
Användning av standards inom elektronisk 
handel i B2B-företag 

-en studie av B2B-företag i Västra Götaland 

 
(HS-IDA-EA-02-408) 

 
Anette Pettersson (b99anepe@ida.his.se) 

Institutionen för datavetenskap 
Högskolan i Skövde, Box 408 
S-54128 Skövde, SWEDEN 

 

Examensarbete på det dataekonomiska programmet under 
vårterminen 2002. 

Handledare: Eva Söderström 



Användning av standards inom elektronisk handel i B2B-företag 
-en studie av B2B-företag i Västra Götaland  

 

Examensrapport inlämnad av Anette Pettersson till Högskolan i Skövde, för 
Kandidatexamen (B.Sc.) vid Institutionen för Datavetenskap. 

 

[datum2002-06-07] 

Härmed intygas att allt material i denna rapport, vilket inte är mitt eget, har blivit 
tydligt identifierat och att inget material är inkluderat som tidigare använts för 
erhållande av annan examen. 

 

 

Signerat: _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Användning av standards inom elektronisk handel i B2B-företag 
-en studie av B2B-företag i Västra Götaland 

 
Anette Pettersson (b99anepe@ida.his.se) 

 

 

Sammanfattning 
 

Detta examensarbete behandlar ämnet standardisering av affärsprocesser för 
elektronisk handel mellan företag (B2B). I ett par decennier har EDI varit den enda 
standarden för att elektroniskt överföra standardiserade dokument. EDI är en dyr och 
komplex teknologi, vilket har lett till att den används av främst större företag i 
samarbete med deras största leverantörer/kunder. Standarden XML kom år 1998, den 
lämpar sig även för mindre företag och är anpassad för Internet.  

 

Arbetets syfte har varit att studera vilka standards som används och varför, i vilka 
affärsprocesser de används, påverkan på affärsprocesserna, samt hur företagen ser på 
framtiden inom området. Undersökningen baseras på en enkätundersökning med åtta 
större företag i olika branscher. 

 

Resultatet visar att valet av standards oftast inte styrs av vilken teknologi företaget 
behöver utan de flesta företag ingår i ett nätverk av samarbetspartners som påverkar 
varandra. För att alla företag ska kunna ta del av de effektiviseringsvinster som en 
standardisering innebär krävs enklare och webb-baserade lösningar. 

 

Nyckelord: Affärsprocesser, B2B, EDI, Elektronisk handel, E-handel, Standards, 
XML  
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1 Inledning 
 

I detta kapitel beskrivs innehållet i rapporten kortfattat. Tanken är att läsaren ska 
kunna välja att enbart läsa detta korta kapitel och på så sätt snabbare kunna bilda sig 
en uppfattning om innehållet i hela rapporten. Kapitlet avslutas med en redovisning 
om hur kommande kapitel i rapporten är disponerade.  

 

Handel har bedrivits i olika former nästan sedan begynnelsen av mänsklighetens 
historia. Köpare och säljare har mötts för att ta del av utbud och efterfrågan. Från 
början handlade det om byteshandel. Handeln bedrevs huvudsakligen med hjälp av 
mänsklig kommunikation fram till 1970-talet, då den tekniska utvecklingen radikalt 
förändrade möjligheterna. Informationsteknik (IT) gav företag helt nya metoder och 
förutsättningar för att idka effektivare handel. Utöver mänsklig kommunikation 
tillkom möjligheten att kommunicera elektroniskt. Detta utnyttjas genom att företag 
och myndigheter ofta kopplar samman sina datorer i nätverk, både internt inom 
organisationen och externt med omvärlden. Till följd av detta har nätverken även 
börjat användas i handel mellan företag, (elektronisk handel) för att skapa effektiva 
affärsprocesser och därmed sänka sina kostnader. Det finns enligt Fredholm (1999) 
olika sätt att bedriva elektronisk handel, beroende på vilka aktörerna är. De tre 
vanligaste aktörsrelationerna är handel mellan företag och konsument (Business-to-
consumer - B2C) eller mellan privatpersoner (Consumer-to-consumer - C2C) eller 
mellan företag (Business-to-business - B2B). Denna rapport avgränsas till att beskriva 
B2B, då det är där som standardisering av affärsprocesser huvudsakligen bedrivs 
(Fredholm, 1999). 

 

Enligt Connolly & Begg (2002) finns forskningsgrupper som förutsäger att B2B 
transaktioner kommer att öka med 99 % årligen och kommer att nå en omsättning på 
1.3 biljoner dollar år 2003 (cirka 13 biljoner kronor det vill säga 13 000 000 000 000 
svenska kronor). Att elektronisk handel ökar så kraftigt kan förklaras med att 
utgångspunkten är låga siffror och de kan i princip bara bli bättre. Tack vare Internet 
finns möjlighet för företag att nå ut till en massmarknad, vilket lockar dem att 
investera i ny teknologi för att få möjlighet att erövra nya marknader. Den ökade 
tillgängligheten som Internet innebär, medför också hård konkurrens från både 
inhemska och utländska företag. Konkurrensen gynnar kunderna, som kan ta del av ett 
stort utbud och får fler valmöjligheter vid inköp av en produkt eller tjänst. Det räcker 
dock inte att införa teknologi för elektronisk handel i ett företag och tro att allt 
kommer att fungera utan problem. Ett flertal författare (till exempel Fredholm, 1999; 
Rentzhog, 1998; Wangler, Persson & Söderström, 2001) anser att företag behöver 
börja med att se över sina processer för att kunna få till stånd en lyckad 
implementering, eftersom det gamla sättet de arbetat på inte är anpassat till 
elektronisk handel. En noggrann analys av företagets affärsprocesser krävs för att 
skapa effektiva och strukturerade processer. Dessa affärsprocesser ska fungera som 
stöd åt teknologin (Nordner, 2002). I elektronisk handel finns, enligt Berild (2001), ett 
stort behov av att kunna utbyta strukturerad information, till exempel dokument som 
fakturor, order och produktspecifikationer. Dokumenten måste entydigt kunna 
avgränsas och förstås, exempelvis kan det få stora konsekvenser om 300 som antal 
förväxlas med 300 som pris (Berild, 2001). För att åstadkomma detta krävs standards 
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för dataöverföringen. Standards fungerar som ett entydigt kommunikationsspråk och 
de grundläggande inom elektronisk handel är Electronic Data Interchange (EDI) och 
Extensible Markup Language (XML). En mängd standards som bygger på dessa 
teknologier har utvecklats, till exempel inom EDI: Edifact och ANSI X.12 och inom 
XML: RosettaNet, ebXML och BizTalk. Forskningen inom elektronisk handel är ung 
och erfarenhet av de nyaste teknologierna saknas. Detta kan påverka företagens 
investeringsvilja.  

 

De tre områden som är väsentliga för denna rapport är e-handel inom 
aktörsförhållandet B2B, affärsprocesser och standards. Detta illustreras i 
nedanstående Venndiagram över problemområdet (se figur 9). 

 

 

 
Figur 9. Venndiagram över problemområde (se sidan 30) 

 

De tre områdena har ett klart samband genom att det inte hjälper att köpa in 
programvara och tro att företaget genom detta skaffat sig ett fungerande e-
handelssystem, för så är tyvärr inte fallet. Införandet av e-handel bör föregås av en 
noggrann analys av företagets affärsprocesser, där genomgången bör leda till att 
strukturerade och effektiva interna affärsprocesser skapas. Detta är en förutsättning 
för att implementering av standard senare ska bli lyckosam. Affärsprocesserna utgör 
navet i företaget och ska vara det system som stödjer gränssnittet mot omvärlden.  

 

