
banken 

28. Banken för över pengar till 3PL-
företagets konto 

29. Leverantören skickar faktura för 
godset till kunden 

30. Kundens informationssystem 
kontrollerar att fakturan 
överensstämmer med den tidigare 
godkända leveransen 

31. Betalningsinformation skickas till 
banken 

32. Banken för över pengar till 
leverantörens konto. 

 

Både Tyringekonsult, Kanflo (1999) och Pharos (1998) diskuterade olika sätt att 
kategorisera informationsflödena på. Både Tyringekonsult och Pharos gör indelningen 
före, under och efter transport och även i Kanflos (1999) modeller är det lätt att utläsa 
denna indelning. Detta kan enkelt utläsas utifrån den pil som visar varuflödet överst 
på respektive bild i bilagor 2-6 och speglas även i den sammanfattande modellen i 
figur 10. Där faller informationsutbytet från det att kunden lägger sin order, tills 
speditören är på plats för att lasta på godset (punkter 1-8), under kategorin ”före 
transport”. ”Under transport” (punkter 9-21) är det som händer från det att varorna 
lastas på bilen tills de blivit mottagna av kunden. ”Efter transport” (punkter 22-32) 
innefattar i huvudsak de olika aktörernas slutbehandlingar av affärsinformationen, 
från det att kunden registrerat in godset, tills frakten och varorna är betalda.  

Det diskuterades inte vidare hur ovannämnda indelningar påverkar identifieringen av 
vilken information som förmedlas i leveranskedjorna. Detta sätt att kategorisera 
informationen bör snarare ses som ett verktyg för att se på informationsflödena från 
olika perspektiv och förstå dessa bättre. Detta överensstämmer med Rentzhogs (1998) 
diskussion om olika perspektiv för processbeskrivningar och hur dessa perspektiv kan 
komplettera varandra (se kapitel 2.8.4). I de flesta fallen görs beskrivningarna utifrån 
informationsperspektivet, men är av naturliga skäl väldigt nära knutna till flödena av 
produkter.   

Alla processbeskrivningarna behandlar i huvudsak kärnprocessen TTC13 (se kapitel 
2.8.3). TTC innefattar det totala material,- informations- och betalningsflödet, och det 
är dessa flöden som respondenterna beskriver, det vill säga loppet från kundorder till 
betalning. Ingen av dem anser i nuläget TTM14-aktiviteter falla under 
logistikprocesserna. Däremot kan en del av informationshandlingen kategoriseras som 
CCR15. Ett exempel på detta är hur LBC använder EDI för hantering av 
reklamationer, då bilder av skadegods och nödvändiga reklamationsdokument 
registreras elektroniskt. Detta förbättrar och snabbar upp reklamationshanteringen, 
vilket bidrar till kontinuerlig förbättring av produkterna och logistiktjänsterna.  

De flesta av respondenterna verkar vara eniga om att den framtida utvecklingen 
kommer att innebära rikare informationsanvändning i logistiken, och en del av de nya 
informationstjänsterna hör troligtvis till både CCR och TTM. Exempelvis kommer de 
utökade möjligheterna för statistik och rapportering att påverka processerna för 
utveckling och förbättring av produkter och tjänster (TTM). Ett annat exempel är att 
LSPs ökade inblandning i hanteringen av kundrelationer påverkar, bland annat 
reklamationer, produktinformation och lokal kundservice (CCR).  

                                                 
13 Time To Cash 
14 Time To Market 
15 Customer Creation and Retention 
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När det gäller  beskrivningen av de operativa flödena låg skillnaderna huvudsakligen i 
följande punkter:  

• Perspektivet på när processerna börjar och slutar. LBC och Pharos intar 
”transportperspektivet”, vilket innebär att processen i deras ögon börjar när en 
transportorder anländer och slutar när transportfakturan är betald. I övriga fall 
börjar processen med köparens beställning av varor och slutar när 
leverantörens faktura (och fraktfakturan) är betald. 

• Mängden av informationsflöden under transport. Dessa skillnader är lättast att 
se genom att jämföra längden på pilarna som betecknar varuflödet i respektive 
modell i bilagor 2-6. Skövde kommun behöver i princip ingen information 
under transport, och i Kanflos (1999) modell är det enda informationsutbytet 
en leveransavisering från leverantör till kund. Kanflo (1999) diskuterar dock 
vid ett annat tillfälle att transportföretagen måste börja förbereda sig för ökade 
krav på informationstjänster, både under och runt transport. PLS använder sig 
av 3PL-företag med lokala distributionsterminaler och huvudkällan till 
informationsflöden under transport ligger där. I andra fall, både bland 
respondenter och i litteratur har mer avancerade informationstjänster 
identifierats, så som avvikelserapporter, statusfrågor och rapporter, samt 
leveransaviseringar från LSP till kund.  

• Beskrivningen av hanteringen av interna informationsflöden. De operativa 
flödena beskrevs verbalt av intervjupersonerna och det kan vara en av 
orsakerna till de skillnader på detaljnivåer som uppstått. Somliga företag 
verkar definiera all hantering av informationen innan den förmedlas vidare 
som specifika delar av informationsflödena, medan andra anser den interna 
informationsbehandlingen i sig inte påverka informationsflödet. Palm Sandin 
gav i detta avseende den bästa beskrivningen av interna 
informationshandlingar, vilket är naturligt eftersom EDI har använts längst 
och mest intensivt hos VLK, jämfört med de andra företagen och alla 
processbeskrivningar är väldigt noggranna.  

 

Det som är mest noterbart med de informationsflöden som beskrivs är att i alla 
studerade fall bryts det elektroniska flödet i speditörens handlingar (detta visas inte i 
Pharos (1998) eftersom den modellen enbart visar elektroniska flöden). I figur 10 syns 
det tydligt att all manuell informationshantering i logistikprocesserna sker i intervallet 
”under transport”. Det enda undantaget är eventuell manuell lager- och 
leveransplanering hos leverantören. Det är fortfarande så att speditörerna måste ha 
med sig fraktdokument i pappersform som ska följa godset under transport. Dessa 
dokument talar om vad det är som fraktas, och är transportörens bevismaterial och 
underlag för försäkringar och fakturering.  

Det talades i vissa fall om att streckkodsmärkning av godset och handdatorer i 
lastterminaler, truckar och godsmottagning skulle kunna ersätta pappershandlingarna. 
Denna diskussion verkar fortfarande vara på visionsnivå, och inget företag hade 
konkreta planer på att införa sådana lösningar. Så som både Christopher (1998) och 
Ericsson (1999) talar om, är koncentrationen på processintegration och ständig 
förbättring, en av de viktigaste framgångsfaktorerna i SCM (se kapitel 2.8.3). Det 
måste därför bedömas troligt att fokusen på flaskhalsarna runt hanteringen av 
fraktdokument kommer att öka i framtiden. 
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6.1.2 Ansvaret för informationsflödena och informationens självständighet 

Företagen har sällan några konkreta bilder av vilka regler och lagar som gäller för 
kontroll och ansvar för informationsflödena och lagring av data. De regelverk som 
finns föreskrivna ingår oftast i EDI-avtalen och diskuteras och ifrågasätts troligtvis 
sällan förr än något händer som beprövar dem. Alla är dock mer eller mindre eniga 
om att det är viktigt att ha noggranna definitioner av ansvarsområden och att bindande 
regler om loggning av transaktionerna och lagring av informationen måste finnas.  
Detta överensstämmer ganska bra med de punkter som Heikkinen & Sarks (1996) 
nämner som viktiga att ha i åtanke i diskussion om EDI (se kapitel 2.4.1). 