Frågeställningen som behandlas i denna rapport är hur B2B-företag använder 
standards inom affärsprocesser som handlar om elektronisk handel. Frågan har brutits 
ner i fem stycken delfrågor. Metoder som valts för att besvara problemställningen är 
litteraturstudier och enkätundersökning. Litteraturstudier användes för att samla in 
information om problemområde. Det visade sig vara väsentligt att söka information 
om ämnesområdet på Internet, då utvecklingen inom elektronisk handel är på stark 
frammarsch och böcker hinner bli inaktuella på ganska kort tid. Enkätundersökning 
valdes, då syftet med rapporten har varit att undersöka ett flertal objekt lite mer på 
ytan för att på så vis få svar som speglar hur standards för e-handel används i Västra 
Götaland. Målet blev att skaffa fram företag av olika storlek och från olika branscher 
för att erhålla ett intressant materialunderlag med mer bredd i. För undersökningen 
lämpliga företag söktes på Internet och kontaktades sedan per mail, bland annat för att 
se hur väl Internet fungerar som kontaktmedium. Cirka 45 företag tillfrågades, men 
eftersom problemställningen kräver att företagen sysslar med elektronisk handel 
mellan företag, deltog enbart de företag som sysslar med B2B i undersökningen. För 
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att underlätta utformning och besvarande av enkäten gjordes valet att gruppera 
frågorna med utgångspunkt från problemställningens delfrågor. Enkäten började med 
fyra allmänna frågor. Orsaken till att ta med allmänna frågor var att skaffa 
grundläggande information om företagen. I denna del ombads företagen till exempel 
att ange hur länge de använt elektronisk handel via B2B, hur många 
samarbetspartners de har, samt om de sköter hanteringen själva. I nästa del följde fyra 
frågor om affärsprocesser. Orsaken till att ta med affärsprocesser var att undersöka till 
vilken grad standards används i affärsprocesser för e-handel. I denna del ombads 
företagen till exempel att ange vilka affärsprocesser de använder inom e-handel och 
vilka av dessa som är standardiserade. Sedan följde två frågor om standards. Orsaken 
till att ta med standards var att ta reda på vilka standards och vilka teknologier som 
används. I denna del ombads företagen ange vilken standard de använder och vilken 
teknologi den bygger på. Därpå följde fem frågor om orsaker till val och fördelar 
respektive nackdelar med standards. Orsaken var att ta reda på företagens inställning 
till standards, samt anledningar till att företaget standardiserat. I denna del ombads 
företagen till exempel att tala om vilka förväntningar de hade på en standardisering av 
e-handel, orsaker till varför de valde den standard de använder i dagsläget, samt 
fördelar och nackdelar med standards. Därpå följde en fråga om hur standards 
påverkar affärsprocesserna. Orsaken till att ta med hur standards påverkar 
affärsprocesserna var att ta reda på vad företag anser om affärsprocessers betydelse 
och om införandet av e-handel påverkat företagens sätt att arbeta. I denna del ombads 
företagen att tala om ifall införandet av standards påverkat företagets affärsprocesser 
på något vis. Den sista frågan behandlade framtiden inom elektronisk handel via B2B. 
Orsaken till att denna fråga togs upp är att många författare anser att traditionell EDI 
kommer att integreras med XML och det är därför intressant att ta reda på företagens 
syn på framtiden för e-handel. I denna del ombads företagen till exempel ange hur 
användningen av EDI och/eller XML kommer att se ut i framtiden och hur standards 
kommer att utvecklas. I enkätundersökningen deltog åtta större företag som 
representerar följande branscher: bank, elgrossister, fordonstillverkare, 
jordbruksprodukter, kommun och verktygsgrossister. Det visade sig dock svårt att 
finna några små och medelstora företag som sysslar med standardiserade 
affärstransaktioner i elektronisk handel mellan företag.  

 

Det insamlade materialet sammanställdes och analyserades med utgångspunkt från 
frågeställningen. Rapportens frågeställning har besvarats genom att resultatet täcker 
delfrågorna. Resultatet på den första delfrågan vilka standards som används, visar att 
EDI och standarden Edifact används bland större företag i Västra Götaland som valt 
att standardisera sina affärssystem för e-handel. Branschstandards, exempelvis SFTI: 
används av en del företag, då Edifact anses vara alltför omfattande och generellt 
utformad. Bilindustrin använder fortfarande sin branschspecifika standard Odette: Ett 
företag i undersökningen använder i nuläget både Odette och Edifact, men har som 
mål att inom en snar framtid enbart använda Edifact. Detta tyder på att det är viktigt 
att inom ett företag hålla en enhetlig standard. Portaler är ett nytt begrepp inom e-
handel som troligen kommer att öka i framtiden, men denna lösning verkar i dagsläget 
vara på utvecklingsstadiet. XML verkar inte ha accepterats bland företag ännu, då 
undersökningsmaterialet visar att endast ett av företagen har provat på att använda 
standarden.  
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Resultatet på delfråga två det vill säga varför aktuell standards valdes och för och 
nackdelar med standards, visar till exempel att företagen i undersökningen hade 
följande förväntningar på standards innan implementering: enkelhet tack vare att 
VAN-företag kan sköta konvertering, effektivisering av arbetssätt för administrativa 
rutiner, verktyg för inköparna som på ett enkelt sätt kan jämföra priser och varor, 
underlätta och effektivisera kommunikationen med samarbetspartners genom att 
skapa ett enhetligt gränssnitt. Materialet i min undersökning visar att 
implementeringen i många fall tagit längre tid än vad företagen räknat med, vilket 
medfört att standardiseringen inte gett de snabba effektiviseringsvinster som 
förväntats. Detta kan tolkas som att det finns ett stort behov av ny teknologi som kan 
implementeras på ett enklare och billigare sätt än traditionell EDI. Undersökningen 
visar att påverkan från omgivningen är stark vid val av standards, vilket medför att 
andra faktorer än vilken teknologi som är bäst för företaget styr val av standards. 
Företagen i undersökningen har uppgivit följande fördelar med standards: proceduren 
förenklas när en ny kontakt ska etableras, missförstånd undviks genom entydig 
transaktionsöverföring, ökad effektivitet och därmed kostnadsreduceringar, frigör 
resurser som kan läggas på andra områden. Följande nackdelar med standards har 
angetts: implementationen är dyr och tar tid, integrationen mellan företag är ofta 
komplex, hög tröskel att ta sig över för företag som ska börja standardisera, Edifact 
anses för omfattande och generellt utformad.  

 

Resultatet på delfråga tre det vill säga i vilka affärsprocesser företaget använder 
standards, visar till exempel att de vanligaste affärsprocesserna för e-handel är 
upphandlings-, order, fakturerings- och betalprocesser. De företag som använder sig 
av en standardiserad orderprocess mot leverantör använder en upphandlingsprocess 
där avtal skrivs för att knyta upp leverantören, då EDI endast används vid mer 
långsiktiga samarbeten mellan parterna. Troligen är större delen av 
upphandlingsprocessen standardiserad. De flesta företag verkar sträva efter att 
standardisera sina affärsprocesser för e-handel i så stor utsträckning som möjligt, 
eftersom det är först då som märkbara effektiviseringsvinster kan uppnås.  

 

Analysen av delfråga fyra det vill säga hur införandet av e-handel har påverkat 
företagets affärsprocesser, visar till exempel att företag som arbetat med EDI i större 
omfattning anser att en standardisering påverkar företagets affärsprocesser genom att 
det medför att affärsprocesserna gås igenom. Förändringen som blir resultatet av en 
standardisering medför att företaget utvecklas. Affärsprocesserna förändras vid en 
standardisering bland annat genom att arbetsrutiner effektiviseras och resurser kan 
omfördelas till områden där de behövs bättre, rutinmässiga uppdrag förändras mot 
mer kvalificerade arbetsuppgifter.  

 

Slutligen visar resultatet på delfråga fem det vill säga hur företaget ser på framtiden 
inom området, till exempel att företag som investerat i EDI inte verkar finna någon 
anledning att byta till någon annan teknologi under de närmaste åren. Företagen tror 
på en utveckling mot enklare och webb-baserade lösningar exempelvis XML. 
Affärsprocesserna för e-handel förväntas förändras mot en ökning av automatiserade 
transaktioner. 
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Några av de slutsatser som arbetet med rapporten lett fram till beskrivs nedan. 
Materialet visar att valet av standards oftast inte styrs av vilken teknologi företaget 
behöver utan de flesta företag ingår i ett nätverk av samarbetspartners som påverkar 
varandra. Större företag verkar sträva efter att använda en enhetlig standard, medan 
mindre företag i framtiden istället kan bli tvungna att klara av att hantera ett flertal 
standards som de mer eller mindre blir påtvingade av olika dominanta 
samarbetspartners. Utvecklingen av EDI har gått långsamt och det är främst större 
företag och deras närmaste samarbetspartners som använder teknologin. Orsaken 
verkar vara att EDI är både dyr och komplex. För att alla företag, små som stora, ska 
kunna ta del av de effektiviseringsvinster som en standardisering innebär krävs 
enklare och billigare lösningar än EDI som dessutom är anpassade till Internet. XML 
förutspås vara den teknologi vilken kommer att bli vändpunkten för e-handel mellan 
företag. Fördelen är att den vänder sig även mot mindre företag. Studien visar dock att 
standarden ännu inte fått något större fäste i regionen. Ett antagande kan göras att det 
rimligtvis tar några år från bildande av organisation och standard till dess att 
standarden är så inarbetad att företagen vill/vågar börja använda den. Detta gör att det 
troligtvis kommer att ta ytterligare några år innan lösningar som är XML-baserade 
börjar användas i större omfattning inom e-handel. Slutligen har reflektioner över 
arbetet med rapporten gjorts. Några exempel på reflektioner är att arbetet med 
enkätundersökningen tog mer tid i anspråk än vad som förväntats. Efter 
enkätutskicket krävdes en del kontakter mellan respondenterna och rapportskrivaren 
för att förtydliga frågor och svar, samt påminnelser för att få in alla enkäter. En 
återkoppling gjordes även om hur resultatet av undersökningen stämmer med de 
förväntningar som fanns i början av arbetet. Till exempel var min förmodan att större 
företagen använder sig av EDI och att de troligen kommer att fortsätta med det 
ytterligare några år. Resultatet visar att samtliga företag använder sig av EDI och att 
de flesta inte finner någon anledning att byta till lösning de närmsta åren. I detta 
kapitel gavs också förslag på möjliga framtida arbeten. Exempelvis skulle en djupare 
fallstudie kunna göras om hur det går för företag som håller på att implementera 
standards. 

 

Som redan har antytts ovan är rapporten upplagd enligt följande struktur: I kapitel 2 
till 4 ges en teoretisk bakgrund till ämnesområdet. Dessa kapitel motsvaras av arbetets 
tre huvudområden elektronisk handel, affärsprocesser och standards. Kapitel 2 
beskriver begreppet elektronisk handel, olika e-handels relationer samt teknik bakom 
överföring av data. Kapitel 3 redogör för begreppet affärsprocesser, det vill säga de 
bakomliggande processer som ska stödja företagets möjligheter att bedriva e-handel 
effektivt. Kapitel 4 handlar om standards. Först presenteras begreppet standard, följt 
av en beskrivning av standarderna av EDI och XML som är primära inom B2B, samt 
en redogörelse för några av de standards som finns inom respektive teknologi. Kapitel 
5 innehåller en beskrivning av problemområdet, aktuell frågeställning och 
underfrågor, avgränsningar som gjorts i arbetet och slutligen förväntat resultat av 
undersökningen. I kapitel 6 redogörs för vilka metoder som är möjliga att använda för 
att lösa problemställningen, samt vilka metoder som valts. I kapitel 7 förklaras hur 
processen med rapporten genomförts och vilka erfarenheter som dragits av arbetet. 
Kapitel 8 innehåller materialpresentation och analys av materialet med utgångspunkt 
från problempreciseringen. Den slutliga analysen samt resultat redovisas i kapitel 9. 
Kapitel 10 klargör vilka slutsatser arbetet lett fram till. Slutligen avslutas rapporten 
med att i kapitel 11 föra en diskussion kring vad som framkommit under arbetets 
gång, samt förslag på examensarbete inom ämnesområdet.  
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2 Elektronisk handel 
 

Elektronisk handel är enligt Reimers (2001) att elektroniskt automatisera stora delar 
av ett företags affärsprocesser. Automatisering av affärsprocesserna utanför företagets 
gränser kräver ett gemensamt språk och en gemensam överenskommelse om vad 
handeln ställer för juridiska krav på parterna (Reimers, 2001). 

 

Fredholm (1999) nämner ett antal begrepp som kan associeras till elektronisk handel: 
IBM lanserade begreppet e-business, vilket numera inte kopplas samman med IBM 
utan står för öppna elektroniska affärer. Andra begrepp är näthandel och on-line 
handel som för det mesta innebär handel av varor och tjänster på Internet. Begreppet 
elektroniska affärer används också frekvent. Elektroniska affärer talar om att tekniken 
inte enbart gäller handel, utan kan tillämpas på all slags affärsverksamhet exempelvis 
transport, betalningar och försäkringar (Fredholm, 1999). I denna rapport kommer 
fortsättningsvis begreppet elektronisk handel (e-handel) att användas i betydelsen av 
elektroniska affärstransaktioner. 

 

Andra nya begrepp inom e-handel är enligt Hörndahl (2000) marknadsplatser eller 
portaler. Det finns två sorter: vertikaler och horisontaler. Vertikaler är en 
marknadsplats där företag i samma bransch möts och handlar med varandra. 
Horisontaler innebär att företag från olika branscher möts för att bedriva handel av 
varor och tjänster. Handeln på marknadsplatsen kan liknas vid en auktion i den 
bemärkelsen att säljaren mottar bud från flera köpare (kunder) för att sedan kunna 
välja den bäst lämpade handelspartnern (se figur 1, bild a). Försäljningen kan också 
ske omvänt, det vill säga att köpare ber säljaren att lämna ett bud (se figur 1, bild b). 
Slutligen kan en kombination av båda metoderna tillämpas (se figur 1, bild c) 
(Hörndahl, 2000). 
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Figur 1. Marknadsplatser (efter Svenskt Näringsliv, 2002) 

 
 

Det finns olika sätt att bedriva e-handel beroende på vilka aktörerna är. De tre 
vanligaste aktörsrelationerna är (se figur 2) handel mellan företag och konsument 
(Business-to-consumer - B2C), mellan privatpersoner (Consumer-to-consumer - 
C2C), eller mellan företag (Business-to-business - B2B) (Fredholm, 1999). I den här 
rapporten läggs fokus på B2B-företag (se avsnitt 2.2), eftersom det är inom dessa 
företag standardisering av affärsprocesser huvudsakligen bedrivs. 
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Figur 2. Aktörsförhållanden inom elektronisk handel 

 

Ett företag som ska börja med e-handel har många frågor att ta ställning till. Förutom 
att det finns olika aktörsförhållanden och tekniker att välja på så finns, enligt 
Fredholm (1999), även begreppen direkt och indirekt e-handel. Direkt handel innebär 
att köparen i samband med köpet får leveransen levererad via nätet. Exempel på detta 
är elektroniska böcker, musik och programvaror. Vid indirekt handel sker 
affärstransaktionen elektroniskt, medan leveransen sker fysiskt på traditionellt sätt 
(Fredholm, 1999). 

 

Det finns många orsaker till att e-handel blivit ett viktigt fenomen det senaste 
decenniet. Webber & Kotok (2001) poängterar Internets starka påverkan på handeln. 
Sättet att göra affärer förändras snabbt och reglerna för leverantörer, kunder och 
distributörer har suddats ut. Konkurrensen om kunderna ökar och kunderna i sin tur är 
mer krävande och inte så lojala som tidigare. Alla dessa aspekter måste finnas i åtanke 
vid val av e-handelslösning. Webber & Kotok anser att e-handel inte bara handlar om 
att ta emot en order utan det gäller att kunna möta kundens totala behov som 
exempelvis leverans, betalning, service, finansiering och garanti. Systemen för e-
handel bör konfigureras för att klara även dessa behov. Därför bör funktionerna 
kombineras med affärsprocesserna och på så sätt hitta vägar för att finna relaterade 
transaktioner. Detta påvisar affärsprocessernas (se kapitel 3) relevans och behovet av 
flexibla system och databaser (Webber & Kotok, 2001). Implementering av ett 
elektroniskt handelssystem är en dyr investering. Till sist måste införandet innebära 
en kostnadsbesparing för företaget för att vara intressant att genomföra. I nästa avsnitt 
2.1 beskrivs fördelar och nackdelar med att investera i e-handel.  

 

2.1 Varför och varför inte elektronisk handel? 
 

Vad finns det för anledning att införa e-handel? De pengar som investeras i tekniken 
bör tillföra nytta och ge mervärde, samt i slutändan komma kunderna tillgodo i form 
av lägre kostnader och/eller bättre kundservice. Nedan följer exempel på fördelar som 
kan uppnås vid införande av e-handel:  
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• Lägre kostnader tack vare minskning av det manuella arbetet vid registrering 
och kontroll (Fredholm, 1999). Fördelar uppnås även genom en minskning av 
kostnader för marknadsföring och personlig försäljning (Svenskt Näringsliv, 
2002). Möjlighet finns att sänka företagets inköpskostnader genom att använda 
öppna gemensamma marknadsplatser på nätet, där priserna pressas genom att 
det råder konkurrens mellan leverantörer (Svenskt Näringsliv, 2002; GEA 
2002).  

• Större administrativ säkerhet och tidsbesparing på grund av färre fel då det 
manuella arbetet minskar (Fredholm, 1999; GEA, 2002). 

• Kortare ledtider medför att leveranstiden kortas och att kunden får varan i tid, 
vilket också innebär att leveranssäkerheten ökar (Fredholm, 1999; Svenskt 
Näringsliv 2002; GEA, 2002).   

• Minskade lager, att köpare och säljare kommer närmare varandra medför 
minskade lager och ökad leveranssäkerhet enligt både (Fredholm, 1999) och 
Svenskt Näringsliv (2002). Svenskt Näringsliv påpekar även att kontrollen om 
rätt produkter finns i lager underlättas.  

• Planering och uppföljning förbättras och förfinas (Fredholm, 1999; GEA, 
2002).  

• Mervärdet ökar för kunden genom att informationen enligt flera författare 
(Svenskt Näringsliv, 2002; Fredholm, 1999; GEA, 2002) blir bättre och 
enklare att tillgå. Företag ges även möjlighet att följa upp och utveckla 
kontakterna med gamla kunder på nya sätt (GEA, 2002; Gloor, 2000).  

• Internationell marknad och nya affärsmöjligheter, e-handel gör det lättare och 
billigare att nå ut till nya kunder och underlättar skapandet av allianser med 
nya affärspartners (Fredholm, 1999; Svenskt Näringsliv, 2002; Gloor, 2000).  

• Tillgänglighet, öppet för kunderna dygnet runt (Fredholm, 1999). 

• Serviceerbjudanden är effektiva och har hög kvalitet tack vare ett 
marknadsorienterat synsätt som uppnås genom att kärnverksamheten 
definieras utifrån kundbehov (Svenskt Näringsliv, 2002).  