Dykert & Lindberg (1996) påpekar att de juridiska kraven i elektronisk handel är nära 
kopplade till säkerhetskrav på informationssystemen och räknar upp följande 
grundläggande krav: 

• Krav på konfidentialitet 

• Krav på integritet 

• Krav på tillgänglighet 

• Krav på spårbarhet 

 

Dykert & Lindberg (1996) menar vidare att den svenska avtalsrätten täcker dessa krav 
relativt bra, trots sin höga ålder. Lagen är dispositiva, vilket möjliggör det för parterna 
i EDI-avtal att bestämma själva vilka andra regler som ska tillämpas dem emellan.  

Det verkar därför inte vara någon större brist på ramverk och regler att följa när 
ansvaret för informationsflödena ska definieras. Huvuddelen av problemet ligger 
snarare i att vederbörande inte har bekantat sig med, eller inte har blivit presenterade 
för dessa ramverk. Det råder en viss rädsla för att fullt förlita sig på den elektroniska 
hanteringen av kritisk affärsinformation, och företagen behöver få en klarare bild av 
vilka riskfaktorerna är och på vilket sätt dessa bör hanteras, samt huruvida just deras 
avtal täcker dessa aspekter.  

Både Dyberg och först och främst Hjällström anser sina företag bära speciellt stort 
ansvar för den information som hanteras i deras system, vilket innebär att de anser sig 
inte kunna avveckla de manuella kontrollerna. Detta leder till att företagen går miste 
om en stor del av de vinster som EDI-användningen skulle kunna leverera. I 
exempelvis LBCs fall borde det vara av värde för företaget att specificera noggrant 
exakt vilka riskfaktorerna är och i vilken omfattning de ansvarar för informationen i 
respektive situation, samt huruvida de befintliga informationssystemen skulle kunna 
utnyttjas ytterligare för hanteringen av dessa risker. En sådan analys skulle 
förmodligen visa att en del av den mänskliga inblandningen kunde undvikas. 

Andra respondenter och litteratur diskuterade vikten av att låta informationsflödena 
kontrolleras utifrån undantag och avvikelser, snarare än att göra rutinmässiga checker, 
eftersom en stor del av rationaliseringsvinsterna ligger i minskat behov av kontroller. 
Systemen bör kunna känna igen felaktiga, ostrukturerade eller ovanligt stora 
meddelanden för vidare kontroll, andra ska förmedlas vidare utan mänsklig 
inblandning. Så som Alsén påpekar är kontrollen egentligen inte mindre, utan snarare 
tvärtom.  

Det är intressant att granska ovannämnda aspekter utifrån begreppet ”virtuell 
integration” (se kapitel 2.7). Ericsson (1999) påstår att virtuell integration knyter ihop 
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affärsverksamheten med externa partners som om de vore interner. I de flesta fallen 
verkar företagarna hålla med om att de elektroniska informationsflödena bidrar till en 
virtuell integration av någon grad. Men till exempel Hjälmströms och Dybergs åsikter 
om att kontrollerna inte kommer att försvinna, tyder på att det är något kvar innan ett 
likhetstecken kan sättas mellan elektroniska informationsflöden och virtuell 
integration. De kontroller som företagen gör utförs oftast vid utbytet av information 
med externa parter. Om dessa parter skulle betraktas som interner, så som visionen 
om fullständig virtuell integration förespråkar, skulle förtroendet mellan parterna vara 
större och behovet för kontrollerna försvinna.   

 

6.2 Vinster och problem med elektroniska informationsflöden 
I följande underkapitel analyseras de åsikter och synpunkter om vinster och 
problematik i samband med elektroniska informationsflöden, som hämtats från 
intervjuerna och litteraturen. 

 

6.2.1 Vilka är vinsterna? 

Något som alla nämnde när vinsterna av EDI-satsningarna diskuterades var tidsvinster 
i administrativt arbete. I vissa fall utnyttjas dessa vinster genom att låta mindre 
personalstyrka utföra samma arbete, medan i andra fall personalen behålls, men får 
nya och utökade arbetsuppgifter. Bamfield (1994) påpekar att det inte alltid är så 
självklart att företagen i verkligheten gör några administrativa besparingar, så länge 
de måste upprätthålla de manuella systemen bredvid EDI-systemen. I de fall detta 
diskuterades i intervjuerna, erkändes det att det skulle medföra större vinster om 
informationsflödena i samtliga fall kunde ske elektroniskt, men det är orealistiskt i 
dagsläget och inte något absolut krav för att EDI-investeringarna ska löna sig.  

De vinster med EDI i logistiken som nämndes av respondenterna och i litteraturen, 
stämmer ganska bra överens med de fördelar med EDI i allmänhet som diskuteras i 
kapitel 2.4.1. Det som helst skiljer sig är att Heikkinen & Sarkin (1996) menar att de 
vinster som går att göra i lagerhållning och produktionsplanering är de största, och att 
besparingarna i administrativt arbete ofta är överskattade, medan alla intervjuade var 
övertygade om att de administrativa besparingarna utgjorde den största delen av 
vinsten. 

Det visade sig även att oftast när en respondent blev tillfrågad om huruvida tänkbara 
fördelar som han/hon inte nämnt själv, gällde för dennes företag, så höll han/hon med. 
Detta kan tyda på två saker: Att vederbörande inte skapat sig en särskilt noggrann bild 
av EDI-satsningarnas fördelar (och nackdelar), och/eller att de strävar efter att ge en 
så positiv bild av EDI som möjligt. Den senare förklaringen kan tyckas naturlig för de 
som varit med om att initiera och utveckla EDI-satsningar hos sitt företag.  

 

6.2.2 Vilka är problemen? 

De problem som diskuterades i samband med implementeringen av elektroniska 
informationsflöden kan alla anknytas till den definition av EDI som ges i kapitel 2.4, 
det vill säga att EDI bygger på standarder. Det format informationen förmedlas på 
måste vara standardiserat och tillvägagångssättet vid behandlingen av informationen 
måste vara klart definierat. I allmänhet är dynamiska arbetssätt och ostrukturerade 
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affärsprocesser en problematik när det gäller de standardpräglade elektroniska 
transaktionerna. Företagen måste ofta genomgå djupa processanalyser och ibland 
lägga om sina processer helt. 

Utifrån diskussionen om huruvida vissa aktörer i leveranskedjorna är svårare att 
övertyga om EDI-satsningarnas fördelar, kan det urskiljas två ”typer av tröghet”: 
Delvis finns det fortfarande företag, till exempel inom transportbranschen, som 
motarbetar utvecklingen. De ställer sig emot kritisering och ändring av etablerade 
och, i deras tycke, fungerande arbetsprocesser. I denna grupp ingår även företag som 
avvaktar och vill se mer övertygande bevis på lönsamheten med EDI-satsningarna. 
Det ”känns säkert” med pappersdokumentation och telefonsamtal, det har alltid varit 
så och det fungerar.  Frågan är hur länge till? 