• Större avropsvolymer från ramavtal, det vill säga kunden håller sig i allt högre 
grad till de ramavtal som görs mellan kund och leverantör, vilket medför att 
priserna kan hållas nere (GEA, 2002). 

• Image, ökad status gentemot konkurrenter och vissa kundsegment genom att 
visa att företaget är kreativt och kan ta till sig ny teknologi (Gloor, 2000). 

 

När e-handel används för att bygga nya affärsmodeller uppnås enligt Fredholm (1999) 
viktiga fördelar, genom att resultatet blir ett nyare och effektivare arbetssätt. Det är av 
stor vikt att ledningen för företag som tänker införa e-handel, är medvetna om att 
ändringar i affärsprocesser och organisation kan vara avgörande för att höja företaget 
till en annan nivå än konkurrenterna (Fredholm, 1999; GEA 2002).  

 

Granskas e-handel utifrån ett helhetsperspektiv dyker det även upp faktorer som 
påverkar individ och företag på ett negativt sätt. Fredholm (1999) ger exempel på 
olika negativa konsekvenser som kan bli följden av e-handel. Individer som arbetar 
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påverkas genom att ny teknik ständigt strömmar in. Följden blir ett livslångt lärande 
där mycket ansvar läggs på den enskilde individen. Vidare tror Fredholm att vissa 
grupper i samhället kan hamna utanför på grund av att de inte kan ta del av den nya 
tekniken exempelvis pensionärer och handikappade. E-handeln drabbar dessa grupper 
genom att den lokala servicen blir sämre, vilket kan bli en konsekvens om e-handeln 
slår ut de lokala köpmännen. Företag påverkas bland annat genom att konkurrensen 
om marknadsandelar ökar, det finns problem kring säkerhetshantering, samt krav på 
korrekt hantering av den enskilda individens integritet (Fredholm, 1999). I nästa 
avsnitt 2.2 görs en något djupare definition av begreppet B2B, eftersom det är ett 
centralt begrepp i denna rapport. 

 

2.2 Business to business (B2B) 
 

Business to business (B2B) definierar Wangler, Persson & Söderström (2001) som 
kommunikation och transaktioner via Internet mellan åtminstone två affärspartners. 
För att skapa en effektiv kommunikation mellan parterna krävs ett gemensamt 
kommunikationsspråk, en standard. Vidare gäller det att teknologin ska möjliggöra 
säker, frekvent och snabb kommunikation. Det primära målet med B2B är enligt 
Wangler, et al. (2001) att ge kunden mervärde genom att exempelvis utöka 
värdekedjan via samverkan mellan företag. Det finns minst två typer av 
affärsrelationer inom B2B: kortsiktiga och långsiktiga relationer. De kortsiktiga är 
inriktade på någon enstaka handelshändelse, medan de långsiktiga inriktar sig på 
långvariga affärsrelationer som sträcker sig över en längre period. Aspekter som gör 
B2B attraktivt för företag är reducering av inköpskostnader, ökade marknadsandelar 
och minskning av lagernivåer (Wangler et al., 2001).  

 

Haig (2001) ser följande fördelar med B2B-handel: 

 

• Valmöjligheter, företag får genom B2B teknologier och marknadsplatser en 
större valmöjlighet att välja handelspartners, leverantörer och 
transportlogistik. Detta leder till större flexibilitet. 

• Snabbt, marknadsplatser reducerar den tid det tar att få ut en produkt/tjänst 
på marknaden, vilket hjälper beslutsfattare att ta snabbare beslut. Dessutom 
ger det ett snabbare inköpsförfarande. 

• Streamlining, innebär enligt Rohleder & Silver (1997) att på ett systematiskt 
sätt gå igenom processflöden med intentionen att eliminera uppenbara 
förluster i form av icke värdeskapande aktiviteter det vill säga aktiviteter som 
inte tillför kunden något värde. I B2B- sammanhang ger Internet, enligt Haig 
(2001), stöd för operatörer att dra ner på pappersarbete, reducera byråkratiska 
system och stärka lagerkontrollen, vilket leder till ökad effektivitet och 
produktivitet.  

• Respons, genom att förändra interaktionen mellan företag ges möjlighet för 
användarna att se och snabbt reagera på händelser i leverans och 
produktionskedjan. Vilket ger möjlighet att ögonblickligen reagera på 
oförutsedda problem och även snabbt upptäcka nya möjligheter. 
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Nästa avsnitt 2.3 ägnas åt en mer teknisk beskrivning av möjliga tekniker vid e-
handel.  

 

2.3 Möjliga tekniker 
 

Det finns som tidigare nämnts olika sätt att bedriva e-handel (se figur 3). E-handel 
förknippas ofta med Internet, men det finns även andra möjligheter. Nedan beskrivs 
ett antal tekniker som kan användas i utövandet av e-handel givna i kursiv stil. Enligt 
Fredholm (1999) inleddes e-handel i liten omfattning redan på 1960-talet genom att 
en bransch eller ett land bestämde hur filernas format skulle se ut. På 1980-talet 
infördes internationella standarder och det var under denna period som tekniken fick 
namnet Electronic Data Interchange (EDI) det vill säga elektronisk dataöverföring. 
Under samma period utvecklades även verktyget Electronic Data Access (EDA) som 
står för elektronisk dataåtkomst, med vars hjälp en kund kan logga in sig och få insyn 
i ett leverantörssystems lager för att sedan lägga en order. Produktdatabaser drivs ofta 
av neutrala värdar och syftet är att inköpare kan koppla upp sig och studera olika 
leverantörers produkter, samt eventuella produktegenskaper, pris och tillgänglighet. 
Filöverföring har tillämpats i många år för att skicka order och annan information till 
leverantörer, grossister och huvudkontor. Elektronisk post används för att skicka 
information mellan personer och kan även användas för att beställa varor. I mitten av 
1990-talet slog e-handel igenom på allvar tack vare Internet. Många stora företag 
tillämpade redan konceptet, men nu utökades användandet även till att omfatta små 
företag och offentliga förvaltningar. Internet gjorde tekniken mer lättillgänglig och 
nya teknologier utöver traditionell EDI började utvecklas för att möjliggöra 
affärstillämpningar även via Internet (Fredholm, 1999). 

 

 
Figur 3. Tekniker vid elektroniska affärer (efter Fredholm, 1999, s.13) 
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Bakgrundskapitlet elektronisk handel avslutas med en kort sammanfattning av hela 
kapitlet samt en diskussion kring elektronisk handel (avsnitt 2.4). 

 

2.4 Sammanfattning och diskussion 
 

Elektronisk handel är att elektroniskt utföra affärstransaktioner. Detta kan ske med 
hjälp av olika tekniker och i olika aktörskonstellationer. Det finns flera olika 
aktörskonstellationer och de vanligaste är handel mellan företag och konsument 
(Business-to-consumer - B2C), mellan privatpersoner (Consumer-to-consumer - 
C2C), eller mellan företag (Business-to-business - B2B). I denna rapport behandlas 
aktörsförhållandet B2B (Business-to-Business). Internet innebär också att nya 
affärsmodeller utvecklas för att bedriva handel, så kallade marknadsplatser. I e-handel 
konkurrerar företag om en global massmarknad och för att lyckas krävs att företaget 
klarar av att möta kundens totala behov. Det gäller för företag, som Gloor (2000) 
påpekar, att hänga med utvecklingen inom e-handel och det är egentligen inte en fråga 
om ifall Internetteknologi är bra eller dålig. Företag bör enligt Gloor (2000) 
åtminstone hålla jämna steg med sina konkurrenter för att klara en hård 
konkurrenssituation. Investerar konkurrenterna i e-handels teknologi måste det egna 
företaget göra detsamma. Då hålls valmöjligheterna öppna och företaget skaffar på ett 
tidigt stadium viktig kunskap och erfarenhet om ny teknologi och kan styra 
investeringar mot de mest lönsamma kärnverksamheterna (Gloor, 2000). E-handel 
passar säkerligen inte för alla verksamheter. Det verkar exempelvis främst vara 
transaktionsintensiva produktföretag som utnyttjar möjligheten att driva affärer 
elektroniskt. Ett företag måste göra många ställningstaganden vid införande av e-
handel. Tidigare i rapporten har det tagits upp vilken typ av kundrelation ett företag 
ska inrikta sig på, vilka möjliga överföringstekniker det finns på marknaden och olika 
distributionssätt av produkt/tjänst. Detta är viktiga aspekter, men som en stabil grund 
bör enligt flera författare (till exempel Fredholm, 1999; O’Sullivan & Whitecar, 2000; 
Davenport, 1993) effektiva interna affärsprocesser skapas. Därför behöver företagets 
affärsprocesser analyseras och effektiviseringsåtgärder vidtas innan implementation 
av e-handel med andra samarbetspartners genomförs. I kapitel 3 beskrivs begreppet 
affärsprocesser mer utförligt, med syftet är att klargöra dess relevans för e-handel. 
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3 Affärsprocesser 
 

Under 1990-talet förändrades situationen inom affärsvärlden genom att konkurrensen 
om kunderna intensifierades kraftigt. För att ett företag skulle överleva krävdes, enligt 
Davenport (1993), en fokusering på kvalitetstänkande och fortsatta stegvisa 
förbättringar av företagets processer. Det nya var ett förändrat processtänkande. 
Tidigare användes processer till produktfokusering med betoning på vad som görs, 
medan processer nu enligt Davenport började integreras med affärsstänkande och med 
betoning på hur arbetet utförs. Syftet med det nya processtänkandet var att hjälpa 
organisationer att bli konkurrenskraftiga genom att uppnå stora minskningar i 
processkostnad och tid, i kombination med förbättrad kvalité, ökad flexibilitet och 
höjd servicenivå (Davenport, 1993). Innan affärsprocesser diskuteras ytterligare bör 
begreppet process definieras. De definitioner som valts nedan stämmer väl överens 
med det resonemang som förts tidigare i rapporten, det vill säga att processen ska 
stärka företagets förmåga att klara konkurrensen på den globala massmarknad som 
Internet öppnat dörrarna för. Därför blir företagets främsta mål inom e-handel att 
arbeta med processer som tillmötesgår kundernas behov. Nedan presenteras olika 
författares definitioner. 