Den andra typen av tröghet handlar om kampen om marknadspositioner och de 
strukturförändringar på marknaden som utvecklingen medför. Detta är fallet i 
Petersons exempel ovan. Utvecklingen förändrar aktörernas arbetsmiljö och i de fall 
som ändringarna tycks vara negativa för enskilda parter ställer dessa sig emot av 
förståliga skäl. Troligtvis är det denna typ av företag, som medvetet kämpar mot 
utvecklingen, som gör mer skada, än de som är passiva i sitt ställningstagande på 
grund av tvekan om lönsamhet.  

 

6.2.3 Är EDI en existensfråga? 

Det pekar mycket på att elektroniska affärer kommer i framtiden att anses vara 
självklara snarare än ett undantag. Bamfield (1994) menar till och med att det redan 
idag bör ses som en ren överlevnadsfaktor, snarare än någon konkurrensfördel, att 
kunna göra elektroniska affärer. Även om de intervjuade inte var lika drastiska i sina 
uttalanden, verkade de flesta anse att utrymmet för de företag som inte klarar av e-
affärer, kommer att minska snabbt i den närmaste framtiden. EDI kommer alltså 
snarare att vara ”det normala” och manuella transaktioner ”det ovanliga” än tvärtom. 

Ovannämnda aspekter återspeglas klart i diskussionen om SCM i kapitel 2.6 och E-
logistik i kapitel 2.9. Helhetssynen på material,- informations- och betalningsflödet är 
huvudbulten i e-logistiken enligt Ericsson (1999). Framgång bygger på rätt 
information, på rätt plats i rätt tid, säger Carter (1998). Det är uppenbart att de som 
visionerar om framtidens SCM tar det för givet att informationstekniken utnyttjas till 
fullo, vilket måste innebära att de som inte tar tillfället i akt kommer att hamna under.  

Det är även intressant att respondenterna alla menade att EDI-satsningar nästan alltid 
är ekonomiskt lönsamma, oberoende var i leveranskedjan företaget befinner sig. De 
menar att den ekonomiska lönsamheten bör vara den primära orsaken för att företag 
satsar på EDI i logistiken och att existensfrågan enbart är en liten del av 
anledningarna. Som ansvariga för dyra EDI-satsningar i sina företag och är det 
möjligt att respondenterna överdriver dessa argument till en del.  

Den enda representanten som uttalade sig om de ekonomiska vinsterna i form av 
återbetalningstid, var Alsén. Han representerar naturligtvis en aktör som har ett direkt 
kommersiellt intresse i frågan, och påståendet om 6-12 månaders återbetalningstid bör 
därför tolkas varsamt. Det ger dock en inblick i vilka enorma vinster EDI-
satsningarna kan ge, och även om denna tid i verkligheten vore dubbel så lång, skulle 
det betraktas som en väldigt bra investering.  
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6.3 Framtida utveckling 
I detta kapitel sammanställs och analyseras det insamlade materialet om framtida 
utvecklingen inom e-logistik med utgångspunkt i den ursprungliga frågeställningen. 
Kommande strukturförändringar inom leveranskedjan och förändringarnas påverkan 
på informationsutbytet diskuteras, samt huruvida informationssystemen kommer att 
bli öppnare utåt.  

 

6.3.1 Strukturförändringar inom leveranskedjan 

Både litteraturen och intervjuade verkar vara eniga om att 3PL har kommit för att 
stanna och utvecklas vidare. Transportföretagen tar över allt större delar av 
logistikaktiviteterna hos traditionella produktionsföretag. Enligt Berglund (1997) och 
Dyberg innebär detta att företagen kan koncentrera sig på sina kärnprocesser för 
effektivisering och maximering av vinster. Detta överensstämmer bra med trenderna 
inom SCM som bl.a. beskrivs av Lummus & Vokurka (1999) i kapitel 2.6.2. Trots att 
företagen ökar helhetssynen över hela leveranskedjan, ökar även vikten på 
specialisering och vertikal integrering inom kedjan.  

Processorienteringen ger möjligheter till att identifiera de viktigaste aktiviteterna hos 
företaget, för att dela ut de övriga till de som specialiserar sig på respektive område. 
Detta styrks även av Kopczack (1999) i kapitel 2.9.2. De tre olika typerna av 3PL-
företag, Focused Service Providers, Solution Providers och Supply Chain Innovators 
formas för att ge olika grader av outsourcingmöjligheter i logistiken.  

Det är intressant att det finns i litteraturen (Berglund, 1997 och Kanflo 1999) mycket 
intresse för vidare utveckling av 3PL till 4PL, medan dessa visioner tonas ner av de 
intervjuade företagsrepresentanterna. Berglund (1997) anser att 3PL-företagen 
kommer att erbjuda totallösningar för allt som har med logistik att göra, men att dessa 
företag i sig kommer att outsourca delar av dessa uppgifter (det vill säga bli 4PL-
företag). De identifierar då sina kärnprocesser inom analys, samordning och 
management av logistiksystem, men outsourcar då till exempel själva transporterna, 
lagerhållningen och annat till specialnischade företag.  

Denna bild överensstämmer helt med de visioner som presenteras av Kopczak (1999) 
i kapitel 2.9.2. 3PL-företag samarbetar då, eller till och med slås ihop med 
leverantörer av flera tjänster relaterade till e-logistikområdet. Exempel på dessa kunde 
vara managementkonsulter och ICT-leverantörer. Produktionsföretagen kommer att 
ha en heltäckande leverantör av allt som berör logistik och kundservice. 

De intervjuade företagsrepresentanterna är försiktiga i uttalanden om 4PL. Vid 
närmare granskning behöver dock Dybergs noteringar om vikten för även 
logistikföretagen att hålla sig till sina kärnprocesser, inte utesluta en bred utveckling 
åt 4PL-hållet. En del av innebörden i begreppet 4PL är att logistikföretagen 
samarbetar med externa partners som sköter specialiserade delar av logistiken. En 
profilering för 4PL-företag borde därför kunna innebära ett heltäckande gränssnitt mot 
kunderna, men bestå av ett antal samarbetande specialiserade tjänsteföretag. 

I och med att logistikföretagen blir allt mer inblandade i relationerna mellan 
leverantör och kund uppstår det en del frågor om hur bl.a. kapitalbindningen ska 
styras, vilka som ska sköta fakturering, samt hur varornas prisstrukturer ska byggas. 
Dessa frågor kan bara svaras allteftersom utvecklingen fortskrider, eftersom de nya 
affärsmodellerna är så färska och obeprövade.  
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6.3.2 Öppnare informationssystem 

Alla intervjuade är eniga om att företagen inte kan hålla sina informationssystem 
slutna för sina samarbetspartners på samma sätt de gjort hittills. Diskussionen om 
öppnare informationssystem har en stark anknytning till kapitel 2.6  (SCM) och 
kapitel 2.7 (Virtuell integration). En av byggstenarna i integrerade leveranskedjor är 
friare utbyte av information. Alla intervjuade verkar ha anammat detta tankesätt och 
ser fördelarna framöver nackdelarna, med förnuftig hänsyn till säkerhetsfrågor. 

Dybergs tankar om att alla företag inom en leveranskedja i framtiden inte bara 
kommer att integrera sina informationssystem, utan eventuellt använda ett och samma 
system för hela kedjan, är intressanta. Detta skulle medföra stora 
rationaliseringsvinster med enklare och säkrare informationsflöden. Dock uppstår det 
frågor om hur detta ska fungera för företag som medverkar i ett antal olika 
leveranskedjor. Det är orimligt att räkna med att ett företag driver flera system 
parallellt för att kunna uppfylla detta. Det vore jo enbart att vända upp och ner på 
problemet som det är idag, där respektive företag i leveranskedjan har sitt 
informationssystem. Eventuellt kommer det i framtiden enbart att finnas ett fåtal  
stora standardsystem, vilket skulle förenkla denna problematik.  
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7  Slutsatser 
 

I detta kapitel redovisas för de slutsatser som dragits av det analyserade materialet, 
med utgångspunkt i problemformuleringen, vilka är informationsflödena i e-logistiken 
och vilka aspekter är viktiga att beakta med avseende på elektroniska 
informationsflöden i e-logistik? 