 

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

Rentzhog (1998, s.31) 

 

Ovanstående definition visar att fokus ligger på hur aktiviteterna utförs, vilket 
stämmer överens med det nya affärstänkandet som beskrivits ovan. Rentzhog betonar 
att det är kundens behov som ska tillfredställas. Fredholm (1999) ger en annan 
definition: 

   

 ”en samling av sammanhängande aktiviteter som skapar ett värde som 
kunden kan uppfatta, det vill säga ett arbete som utförs av verksamheten 
och som kunden är beredd att betala för.” 

Fredholm (1999, s.151) 

 

Fredholm fokuserar liksom Rentzhog på hur aktiviteterna utförs, men är mer specifik 
och beskriver aktiviteter som det arbete som utförs av verksamheten. Fredholm är 
överens med Rentzhog om att arbetet ska leda fram till att tillfredställa kundens 
behov. Davenport (1993) har en liknande definition som de två ovanstående 
författarna: 

 

 ”a process is simply a structured measured set of activities designed to 
produce a specified output for a particular customer or market” 

Davenport (1993, s.5) 
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Davenport ser process som en strukturerad mängd fastställda aktiviteter som är 
avsedda att producera en specifik output för en specifik kund eller marknad. Detta 
tyder på att Fredholm, Rentzhog och Davenport är överens och har samma grundsyn 
om begreppet process. Bustard, Kawalek & Norris (2000) anser att definitionen 
förutom kundperspektivet även bör innefatta ett produktperspektiv. Anledningen är att 
processer snarare definieras med hänsyn till ett produktorienterat synsätt än utifrån 
funktionella mål för en specifik aktivitet. Bustard, et al. ger därför följande definition: 

 

”a business process is one or more activities that create or augment the 
value of a product or service for a customer” 

Bustard, et al. (2000, s.118) 

 

Författarna beskriver affärsprocess som en eller flera aktiviteter vilka skapar eller 
ökar värdet på en produkt eller tjänst för en kund. Definitionen tillför ytterligare en 
dimension och är därför mer heltäckande än Fredholm, Rentzhog och Davenports 
förklaringar. Det existerar även andra definitioner på begreppet process, men då fokus 
i denna rapport inte ligger på affärsprocesser som sådana accepteras nämnda 
författares definitioner. Med affärsprocess avses i denna rapport en kedja av 
aktiviteter som skapar eller ökar värdet på en produkt/tjänst för kunden. Rentzhog 
(1998) ser kund/leverantörsmodellen (se figur 4) som central i processtänkandet. 
Detta, menar han, är ett naturligt synsätt för företag som arbetar med 
processledningsarbete på ett framgångsrikt sätt. Grunduppfattningen är att den egna 
verksamheten granskas utifrån ett kundperspektiv. Genom att kunden tillfrågas skapas 
en förståelse för kundens behov, men ofta räcker inte detta utan det krävs en aktiv 
samverkan med kunden. Att ta reda på kundens förhoppning och hur det egna 
resultatet används är väsentligt, dessutom ger en regelbunden återkoppling ett 
underlag som visar hur väl företaget lyckats att tillfredställa kundernas behov. 
Motsvarande resonemang gäller för leverantörssidan (Rentzhog, 1998). 

 

 
Figur 4. Kund/leverantörsmodellen (efter Rentzhog, 1999, s.26) 

 

Rentzhog (1998) menar att grunddragen för alla processer är lika, att de utgår från 
processynsättet med kund/leverantörsmodellen som utgångspunkt. Därför är det 
onödigt att dela in processer i olika kategorier som exempelvis affärsprocesser, 
serviceprocesser och tillverkningsprocesser. Fredholm (1999) och Davenport (1993) 
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anser däremot att affärsprocesser är ett viktigt begrepp som speglar den förändring 
som skett i processtänkandet.  

 

Vidare kopplar Fredholm (1999) e-handel till begreppet affärsprocesser. E-handeln 
kan enligt Fredholm delas in i två huvudprocesser: dels upphandling och dels order-, 
faktura- och betalprocess. Flera författare bland andra Fredholm (1999) och Rentzhog 
(1998) anser att en avgörande faktor för hur framgångsrik implementationen av e-
handel blir, är att hela affärsflödet ses över i förväg. Syftet är att finna vilka 
förbättringar som är möjliga. Detta leder ofta till att många av de traditionella 
affärsdokumenten omprövas och plockas bort eller ersätts med någon annan typ av 
kvittens (Fredholm, 1999). Att enbart införa teknik räcker enligt Wangler, et al. 
(2001) inte för att integrera affärer i virtuella affärsnätverk. Utöver en e-
handelsteknologi krävs att stödjande affärsprocesser byggs upp. Ett tillvägagångssätt 
för att identifiera rätt processer är att skapa konceptuella modeller som fokuserar på 
relevanta organisatoriska aspekter såsom processer, mål och aktörer. Wangler, et al. 
anser att det positiva med dessa modeller är att de också hjälper till att visualisera 
helheten. I B2B sammanhang är det mycket viktigt att alla aktörer i nätverket ser 
helheten och inte bara sin egen lilla del i processen (Wangler et al., 2001). Även 
Rentzhog (1998) och Fredholm (1999) poängterar vikten av att ha ett helhetstäckande 
synsätt och att en gemensam vision bör skapas om vad organisationen vill 
åstadkomma med processarbetet. 

 

Sammanfattning och diskussion 

I processtänkandet ses affärsprocess som en kedja av aktiviteter som skapar eller ökar 
värdet på en produkt/tjänst för kunden. Kunden står i fokus och måste tillfredställas 
för att företaget ska överleva i den nya konkurrenssituation som Internet gett upphov 
till. E-handel kräver en förändring av affärsprocesser och organisation för att bli 
lyckad. Jag ser en risk med att företag vid införandet av ett standardiserat e-
handelssystem tenderar att fokusera enbart på tekniken. Anledningen är att teknik 
oftare är lättare att hantera än frågor som berör förändringsarbete, eftersom 
förändringsarbete innebär att människor i företaget involveras. Om implementeringen 
ska lyckas krävs dock en effektivisering av affärsprocesser, vilket i slutändan ger lön 
för mödan som även kommer personalen tillgodo. Att få med personalen i 
förändringsprocessen är därför viktigt och kan åstadkommas genom att personalen 
informeras och engageras under hela implementeringsfasen.  

 

Detta kapitel har betonat vikten av att skapa effektiva processer som grundstenar för 
en väl fungerande e-handel. Effektiva affärsprocesser kan bland annat uppnås med 
hjälp av standards. Syftet med standardiserade affärsprocesser är därför enligt Single 
Face to Industry (SFTI) att berörda parters systemstöd ska kunna automatiseras och 
att informationsutbytet standardiseras genom att det definieras regelstyrt (SFTI, 
2002). I kapitel 4 beskrivs standards som krävs för att uppnå en effektiv 
kommunikation mellan samarbetspartners i ett organisatoriskt nätverk.  
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4 Standards  
 

Standards är inget nytt begrepp utan har funnits länge. Noterna inom musiken är 
enligt Marlevi (2001) den första kända standarden, de blev ett sätt att kommunicera 
musik globalt. Vid mänsklig kommunikation används ordlistor och grammatikor. 
Paralleller kan dras mellan mänsklig kommunikation och standards då det krävs regler 
även när maskiner och apparater ska hjälpa till med kommunikation för att uppnå ett 
entydigt kommunikationsspråk, till detta används standards (Marlevi, 2001). de Vries 
(1999) tar upp ett antal officiella definitioner av begreppet standardisering, en av 
dessa är formulerad av International Standards Organisation/Electro Technical 
Comission (ISO/IEC) och lyder: 

 

”[the] activity of establishing, with regard to actual or potential 
problems, provisions for common and repeated use, aimed at the 
achievement of the optimum degree of order in a given context. 

Notes 

1 In particular, this activity consists of the processes of formulating, 
issuing and implementing standards. 

2 Important benefits of standardization are improvement of the suitability 
of products, processes and services for their intended purposes, 
prevention of barriers to trade and facilitation of technological co-
operation.” 

(de Vries, 1999, s.138) 

 

Definitionen säger att standardisering är aktiviteten att, med hänsyn till aktuella och 
potentiella problem, fastställa regler/föreskrifter för gemensamt och upprepat 
användande. Syftet är att få största möjliga grad av ordning i ett givet sammanhang. de 
Vries (1999) anser att denna definition orsakar problem, eftersom det är otydligt vem 
definitionen riktar sig till. I praktiken berör standardisering i huvudsak teknologi, men 
i detta fall anser de Vries att formuleringen är för bred och kan appliceras på andra 
fenomen än standardisering, exempelvis tillverkningsdesign, ett företags 
säkerhetsförfarande, samt processen att göra standardmjukvara (de Vries, 1999). 

 

O’Sullivan & Whitecar (2000) använder sig, liksom Marlevi (2001), av begreppet 
mänsklig kommunikation för att beskriva standards. Vidare kopplar författarna ihop 
mänsklig kommunikation och e-handel för att illustrera standards i B2B-sammanhang. 
O’Sullivan & Whitecars figur beskriver en specifik standard, men i denna rapport har 
denna omarbetats för att illustrera standards generellt (se figur 5). Interaktionen 
mellan människor benämns med Human-to-Human Business Exchange och 
interaktionen mellan företag benämns som Partner-to-Partner e-Business Exchange. 
Längst ned i figuren visas att ljud från människor som kommunicerar kan likställas 
med informationen på Internet. Ett alfabet behövs för att människan ska veta hur 
ljudet ska tolkas. En standard, i detta exempel Extensible Markup Language (XML) 
(se avsnitt 4.4), har förmågan att tolka strukturen på information från Internet. I nästa 
steg sätts de enskilda bokstäverna i alfabetet ihop till ord, motsvarande inom den 
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datoriserade världen är märkord eller tags som det ofta benämns. Märkorden har till 
uppgift att beskriva hur informationen i elementet ska tolkas. I nästa steg beskriver 
grammatiken strukturen - det vill säga uppbyggnaden av språket. Samma uppgift har 
dokumentmallen som beskriver hur dokument till exempel är strukturerade. 
Kommunikationsmedel krävs för att överföra de strukturerade orden mellan 
människor exempelvis telefon, inom e-handel används ett datorbaserat gränssnitt i 
form av en applikation. I grunden för affärsuppgörelsen ligger affärsprocesserna som 
beskriver på vilket sätt handeln ska utföras och utgör ett slags kontrakt mellan köpare 
och säljare om vad som gäller vid affären. Den slutgiltiga kommunikationen mellan 
köpare och säljare sker i en dialog mellan människor eller via elektronisk överföring i 
e-handel. 

 

 
Figur 5. Illustration av begreppet standard (omarbetad efter O’Sullivan & Whitecar, 2000) 

 

En återkoppling kan göras mellan e-handel och standard enligt Reimers (2001) 
definition i kapitel 2, där Reimers anser att behovet av en standard uppstår vid 
automatisering av affärsprocesserna utanför ett företags gränser. Vidare kan en 
standard ses som ett gemensamt språk och att det krävs en gemensam 
överenskommelse om vad handeln ställer för juridiska krav på parterna (Reimers, 
2001). Berild (2001) poängterar att standards behövs vid elektroniska affärer, därför 
att det är högst väsentligt att information som skickas eller tas emot mellan företag 
inte missförstås. Innehållet i ett dokument måste kunna definieras på ett 
överenskommet och otvetydigt sätt. Det är kanske inte alls aktuellt att presentera det i 
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någon webbläsare, utan dokumentet kanske ska användas som tillämpning för en 
bearbetning eller också förs innehållet direkt ner i en databas (Berild, 2001). Enligt 
Wangler, et al. (2001) finns det alltid ett behov av standards när folk vill 
sammankopplas och kommunicera. I B2B sammanhang krävs en standardbaserad 
approach som tillåter ett flexibelt organisatoriskt kompanjonskap mellan företag, då 
det finns behov att kunna lägga till eller ta bort applikationer. Standards underlättar 
dessutom integreringen av nya medlemmar i det organisatoriska nätverket (Wangler et 
al., 2001).  

 

I rapporten beskrivs de två standards som förekommer inom e-handel: EDI (se avsnitt 
4.2) och XML (se avsnitt 4.4). EDI och XML är enligt Harrelson (2000) 
metastandards (se första punkten nedan) och ligger till grund för ett flertal olika 
standards. EDI är en välbeprövad standard som initierades många år innan Internet. 
De företag som investerat i EDI kommer förmodligen att behålla systemet att antal år 
till, eftersom det är en dyr investering ( Fredholm, 1999, GEA, 2002). Dessutom har 
ofta företagens viktigaste samarbetspartners investerat i samma standard (Rotem et 
al., 2001). De nya webbtjänsterna inom e-handeln kräver dock ny teknologi och den 
nya grundläggande standarden eXtensible Markup Language (XML) har utvecklats 
för att möta dessa krav. Inom både EDI och XML finns som tidigare nämnts en 
mängd standards och de flesta nya standarder inom e-handel grundas på XML. I 
denna rapport har därför en begränsning gjorts genom att några stycken inom varje 
teknologi valts ut. Dessa är inom EDI: Edifact och ANSI X.12 (se avsnitt 4.3) och 
inom XML: Biztalk, RosettaNet och ebXML (se avsnitt 4.6). Det är fler som valts 
inom XML än inom EDI, eftersom det finns många fler standards inom XML än vad 
det finns inom EDI. Det finns enligt Harrelson (2000) fyra kategoriseringsnivåer för 
standards i B2B sammanhang. En del standards har enbart fokus på en nivå, medan 
andra standards täcker flera nivåer. I figur 6 illustreras de standards som är relevanta 
för denna rapport. De fyra nivåerna är enligt Harrelson: 

 

• Metadata, är det abstrakta formatet för att representera data, definierar 
dokumentstruktur och vilka fält dokumentet ska innehålla, samt karaktären på 
fastställt överföringssätt. XML och EDI är båda metadatastandards. 

• Innehåll, definierar taggar som används i det specifika Business Object 
Document (BOD). Innehållet definierar vilka typer av information eller fält 
som finns i en inköpsorder, materialberäkning, kataloger osv. För exempelvis 
en inköpsorder kan det röra sig om uppgifter som leverantörsnamn, datum för 
inköpsförfrågan, artikelnamn. 

• Transportstruktur, definierar ”kuvertet” det vill säga det innehåller 
instruktioner för hur meddelande ska distribueras. Transportramverket är ett 
protokoll för att överföra data från ett företag till ett annat över Internet. 

• Affärsprocesser, innehåller ett flertal transaktioner som föreskriver hur olika 
affärsöverenskommelser som exempelvis en inköpsorder mellan företag ska 
hanteras. 

I figur 6 åskådliggörs att det i grunden finns två typer av metadata: EDI och XML. I 
bilden kan även utläsas att RosettaNet bygger på XML. RosettaNet förekommer i 
samtliga nivåer och är därmed en heltäckande standard. BizTalk bygger också på 
XML men täcker endast en nivå, transportstruktur. EbXML kan både ha XML och 
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EDI som grund. Med XML som grund täcker ebXML en nivå, transportstruktur och 
med EDI som grund täcker den alla nivåer. De traditionella EDI standarderna: Edifact 
och ANSI X.12 täcker nivån innehåll och delvis nivån transportstruktur.  

 
Figur 6. Relationer mellan standards (omarbetad efter Harrelsson, 2000) 

 

Den stora floran av standards på marknaden sätter också press på att teknik utvecklas 
som stödjer integrering av många standards. I nästa avsnitt 4.1 reflekteras 
problematiken kring detta. Fyra olika tekniska lösningar på problemet att tolka data 
vid överföring mellan företag presenteras. 

 

4.1 Tekniker för tolkning av data 
 

Ett företag som ger sig in i e-handel får enligt Rotem, Olken & Shear (2001) 
konfrontera en mångfald av standards. Detta är ofta resultatet av att göra affärer med 
många affärspartners inom olika branscher (se integrering av standards avsnitt 4.7). 
Figur 7 illustrerar faktorer som ligger bakom behovet att göra investeringar i någon 
form av teknik för att översätta/tolka data. Rotem, et al. anser att mogna företag 
använder sig av några få dominerande standards, medan företag som utvecklas byter 
standards ofta. Företag med nätverk som sträcker sig utanför det egna företagets 
gränser möter en mängd olika standards, detta gäller även vissa mogna företag 
beroende på bransch. Starka IT leverantörer driver ofta företagens val av standards. 
Marknadsdominanta företag styr mindre företags val av standard och ofta tvingas de 
mindre till anpassning. Är företaget starkt reglerat har även regeringen åsikter på hur 
informationen ska hanteras (Rotem et al., 2001). 