Ämnet delas in på samma sätt som i föregående kapitel, det vill säga identifiering av 
informationsflöden, följt av vinster och problematik och framtida utveckling.  

 

7.1 Identifierade informationsflöden 
 

Identifierade informationsflöden kan delas in i 3 delar: information före, under och 
efter transport. Informationsflödena före transport är oftast ganska lika från fall till 
fall, medan flödena under och efter transport är ganska företagsspecifika. Företagen 
har olika behov för leveransaviseringar, spårning av godset och avvikelserapporter, 
och de har olika processer för informationshanteringen efter transport. Nedan 
sammanfattas det informationsutbyte som identifierats, enligt ovannämnd indelning. 
De flöden som traditionellt sker manuellt står i kursiv text, övriga sker elektroniskt. 

Information före transport: 

• Kundorder anländer, bekräftas och förmedlas vidare till produktion/lager för 
produktions- och leveransplanering. 

• Transportorder skickas till 3PL-företag och förmedlas vidare till terminal för 
planering. 

• Speditören får utskriven följesedel och tar med den till leverantören för 
jämförelse vid lastning. 

Information under transport: 

• Kunder och leverantörer kan ställa frågor till 3PL-företaget om status på 
enstaka leveranser och får automatiskt genererade svar. 3PL-företaget kan 
även skicka avvikelserapporter och leveransaviseringar. 

• Godkänd och eventuellt justerad följesedel följer godset till terminalen, som 
underlag till omlastnings- och distributionsplanering. Ny följesedel ges till 
speditören som distribuerar varorna till slutkunden, och denna kvitteras vid 
leveransmottagningen. 

• Vid avlastningen kontrolleras leveransen mot följesedeln och godset 
registreras som levererat. 

Information efter transport 

• Speditören tar med sig kvitterad följesedel till 3PL där den arkiveras som 
fakturaunderlag. 

• 3PL-företaget skickar faktura till fraktbeställaren, den kontrolleras mot 
fraktdokument, betalningsinformation skickas till banken och pengarna förs 
över till 3PL-företagets konto. 
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• Leverantören skickar faktura till kunden, den kontrolleras mot den 
inrapporterade leveransen, betalningsinformation skickas till banken och 
pengarna förs över till leverantörens konto. 

Det informationsutbyte som räknas upp ovan tillhör de operativa delarna av 
logistikprocesserna. Flöden för koordination och planering i logistiken har inte 
behandlats särskilt i arbetet. I framtiden kommer behovet och utbudet av 
informationstjänster att vara mycket rikare. Även strukturen på de befintliga 
informationsflödena kan ändras och vissa delar av flödena kommer att byta ”ägare” i 
och med att logistikföretagen tar över större roller i relationerna mellan leverantörer 
och kunder. 

 

Ansvaret för informationen och juridiska aspekter 

Det finns allmänna regler och ramverk att följa i samband med EDI i logistik. Både 
kan den svenska avtalsrätten i de flesta fallen tillämpas för elektronisk handel och i så 
kallade EDI-avtal finns oftast definitioner av ansvarsroller och riskkontroll. Företagen 
är inte särskilt insatta i vilka dessa ramverk är eller vad de behandlar. Ansvaret för 
elektroniska affärsdokument följer i princip samma regler som vid traditionella 
affärer, där ansvaret för informationen och möjliga justeringar följer godset på sin väg 
genom leveranskedjan.  

Allt räkenskapsmaterial ska lagras i minst tio år och varje part är ansvarig för sin del. 
Det är oerhört viktigt att logga alla meddelanden mellan affärssystemen. VAN-
företagen bär ansvaret för loggning och lagring av alla transaktioner. För övrig 
dokumentation gäller bransch- eller företagsspecifika regler. Företagen måste skapa 
sina egna handlingsprogram och vara uppmärksamma på att ta fram tillräckligt 
specifika regler för respektive avtal de gör. 

Transportföretag anser sig ha ett särskilt ansvar för informationshantering, beroende 
på att de skapar en viktig länk mellan säljare och köpare av gods. Det är därför 
särskilt viktigt för transportföretagen att upprätthålla noggrann kontroll på både 
informations- och godsflöden.  

 

7.2 Vinster och problem 
 

Vilka är vinsterna? 

Nedanstående punkter sammanfattar de vinster som kan göras med elektroniska 
informationsflöden i logistik.  

• Tidsbesparingar 

• Översyn och koncentration  

• Bättre informationskvalitet 

• Sundare arbetssätt och bättre relationer 

• Direkta ekonomiska vinster  

Dessa punkter innefattar alla de vinster som framkommit i litteratur och intervjuer. 
Det som är viktigast att ha i åtanke att ingen klarar av att optimera alla dessa faktorer, 
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bara genom att införa EDI i sina logistikprocesser. Det i sin tur innebär att det alltid 
finns utrymme för förbättringar. Det viktigaste målet för de intervjuade företagen, till 
att kunna räkna hem dessa vinster, bör vara att integrera hela sin leveranskedja och 
koncentrera på flaskhalsar, i liknelse med hanteringen av fraktdokument. Först när 
hela flödet från a till ö sker utan mänsklig inblandning, kan företagen ta till fullo vara 
på de positiva påföljderna. 

 

Problem med användningen av EDI i logistiken 

Den del av informationsflödet i e-logistik som är svårast att ”elektronisera” är de 
fraktdokument som speditörerna har under transport och kvitteras vid leverans.  Denna 
problematik borde kunna lösas genom att använda standardiserade streckkoder och 
handdatorer, men det lär dröja några år innan det blir allmänt vedertaget. 

Det som ofta hämmar rationaliseringsvinster på grund av EDI i logistiken är att 
företagen måste upprätthålla dubbla system, det vill säga både för manuell och 
elektronisk hantering. Detta beror på att i de flesta fallen har företagen fortfarande 
kunder eller leverantörer som inte klarar av det elektroniska utbytet.  

Reduceringen av manuella kontroller i informationsflödena står för en stor del av de 
rationaliseringsvinster som kan göras med EDI i logistiken. Ändå finns det en viss 
tendens hos företagen att inte lita helt på systemen och då fortsätta med 
kontrollarbete på kritiska ställen i kedjorna. Faktum är att elektroniska system, även 
helt utan mänsklig inblandning, ger mycket bättre kontrollkraft än de gamla, ”säkra” 
systemen. 

Ostrukturerade arbetsprocesser och varierande handlingar ställer även till problem 
vid elektronisk informationshantering, eftersom den bygger på standarder och klara 
definitioner. Ofta krävs det att företagen genomgår noggranna processanalyser, följda 
av omarbetning av gamla arbetssätt. 

 

Är EDI ett villkor för fortlevnad? 

Det behöver inte vara ett absolut villkor för allas överlevnad i den närmaste 
framtidens affärsvärld att kunna hantera e-affärer, men väldigt många kommer inte att 
ha något val.  