 



4 Standards  

  20 

 
Figur 7. Teknikbehov vid datatolkning (efter Rotem et al., 2001) 

 

Enligt Rotem, et al. (2001) driver behovet att kunna hantera många standards 
utvecklingen av olika översättnings/tolkningstekniker. IT-arkitekter vill därför skapa 
en infrastruktur som snabbt och effektivt kan anpassas till existerande standards och 
standards som är under utveckling, samt även duga till framtida behov. Det finns flera 
tillgängliga tekniker som möjliggör översättning/tolkning, från enkla mjukvaror till 
fullservice ”pay-as-you-go” tekniker som exempelvis Value Added Network (VAN). 
och Application Server Provider (ASP). Materialet nedan baseras på Rotem, et al. om 
inget annat anges. Fyra tekniker för att hantera översättning/tolkning är: 

 

• Mjukvara för översättning/tolkning, benämns ofta som ”middleware”. Detta 
innebär att företaget själva köper in, installerar och underhåller ett 
kommersiellt mjukvarupaket. Företaget får kontroll över konfigurering och 
integrering tack vare företagsspecifika applikationer. Detta kräver dock en hög 
underhållskostnad och specialistkunskap. Passar bra för stora företag med 
behov av hög transaktionsvolym. 

 

• Integreringsredskap, bygger på standard PC-servrar och transformationer, 
optimerad transformeringsmotor, samt förinstallerade mappningar. Redskapen 
erbjuder enkel installering, implementering och underhåll. Passar bra för 
medelstora företag med en begränsad IT-budget och betydande 
transaktionsvolymer. Integreringsredskapen erbjuder dessutom många av de 
fördelar vad det gäller underhåll och lätthanterlighet som en ASP har, utan att 
företaget behöver förlita sig på en tredje part när det gäller säkerhet och 
pålitlighet. 

 



4 Standards  

  21 

• Application Server Provider (ASP), en tjänst som fungerar som ett centralt 
”clearinghouse” för information och styrning av standards över ett TCP/IP 
nätverk. En kund skickar en fil eller ett dokument till ASP som översätter och 
sänder det vidare till mottagaren. Detta är en billig lösning initialt, eftersom 
företaget inte behöver göra några egna investeringar utan tekniken sköts av en 
tredje part. Används ASP frekvent blir det dock dyrt i längden, eftersom 
debiteringen ökar i takt med att antalet transaktioner ökar, dessutom läggs 
säkerhet och pålitlighet i händerna på en tredje part. Passar för företag med låg 
transaktionsvolym eller för enstaka kommunikation med en icke primär 
affärspartner. 

 

• Value Added Network (VAN), Fredholm (1999) beskriver VAN som ett 
mellanled i transporten av EDI-meddelanden (se avsnitt 4.2), som förenklar 
kommunikationen mellan två företag. Orsaken till uppkomsten av VAN är 
enligt Connolly & Begg (2002) att det krävs investeringar i dyrbar 
infrastruktur för att sköta kommunikationen, därför låter många EDI-företag 
en tredje part stå för kostnaden. Att använda VAN blir, liksom användandet av 
ASP, dyrt vid frekventa transaktioner. Enligt Rotem, et al. (2001) passar VAN 
för mogna företag med etablerade affärspartners. Organisationen 
Gemenskapen för Elektroniska Affärer (GEA) (2002) anser att VAN är för 
dyrt för stora och mindre företag och att möjligheten att överföra EDI-
meddelanden via TCP/IP nätverk skulle reducera kostnaderna.  

 

I detta kapitel har olika tolkningstekniker redovisats. Ett företag kan köpa in 
mjukvara, använda integreringsredskap eller utnyttja sig av en tredje part - så kallade 
ASP- eller VAN-företag. Ett VAN-företag sköter transporten av EDI-meddelande, 
vilket gör att det finns intresse att gå lite djupare in på begreppet EDI. I nästa avsnitt 
förklaras därför Electronic Data Interchange (EDI), följt av avsnitt 4.3 som beskriver 
exempel på ett par EDI-standarder: Edifact och ANSI X.12. Dessa är vanligt 
förekommande inom e-handel. 

 

4.2 Vad är Electronic Data Interchange (EDI)?  
 

Electronic Data Interchange (EDI) introducerades redan på 1970-talet och är enligt 
Fredholm (1999) ett tillförlitligt sätt att hantera stora mängder strukturerad 
information. EDI innebär att transaktionsintensiva flöden mellan kommersiella 
partners skickas elektroniskt och med standardiserade meddelanden direkt mellan 
administrativa system för till exempel: order, leveransavisering, avrop, faktura och 
betalning. Följande kriterier bör enligt Fredholm vara uppfyllda för att en överföring 
ska kunna kallas EDI-kommunikation:  

 

• Direkt kommunikation mellan informationssystem. Data ska direkt kunna 
skickas mellan systemen utan att utnyttja disketter eller magnetband. 
Telekommunikation eller lokala nätverk kan användas. 

• Standardiserat format av filöverföringen, till exempel Edifact (se avsnitt 4.3). 
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• Strukturerad information, det vill säga sådant som det tidigare använts 
blanketter till. Ett EDI-meddelande kan inte vara ostrukturerat som ett brev 
eller E-post. 

• Processbart hos mottagaren. Data ska, utan manuella insatser, registreras i 
mottagarens administrativa system. 

• Oberoende av operativsystem, hårdvaruplattform, kommunikationsmetod och 
informationssystem. 

• Tillförlitligt, data utbyts ofta automatiskt utan mänskliga kontroller. Detta 
innebär att eventuella fel kan orsaka stor skada. Inbyggda kontroller och 
säkerhet är därför viktiga aspekter inom EDI. 

• Baserat på avtal mellan parter som redan har ett etablerat samarbete. 

 

Enligt organisationen GEA (2002) definierar EDI enbart dataformatet och inte hur 
kommunikationen mellan de olika organisationerna ska gå till. Därför har olika 
standarder utvecklats som hanterar kommunikation. Ett par exempel är Electronic 
Data Interchange for Administration, Commerce and Transport (Edifact) som har 
utarbetats inom FN:s ram och är vanlig i Europa. American National Standards 
Institute X.12 (ANSI X.12) är vanlig i USA (GEA, 2002) (se avsnitt 4.3). Fredholm 
(1999) redogör för att hanteringen av EDI ställer stora krav på olika funktioner 
exempelvis konvertering mellan olika filformat, datakommunikation och loggning. 
Konvertering innebär att översätta en fil från applikationsformat till ett 
standardiseratformat, exempelvis Edifact. Ofta utväxlas information mellan många 
parter vilket medför hantering av olika typer av format, olika versioner av 
meddelandestandarder, olika kommunikationslösningar och krav på säkerhet 
(Fredholm, 1999). 

 

Det krävs ett omfattande arbete för att komma igång med EDI, vilket har lett till att 
den främst används där det finns en mer långsiktig relation mellan parterna 
(Fredholm, 1999). Enligt GEA (2002) och Rotem, et al. (2001) (se avsnitt 4.7) ställer 
större företag ofta krav på underleverantörer att införa en EDI-lösning för att 
överhuvudtaget få fortsätta som leverantör. Inom EDI finns flera standards för e-
handel. I nästa avsnitt 4.3 görs en beskrivning av ANSI X.12 och Edifact. 

 

4.3 Exempel på EDI- standards 
 

Inom EDI finns flera standards. I denna rapport har en begränsning gjorts till att 
beskriva ett par som är vanligt förekommande inom e-handel, nämligen ANSI X.12 
och Edifact. 

 

ANSI X.12 

Fredholm (1999) och organisationen GEA (2002) nämner namnet American National 
Standards Institute X.12 (ANSI X.12), detta namn används även i denna rapport. Men 
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organisationen Accredited Standards Committee (ASC) X.12 benämner standarden 
med sitt eget organisationsnamn det vill säga ASC X.12. Standarden utvecklades 1979 
av organisationen ASC på uppdrag av ANSI. Syftet var att skapa en enhetlig EDI 
standard för näringslivet. ANSI X.12 har enligt Fredholm (1999) störst spridning i 
Nordamerika. De senaste årens förändrade förutsättningar för e-handel har påverkat 
även ANSI X.12. Det pågår enligt organisationen ASC (2002) ett utvecklingsarbete 
med att integrera affärsmodellering och XML (se avsnitt 4.4) med ANSI X.12. 
Organisationen ser inte XML som en konkurrent utan som ett komplement till den 
egna standarden. Ett samarbete har inletts med Electronic Business XML (ebXML) 
group (se avsnitt 4.6) och the UN/EDIFACT Working Group (EWG) för att skapa 
förutsättningar att överleva även i nästa generations e-handel (Accredited Standards 
Committee X.12, 2002). Målet med de nya ambitionerna verkar vara att skapa en 
konkurrenskraftig standard genom att bli en mer heltäckande standard än vad figur 6 
visar. 