Idag har de företag som kan erbjuda elektroniskt utbyte ett viktigt konkurrensmedel, 
oavsett vilken bransch de verkar i. Inom en kort framtid kommer det att anses mer 
normalt än onormalt och de som inte hänger med kommer att få det svårt. Snarare än 
att ge bonus/rabatter till de partners som klarar av elektronisk informationshantering, 
kommer företagen att straffa de som inte klarar det. Det är därför livsviktigt för alla 
företagare att hålla ögonen öppna och skaffa sig en ståndpunkt om det som håller på 
att ske. De som av någon anledning väljer att stå utanför, måste kunna försvara sina 
beslut med klart definierade affärsidéer. Huvudsaken är att vara medveten om de 
ändringar som affärsvärlden går igenom och klargöra sina attityder i detta 
sammanhang.  

Det är onödigt att förklara behovet för att delta i ”elektroniseringen” som frågan om 
att få överleva. Satsningar på EDI-lösningar för logistikprocesser är i de flesta fallen 
ganska lönsamma affärer jämfört med andra IT-investeringar. Därför borde företagen 
kunna motivera sina satsningar med lönsamhetsmål, vilket i sin tur borde ge 
satsningarna ett mer positivt ansikte och starkare stöd hos alla intressenter. 
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Är vissa parter i leveranskedjan trögare i anskaffningen av EDI än andra?  

Det finns två typer av tröghet angående EDI bland de olika aktörerna i 
leveranskedjorna. För det första finns det företag som ställer sig mot kritisering och 
förändring av etablerade arbetsprocesser och handlingssätt. Mindre företag i 
transportbranschen har tidigare varit mindre mottagliga för att anamma de möjligheter 
som ICT16 erbjudit. Dessa företags lojalitet till de traditionella arbetssätten håller dock 
på att försvinna och de flesta inom branschen har insett vikten av att hänga med.  

Den andra gruppen är de som känner sin position på marknaden hotad på grund av de 
förändringar av marknadsstrukurerna som elektronisk handel onekligen medför. 
Exempel på dessa är mellanhänder så som grossister som fruktar att deras roll inom 
leveranskedjorna kommer att försvinna, på grund av producenternas möjligheter till 
direktförsäljning via Internet. I motsägelse till detta finns det producenter som fruktar 
att deras möjligheter till direktförsäljning förbi gällande ramavtal försvinner, i och 
med att lojaliteten till avtalen ökas.  

  

7.3 Framtida utveckling 
 

3PL håller på att bli den vanliga logistiklösningen för allt fler företag och branscher. 
3PL-företagen kommer att hålla i utveckling, samordning och ledning av alla direkta 
logistikaktiviteter, vilket ger deras kunder möjlighet till att koncentrera sig på sina 
kärnprocesser. Än så länge finns det dock vissa frågetecken om i hur stor grad 3PL-
företagen kommer att ta över uppgifter som till exempel kundservice och fakturering. 
Även finns det obesvarade frågor om huruvida 3PL-företagen ska delta i 
kapitalbindningen i varuflödena. För stora, internationella företag är det problem att 
hitta ”glokala” 3PL-partners, och eventuellt måste dessa företag investera själva i 
logistikresurser för att uppnå tillfredsställande resultat. 

Akademiker och visionärer tror på att nästa steg i utvecklingen inom logistiken 
kommer att resultera i 4PL. Logistikföretagen kommer då att erbjuda ett gränssnitt 
mot sina kunder för allt som har med logistik att göra. 4PL-företagen kommer då i sin 
tur att outsourca delar av logistiktjänsterna till specialiserade företag, så som IT-
leverantörer, åkerier och centrallager. Näringslivsrepresentanterna är mer försiktiga 
vad gäller 4PL och är allmänt tveksamma om att det är lämpligt att logistikföretagen 
försöker sluka i sig alla affärsområden som har med logistik att göra. Dock utesluter 
de inte att det kan finnas utrymme för detta i någon form, till exempel genom 
strategiskt samarbete bland 3PL-företag, managementkonsulter och IT-leverantörer. 

Informationsflödena påverkas i framtiden av transportföretagenas ökade inblandning i 
affärsprocesserna. Nya behov för informationshantering uppkommer, transaktionerna 
blir allt fler och kraven på snabba och säkra flöden blir tyngre. Totalintegrering av 
alla informationsflöden i en leveranskedja blir en avgörande framgångsfaktor och nya 
intäktskällor som bygger på informationstjänster tas fram. 

Oavsett om de vill det eller ej kommer företagen att öppna sina informationssystem 
mer för att kunna delta i virtuellt integrerade leveranskedjor. De som redan har 
påbörjat sådan integrering är överlag positiva och ser fler fördelar än risker. Längre 
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fram kommer företag inom samma leveranskedja inte bara lägga vikt vid tätt 
integrerade system, utan eventuellt använda samma system i hela kedjan. 
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8 Diskussion 
 

I detta kapitel ges reflektioner över arbetet, vilka erfarenheter det gett och förslag på 
fortsatta studier.  

 

8.1 Rapportens resultat i ett vidare sammanhang 
 

På grund av sin uppbyggnad och valet av intervjuobjekt har en viss generalisering av 
resultatet ägt rum redan i föregående kapitel. De olika företagen verkar i olika typer 
av leveranskedjor och har få saker gemensamt. Detta gör att vid formuleringen av det 
analyserade materialet till slutsatser, görs oundvikligen generaliserande tolkningar av 
varje enskild företags situation för att kunna ge strukturerade svar vid 
problemställningen.   

 

Förutsättningarna för  e-logistiken 

Om den identifiering av informationsflöden och problematik runt dem som gjorts, 
beräknas kunna gälla allmänt för svenska företag som satsat på EDI, kan en del 
antaganden göras. Studien visar att företagen i stort sett inte har några större problem 
med att förenkla och automatisera informationsflödena, så vitt beslutet om att göra så 
har fattats. De tekniska lösningarna finns och blir allt billigare. Dessa företag bör 
därför ha förutsättningarna för att ta stegen vidare till vidare integrering av sina 
leveranskedjor.  

 

Företagens status i e-logistiken 

Det kan diskuteras huruvida företagen redan idag är virtuellt integrerade med sina 
samarbetspartners, enligt den bild som Ericsson (1999) presenterar i kapitel 2.7. Det 
vore eventuellt en överdrift att säga att företagen idag betraktar sina partners ”som om 
de vore interner”, och att gränserna mellan interna och externa informationssystem 
försvunnit. Men potentialen finns och så fort företagen kommit igång med EDI-
satsningar och förstått vilka resultat det kan ge, verkar visionerna om framtida 
helintegrering av leveranskedjorna ganska snart bli attraktiva.  

Det är intressant att jämföra de olika företagen med Ericssons (1999) bild av e-
logistikens tre grundområden (figur 5, kapitel 2.9.1). VLK har uppenbarligen kommit 
längst i tillämpningen av begreppet e-logistik. VLK har klara processdefinitioner, har 
använt både informationsteknologi i allmänhet och även kommunikationsteknologi i 
logistiken länge. Trots sitt försprång på grund av storlek och resurser går VLK ändå 
genom kontinuerliga förändringar i sin logistik och har först nyligen kommit med 
konkreta planer på att införa renodlad 3PL.  

Skövde kommun har sin koncentration på processorientering och ICT, men har 
väldigt litet initiativ på logistikområdet. Vissa personer hos Skövde kommun har 
börjat diskutera möjliga fördelar med kommunens eventuella inblandning i 
logistikdelarna, men de har hittills inte mött stöd från beslutsfattare.  
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Hos PLS är visionerna om e-logistiken höga och det finns kompetens inom företaget 
för att skapa realistiska planer för full implementering av de tre grundområdena. ICT-
delen är väl utvecklad hos PLS och logistikverksamheten håller på att anpassas till de 
nya förhållandena. Det som upplevdes ha kommit kortast i utvecklingen var 
processkartläggningen. Dock finns det planer på att ändra på detta parallellt med 
uppbyggnaden av 3PL-verksamheten.  

LBC har av naturliga skäl sin största vikt på logistikverksamheten. Företaget har en 
ganska lång erfarenhet av EDI, men jag fick känslan av att det fanns utrymme för 
noggranna analyser av arbetsprocesser och hur ICT kunde användas på ett effektivare 
sätt i interna processer. Eftersom Tyringekonsult har ingen egen verksamhet inom e-
logistik, utan producerar och säljer verktyg för informationshantering i logistiken, så 
är det svårt att bedöma hur deras perspektiv passar in i Ericssons bild.  

 

Viktigt att lösa problemet med fraktdokumenten 

Den huvudsakliga flaskhalsen i elektroniseringen av hela logistikflödet är den 
fraktdokumentation som speditörerna har hand om. Det saknas tillämpbara standarder 
och systemlösningar för godsmärkning med streckkoder och elektroniska fraktsedlar. 
Ett enkelt scenario vore att kolli märks med streckkoder, chauffören läser av dem med 
en streckkodsläsare vid inlastning och de registreras automatiskt i en mobil dator i 
bilen. Vid leverans läser mottagaren på samma sätt av streckkoderna och godset 
registreras automatiskt i informationssystemet som kontrollerar att leveransen 
stämmer med aviseringar och ordrar.  

Ovannämnt scenario låter enkelt, men har i få tillfällen realiserats. Gemensamma 
insatser i form av forskning och ekonomiska resurser måste tillkomma för att 
industrierna och transportbolagen ska kunna enas om enkla och användbara lösningar 
på detta. De mindre transportbolagen är av tradition inte de mest drivande i 
tillämpningen av informationsteknik, men de har fått upp ögonen om att förhållandena 
håller på att ändras och att de måste hänga med för att fortleva. Enorma insatser görs 
nu hos företagen i samband med e-handel och elektronisk hantering av 
bakomliggande information. Därför borde det vara lag att ta vara på detta intresse och 
förbättra de elektroniska informationsflödena även runt själva transporten. 

 

8.2 Utvärdering av studiens frågeställning och resultat   
 

Denna studie är nästan fullständigt av kvalitativ karaktär och tacklar ett brett 
problemområde på en relativt övergripande nivå. E-logistik är i sig ett ganska ungt 
forskningsområde som är lämpligt för studier från olika perspektiv. På grund av allt 
detta kunde jag i början välja mellan en mängd vinklingar och relevanta 
frågeställningar. Initiativet till problemformuleringen var mitt och styrdes därför inte 
av något klart formulerat problem från näringsliv eller akademi. Det slutliga valet av 
frågeställningen gjordes dock utifrån överläggning med både akademiker och 
näringslivsrepresentanter, samt efter studier av befintlig litteratur. Det bedöms därför 
att problemformuleringen i sin helhet är relevant och intressant.  

Efter att ha analyserat det insamlade materialet är jag rätt nöjd med resultatet. Det 
som eventuellt skulle kunna ifrågasättas är huruvida enstaka frågor hör ihop och 
bidrar till den centrala frågeställningen. I de avsnitt som behandlade den framtida 
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utvecklingen visade det sig vara väldigt lätt att sväva iväg i diskussionen om 
utvecklingen av 3PL och 4PL. Dessa ämnen är väldig intressanta i sig och det 
upplevdes lite svårt att hela tiden koppla denna diskussion direkt till påverkan på 
informationsflödena. Därför bedöms diskussionen om utvecklingen inom 3PL och 
4PL vara den svagaste länken när det gäller studiens helhet och koncentration på den 
centrala problemformuleringen runt informationsflöden i e-logistik.  

Så fort problemformuleringen var någorlunda klar togs det ramverk av 
frågeställningar som studien skulle ta utgångspunkt i, fram (se bilaga 1). Detta 
ramverk har följts genomgående i hela arbetet och samma struktur hållits (med lite 
variationer) i all presentation av resultat, analys och slutsatser. På grund av 
intervjuernas informella karaktär var det väldigt bra att ha detta ramverk för att 
försäkra materialets relevans. Trots att alla frågor inte diskuterats i varenda intervju, 
eller studerats i litteraturen, har detta arbetssätt på ett tillfredsställande sätt levererat 
svar på alla de frågor som i början formulerades. Det förväntade resultatet av arbetet 
som framställs i kapitel 3.3 anses därför ha uppnåtts.  

Studien bygger på intervjuer med ett fåtal olika företag som verkar i skilda 
leveranskedjor och i olika branscher, samt en övergripande litteraturstudie. Denna typ 
av studie kan därför inte leda till några absolut ”rätta” svar, eller lösningar. Resultatet 
måste tolkas som med hänsyn till detta och jag anser mig ha kommit fram till svar 
som går att stödja med resonemang, baserat på vetenskap, erfarenheter från 
näringslivet och fakta. 

 

8.3 Erfarenheter och reflektioner 
 

Nedan diskuteras de erfarenheter som arbetet gett mig och som kommer att underlätta 
framtida arbeten av likartad karaktär. 

 

8.3.1 Val av studieobjekt 

Jag har lärt mig att det är oerhört viktigt i en studie som denna att tänka ordentligt 
igenom valet av studieobjekt. Man måste göra en subjektiv bedömning av vilka typer 
av företag som ska kontaktas, och vilka personer på dessa företag som ska intervjuas. 
Intervjuobjekten för denna undersökning valdes med den något ”bekväma” 
inställningen att ”välja företag som inte nödvändigtvis har någon kontakt, men ändå 
verkar i ungefär samma typ av leverantörskedja” (se kapitel 4.4.2). Detta beslut 
fattades inte helt av slump, men i liknande situation skulle jag nu välja att göra detta 
val mer grundligt.  

Trots att argumenten för att välja så pass olika företag utan kopplingar till varandra 
håller fortfarande, skulle det troligtvis kunnat ge studien mer kött på benen, mer stöd 
från intressenter och mer intressant analysunderlag om studerade företag hade till 
exempel verkat inom samma leveranskedja. De redan gjorda generaliseringarna vid 
jämförelse av de olika företagens situationer, försvagar lite grand möjligheterna för 
ytterligare utvidgning av studiens slutliga resultat.  
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8.3.2 Arbetsprocessen 

Det lades ner mycket tid på litteraturstudier och framtagande av den teoretiska 
referensramen innan problemformuleringen var riktigt klar. Detta var till en viss del 
nödvändigt eftersom problemställningen var min egen ”uppfinning” men efteråt 
tycker jag det hade kunnat ge rapporten lite mer målinriktad bakgrund, om själva 
studien kunnat påbörjas tidigare. I detta sammanhang vore det kanske aktuellt att 
ursprungligen skilja på den teoretiska bakgrund som är nödvändig för författaren för 
att kunna definiera ett bra problemområde, och den referensram som måste 
presenteras för att säkerställa läsarens förståelse för rapportens innehåll i sin helhet. 
Denna del skulle då kunna utformas allteftersom genomförandet får klarare form. 

 

8.3.3 Litteraturstudien 

Arbetet präglades lite av problem med att bestämma litteraturstudiens roll och vikt i 
jämförelse med intervjuerna. Ursprungligen var det tänkt att litteraturstudien skulle 
leverera huvudmaterialet som sedan skulle stödjas av fakta och erfarenheter från 
näringslivet. Slutresultatet blev nästan det motsatta, intervjuerna formar stammen i 
studien och litteraturen har en mer stödjande roll bredvid. Detta har i mitt tycke inte 
skadat arbetets kvalitet, men det hade underlättat att ha dessa roller klarare definierade 
från början. 

Det var även lite svårt att sätta innehållsmässiga gränser mellan den teoretiska 
referensramen och det material från litteraturstudien som presenterades i 
genomförandekapitlet. Eventuellt styrdes detta val mer av när i tiden materialet togs 
fram, än direkt om var det innehållsmässigt hörde hemma. Utifrån föregående 
underkapitels diskussion kan det påstås att dessa problem skulle försvinna med ett 
arbetssätt som var lite mer inriktat på själva studien än de inledande förberedelserna. 

 

8.4 Fortsatt arbete 
 

Nedan presenteras de idéer om möjliga fortsättningar, eller besläktade arbeten som 
framkommit under studiens gång. Så som tidigare diskuterats skulle det vara möjligt 
att dela upp de områden som denna undersökning behandlar i två huvudkategorier: Å 
ena sidan undersökning av informationsflödena i e-logistiken och å den andra, 
utvecklingen inom 3PL och 4PL. Följande underkapitel diskuterar några alternativ för 
att vidare behandla dessa områden. 

 

8.4.1 Informationsbehovet i den nya logistiken 

I denna studie har koncentrationen varit på befintliga informationsflöden och 
diskussionen om framtidens informationstjänster varit ganska begränsad. Det skulle 
vara intressant att fördjupa sig i vilka nya tjänster som tillkommer med vidare 
utveckling av e-logistiken, vilka nya informationsflöden detta genererar och hur de 
befintliga flödena påverkas. Resultatet från den här studien skulle kunna fungera som 
utgångspunkt för detta arbete.  
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8.4.2 Informationsflödena inom en hel leveranskedja 

I kapitel 8.3.1 diskuteras fördelarna av att göra en liknande studie, med inriktning på 
en viss leveranskedja. Genom att koncentrera på en väl definierad typ av 
leveranskedja, och helst alla företag inom en bestämd kedja skulle mer konkreta 
analyser av för- och nackdelar, flaskhalsar och möjliga åtgärder kunna göras. I en 
sådan studie skulle det vara möjligt att skåda djupare i den interna 
informationshanteringen och samspelet mellan arbetssätten i de samverkande 
organisationerna. Även här skulle det vara intressant att jämföra resultatet med det 
som presenteras i denna rapport.  

 

8.4.3 Ett informationssystem för hela leveranskedjan 

Dyberg talade om en intressant vision om gemensamma informationssystem för alla 
företag inom en leveranskedja. Att granska möjligheterna för att förverkliga denna 
syn, vilka problemen är och vilka konsekvenser det skulle få, vore grund för en stor 
undersökning. Hur kan till exempel problematiken med företag som medverkar i flera 
olika leveranskedjor lösas? Var ligger gränserna mellan att kalla en lösning för två 
helintegrerade system eller ett och samma system? Kommer standardiseringen av 
affärssystem gå så långt att endast ett fåtal kvarlevande, stora system hanterar hela 
leveranskedjors, och eventuellt till och med hela branschers affärsprocesser? 

 

8.4.4 Utvecklingen inom 3PL och 4PL 

Det är mycket som händer inom detta område just nu och många intressanta visioner 
utvecklas med de ständigt nya möjligheter som framstegen på ICT-området bidrar till. 
Det vore möjligt att studera i en större grad än här har gjorts hur dessa förändringar 
påverkar informationsflödena, men även är själva strukturförändringarna bland 
logistikens aktörer en rik källa av forskningsmöjligheter. Exempel på 
granskningsområden är vilka nya tjänster och roller som skapas, en omfattande analys 
av svenska logistikföretags situation och åsikter vad gäller 4PL och vilken påverkan 
eventuell utveckling åt 4PL-hållet kommer att ha på logistikkvalitet och kostnader. 
Det skulle även vara intressant att granska IT-företagens inställningar till strategiska 
samarbeten med logistikföretag. 
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Bilaga 1    - Frågeguide 

 

Identifiering av elektroniska informationsflöden 
 

• Vilken information hanterar / vill företagen kunna hantera elektroniskt i 
dagens logistiksystem?  

• Vilka ska bära ansvaret för de elektroniska informationsflödena, samt på vilket 
sätt? 

• Vilka ansvarar för undantag och fel i processerna?  

• Spelar det roll att informationen slutar existera fysiskt i form av blanketter, 
räkningar, kvitton och dylikt? 

• Finns det juridiska/avtalsmässiga problem? 

• Är processerna mer styrda av undantagshanteringar än kontinuerliga 
kontroller? 

 

Fördelar, nackdelar och flaskhalsar med elektroniska 
informationsflöden 
 

• Vilka är huvudfördelarna med elektroniska/automatiska transaktioner, d.v.s. 
var ligger besparningarna och vinstmöjligheterna? 

• Vinner alla parter på EDI, eller är det mer en existensfråga för vissa? 

• Är vissa delar av leverantörskedjan svårare än andra? Vad beror det på? 

• Vilka problem finns beträffande de elektroniska informationsflöden?  

• Är viss information svårare att datorisera?  

• Finns det informationsöverföring som inte alls ska/kan ske automatiskt? 

 

Framtida utveckling 
 

• Vilka ändringar på samarbetet mellan leverantörer, distributörer, kunder, 
leverantörer av IT-lösningar och managementkonsulter kommer att ske?  

• Kommer fullständig tredjepartslogistik att bli allmänt vedertagen och 
eventuellt övergå till fjärdepartslogistik? 

• Kommer företagen inom en leverantörskedja att öppna sina 
informationssystem mer jämt emot varandra?  

• Kommer detta att ändra strukturen på informationsflöden? På vilket sätt? 



Bilaga 2 

  

Bilaga 2    – Informationsflöden hos PLS Produkter AB 

 

I denna figur redovisas Dybergs beskrivning av informationsflödena i en typisk 
transportprocess hos PLS. 

 

 

Nedan ges förklaringar till de olika transaktionerna i modellen ovan. Manuella 
informationshanteringar beskrivs i kursiv text: 

1. Kundorder anländer. 

2. Kundorder bekräftas. 

3. Orderinformation förmedlas till 
produktionsavdelning och lager. 

4. Manuell/datorstödd produktions- och 
leveransplanering. Varje kolli märks 
med ordernummr och det kan vara olika 
sändningar på samma pall. 

5. Transportorder skickas till 3PL-
företagets informationssystem 

6. Transportordern förmedlas vidare till 
terminalen för planering. 

7. Speditören får utskriven följesedel. 

8. Följesedeln tas med till PLS för 
jämförelse.  

9. Godkänd och eventuellt justerad 
följesedel följer godset till terminal, där 
godset ska delas upp och köras ut till 
respektive kund. 

10. Speditören lämnar fraktinformationen 
till terminalen. 

11. Manuell/datorstödd omlastnings- och 
distributionsplanering. 

12. Speditör får distributioninformation i 
pappersform. 

13. Följesedeln följer godset till kunden för 
kvittens. 

14. Kvitterad följesedel tas tillbaka av 
speditören. 

15. Följesedeln lämnas till 3PL som 
fakturaunderlag. 

16. Faktura för fraktkostnaden skickas till 
PLS. 

17. PLS meddelar banken om att betala. 

18. Betalningen utförs. 

19. PLS skickar faktura till kunden. 

20. Kunden skickar betalningsinformation 
till banken. 

21. Banken för över pengar till PLS konto.
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Bilaga 3   - Informationsflöden hos Skövde kommun 
 

Figuren visar Skövde kommuns syn på informationsflödet i logistikprocessen.  

 

 

 

Nedan ges förklaringar till de olika transaktionerna i modellen ovan. Manuella 
informationshanteringar beskrivs i kursiv text: 

 

1. Inköparen lägger beställningen i 
systemet. 

2. Leverantören bekräftar beställningen 

3. Leverantör förmedlar 
transportinformation till åkeriet. 

4. Speditören får utskriven följesedel. 

5. Speditören tar med sig följesedeln för 
kvittering vid leveransen. 

6. Levererade varor kontrolleras mot 
följesedeln, samt mot den 
ursprungliga beställningslistan.  

7. Godskänd leverans registreras i 
kommunens affärssystem. 

8. Speditören tar med sig kvitterad 
följesedel. 

9. Följesedeln lämnas till åkeriet som 
fakturaunderlag. 

10. Leverantören skickar faktura till 
kommunen 

11. Kommunens betalningssystem skickar 
betalningsorder till banken efter att ha 
genomfört automatiska kontroller. 

12. Banken för över pengarna till 
leverantörens konto
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Bilaga 4  - Informationsflöden hos Volvo Lastvagnar Komponenter AB 

 

Figuren visar flödet av information i VLKs anskaffningsprocess. 

 

 

 

Nedan ges förklaringar till de olika transaktionerna i modellen ovan. Manuella 
informationshanteringar beskrivs i kursiv text: 

1. Kundorder anländer. 

2. Kundordern körs ihop med både 
prognoser lämnade av kunden samt 
VLKs egna prognoser för att räkna ut 
bruttobehov. Nettobehov fås efter 
avstämning med lager- och 
produktionssaldo och blir grunden till 
så kallad leveransplan. 

3. Leveransplanen skickas till 
leverantörer. 

4. Åkeriet meddelas om transportorder. 

5. När godset är färdigt för utleverans 
skickar leverantören ett 
aviseringsmeddelande, samtidigt som 
godset sätts på lastbil. Godset märks 
med såkallade pallflaggor som 
identifierar innehållet på respektive 
pall. 

6. VLK kan skicka förfrågningar via 
Internet om status på godsleverans. 

7. Åkeri ger svar vid eventuella 
statusfrågor. 

8. Speditör kommer med följesedlar till 
godsmottagningen för stämpling. 

9. Elektronisk faktura från leverantören 
skickas oftast samtidigt som 
leveransaviseringen.  

10. Vid grinden slår man upp 
ordernummret (eller lastbilsnummer) 
för att få upp aviseringen på skärmen. 
Där sker en avstämning av 
aviseringen, följesedlarna stämplas 
och godset registreras anlänt i 
affärssystemet. 

11. Godkänd leveransavisering registreras 
i affärssystemet. 

12. Speditören tar med sig stämplade 
leveranssedlar tillbaka som 
fakturaunderlag. 
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13. Godset lastas av på en rullbana och 
åker igenom en 
pallidentifieringsstation, där 
pallflaggorna läses automatiskt.  

14. För varje pall som godkänns, skickas 
ett meddelande in i affärssystemet 
som börjar bocka av pall för pall på 
den bekräftade leveransaviseringen. 
Godset åker vidare till lagret. 

15. Affärssystemet kontrollera att 
leveransavisering, pallflaggokontroll 
och faktura överensstämmer med 
varandra. 

16. Betalningsinformation skickas till 
banken. 

17. Pengarna sätts in på leverantörens 
postgirokonto.
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Bilaga 5   - Informationsflöden hos LBC Sweden AB 
 

Nedan visas ett schematiskt diagram över de informationsflöden som förekommer i en typisk 
importprocess hos LBC. 

 

      

Nedan ges förklaringar till de olika transaktionerna i modellen ovan. Manuella 
informationshanteringar beskrivs i kursiv text: 

 

1. Meddelande från sändaren om att det finns 
gods på väg till LBCs terminal med tåg. 

2. Ankommet gods prickas av mot 
importmeddelandet. 

3. Bekräftelse på ankommet gods skickas 
från terminalen till kontoret. 

4. Bekräftelse på ankommet gods skickas 
från till sändaren. 

5. Lastplanering i lagersystem (vilka varor 
ska vart och när?) Manuell, men 
datorstödd planering. 

6. Meddelande till mottagaren om planerad 
leverans. 

7. All fraktinformation till en mottagare 
sammanställs i en leveranssedel som 
skickas till terminalen. 

8. Mottagaren kan ställa frågor om status på 
alla leveranser. 

9. Statusrapport sänds som svar på förfrågan 
från mottagare. 

10. Leveranssedeln skrivs ut för speditören. 

11. Speditören tar med leveranssedeln till 
mottagaren. 

12. Speditören tar tillbaka kvitterad 
leveranssedel som grund för avisering. 

13. Speditören bekräftar avslutad leverans. 

14. LCB skickar faktura till betalaren av 
frakten (oftast sändaren). 

15. Fraktbetalaren skickar instruktioner om 
betalning till banken. 

16. Banken utför betalningen. 

17. LBC mottar faktura från 
åkeriet/speditören. 

18. LBC skickar betalningsinformation till 
banken. 

19. Banken överför pengar till åkeriets konto.
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Bilaga 6   - Informationsflöden hos Tyringekonsult AB 
 

Figuren visar vilka informationsflöden som kan hanteras i de lösningar som Tyringekonsult 
säljer. I detta fall beskrivs inte kundordern eller fakturering och betalning av varorna. 

 

 

 

 

Nedan ges förklaringar till de olika transaktionerna i modellen ovan. Manuella 
informationshanteringar beskrivs i kursiv text: 

 

1. Leverantör lägger en transportorder. 

2. Transportordern bekräftas 

3. Speditören får utskriven leveranssedel. 

4. Godsbeställaren har möjlighet att lägga 
fram statusfrågor om godset. 

5. Leveransstatus rapporteras. 

6. Leverantören har möjlighet att lägga fram 
statusfrågor om godset. 

7. Leveransstatus rapporteras. 

8. LSP kan ge automatiska 
avvikelserapporter till godsbeställaren. 

9. LSP kan ge automatiska 
avvikelserapporter till leverantören. 

10. LSP skickar en leveransavisering till 
godsmottagaren. 

11. Speditören tar med sig leveranssedel för 
kvittens. 

12. Speditören tar emot kvitterad 
leveranssedel 

13. Leveranssedel lämnas hos LSP som 
underlag för fakturering. 

14. Faktura för fraktkostnaden skickas till 
betalaren (oftast leverantören). 

15. Leverantören skickar 
betalningsinformation till banken. 

16. Banken för över pengar till LSPs konto.

 