 

Edifact 

Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport (Edifact) 
är en EDI standard som, enligt Fredholm (1999), kom ut i sin första version 1988. 
Den är vanligt förekommande i Europa. Bakom standarden står FN organet United 
Nations (UN)/Economic Commission for Europe (ECE). Edifact baseras på 
regelverket General Trade Data Interchange (GTDI), vilken har sitt ursprung i 
UN/ECE och ANSI X.12. Edifact är en användarstyrd standard. Användarna, i 12 
arbetsgrupper för respektive tillämpningsområde, bryter ned affärskrav till 
elektroniska meddelanden. Exempelvis sköter arbetsgruppen för handel och industri 
meddelanden som rör förhållande mellan köpare och säljare, vilket berör nästan alla 
branscher. Edifact består av ett antal standarder som kan delas upp i två grupper: 
regelverk och kataloger (Fredholm, 1999).  

 

Även Edifact-standarden påverkas starkt av XML, det visar exempelvis ansatsen som 
enligt GEA (2002) görs för att branschvis bestämma vad Edifacts grundbegrepp ska 
heta i ebXML-sammanhang. Organisationen räknar med att XML-standarden kommer 
att kunna användas för i princip samma ändamål som befintliga Edifactmeddelanden 
(GEA, 2002). Det är ganska tydligt att även de organisationer som arbetar med 
traditionella EDI-standarder ser en utveckling mot att dessa kommer att integreras 
med XML. Därför är det av stort vikt att titta närmare på vad XML har att erbjuda. 
Nästa avsnitt 4.4 inleds med en allmän förklaring av XMLs struktur och historisk 
bakgrund. Därpå följer avsnitt 4.5 med en redovisning av orsaker till framgången och 
vilka krafter som drivit på utvecklingen av XML. I avsnitt 4.6 beskrivs tre vanliga 
XML standards inom e-handel: BizTalk, RosettaNet och ebXML. Avsnitt 4.7 tar upp 
fördelar/möjligheter respektive nackdelar/risker med standards. Hela kapitlet om 
standards avslutas med en sammanfattning i avsnitt 4.8. 

 

4.4 Vad är eXtensible Markup Language (XML)? 
 

1986 antogs ISO standarden Standard Generalized Markup Language (SGML). Enligt 
Berild (2001) var tanken var att den skulle täcka det behov som fanns att på ett 
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strukturerat sätt utbyta information som entydigt kunde avgränsas och förstås. 
Fördelarna med SGML är att språket är flexibelt, men detta är paradoxalt nog även 
dess nackdel eftersom det innebär ökad komplexitet (World Wide Web Consortium, 
2002). SGML var från början anpassad för avancerad publicering och när webben 
blev universell visade den sig vara alltför komplex och ambitiös för gemene man 
(Berild, 2001). Det fanns därför ett stort behov av en förenkling av SGML, vilket 
ledde till att standarden utvecklades till två grenar. Först växte, i en av förgreningarna, 
Hyper Text Markup Language (HTML) fram och lite senare utvecklades i den andra 
förgreningen eXtensible Markup Language (XML). 

 

Hyper Text Markup Language (HTML) är enligt Raggett (1993) ett förenklat språk 
definierat på formatet SGML. Det standardiserades 1995 (Connolly & Begg, 2002). 
Standarden känner enligt Berild (2001) igen ett dokuments typiska uppbyggnad i form 
av rubriker, stycken, tabeller med mera, med hjälp av en uppsättning märkord eller 
taggar som det ofta benämns. En nackdel med HTML är att webbläsaren enbart kan 
tolka att det exempelvis är en rubrik, men vad rubriken betyder förstår webbläsaren 
inte utan denna tolkning läggs på läsaren (Berild, 2001). För att förenkla 
dokumentstrukturen har även stöd för hypertext lagts till. Initialt användes standarden 
till att på ett enkelt sätt elektroniskt överföra vetenskapliga- och andra tekniska-
dokument. En fördel med HTML är att det är en standard som alla webbläsare förstår. 
Varje dator som är uppkopplad mot Internet har en webbläsare, vilket innebär att 
HTML-dokument sprids och kan läsas över hela världen. Av denna anledning är 
HTML den standard som enligt Berild (2001) är den mest använda när det gäller att 
skapa dokument på webben. Standarden blev på kort tid mycket populär och växte 
snart ifrån sitt ursprungliga syfte. World Wide Web Consortium (2001) redogör för att 
HTML började användas inom nya områden som vertikala, högt specialiserade 
marknader, vilket krävde att nya element utvecklades. Detta krav har dock lett till 
kompatibilitetsproblem vid överföring av dokument mellan olika plattformar (World 
Wide Web Consortium, 2001). Enligt Berild (2001) krävdes en bättre lösning, vilket 
ledde till att World Wide Web Consortium (W3C) tillsatte en arbetsgrupp (Berild, 
2001). Resultatet av arbetet förevisades 1998 på en konferens i Australien då flera 
forskare bland andra Liechti, Mark & Ichikawa (1998) presenterade nästa generations 
webblösning, nämligen standarden eXtensible Markup Language (XML). XML har 
fått stor genomslagskraft på kort tid och sannolikt blivit en teknologi som kommer att 
sätta sin prägel på framtiden.  

 

Berild (2001) och Connolly & Begg (2002) uppger att det finns ett stort behov att 
skilja på ett dokuments innehåll och form, speciellt i B2B sammanhang där 
dokumentets innehåll inte får missförstås. Detta klarar XML men inte HTML, vilket 
illustreras i ett enklare exempel på nästa sida. Gemensamt för båda är enligt Berild 
(2001) att en tagg (märkord) omges av hakparenteser och att en inledande tagg alltid 
matchas med en avslutande tagg (vilken markeras med ett snedstreck innanför den 
första hakparentesen)(Berild, 2001). Exemplet i figur 8 innehåller ingen fullständig 
kod utan syftet är att lyfta fram skillnaden mellan HTML och XML.  
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Figur 8. Exempel på HTML och XML taggar 

 

HTML (till vänster i figur 8) har en fast uppsättning märkord, i exemplet ovan 
används några av dessa för att markera rubrik (H1, H2), ett stycke text i kursiv stil (i), 
samt radbrytning (br). Dessa uppgifter krävs enligt Berild (2001) för att identifiera 
uppbyggnaden av dokumentet. Webbläsaren tolkar exempelvis <H1> som en rubrik, 
men vad rubriken betyder får läsaren själv tyda (Berild, 2001). Exemplet ovan visar 
att XML:s taggar (till höger i figur 8) gör innehållet i ett dokument mer informativt. 
Möjligheten att skapa egna taggar framför varje element ger förhoppningsvis en bra 
beskrivning hur innehållet ska tolkas. För att skapa likformiga dokument används 
enligt Berild ofta dokumentmallar Document Type Definition (DTD). DTD är ett 
dokument som innehåller giltig syntax det vill säga beskrivning av ett dokuments 
innehållsstruktur. I B2B sammanhang är detta enligt Berild extra viktigt då fokus inte 
i första hand ligger på presentation av dokument, utan på utbyte av strukturerad data 
mellan tillämpningar eller databaser. Det krävs en överenskommelse mellan parterna 
om exakt vilka typer av dokument som ska utbytas och för varje typ av dokument 
måste ett exakt innehåll fastställas (Berild, 2001). 

 

Forskning pågår kontinuerligt och nya teknologier utvecklas där XML teknik 
utnyttjas. Ett exempel på detta är Extensible Hyper Text Markup Language (XHTML), 
där intentionen varit att förena det bästa med HTML och XML (World Wide Web 
Consortium, 2000). XHTML är ett språk med ett innehåll som både är XML anpassat 
och fungerar med HTML. Fördelarna med XHTML gör att Connolly & Begg (2002) 
anser att den blir nästa generations HTML. I nästa avsnitt 4.5 förklaras varför XML 
snabbt fått stor genomslagskraft och vilka fördelar standarden har. Avsnittet avslutas 
med att redovisa exempel på kritik som riktats mot standarden. 

 

4.5 Varför XML? 
 

Alltsedan XML presenterades för första gången 1998 har den positiva responsen från 
både akademi och näringsliv världen över bara accelererat. XML verkar därför vara 
en trend som har kommit för att stanna. Lösningen passar Internet bland annat för att 
XML kan skilja på ett dokuments innehåll och form, vilket har lett till de flesta 
nyutgivna artiklar om e-handel framställer XML som framtidens lösning på de 
problem som finns vid överföring av information. Att det finns lite dokumentation om 
eventuella brister med XML inom e-handel beror troligen på att teknologin är ny och 
relativt obeprövad i motsats till traditionell EDI, där det finns mycket erfarenhet. 
Enligt Connolly & Begg (2002) har XML, trots att teknologin är ny, snabbt etablerat 
sig inom programmeringsområden som exempelvis grafiska gränssnitt, inbäddade 
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system, distribuerade system och databashantering. Det har blivit en allmän standard 
för mjukvaruindustrin och håller på att ersätta befintliga EDI-standarder som 
förstahandsalternativ vid affärsdataöverföring (Connolly & Begg, 2002). Att XML är 
framtiden anser även den svenska organisationen GEA, vilken tror att XML kommer 
att innebära ett stort genombrott för e-handel inom de flesta branscher. Detta gäller 
såväl webb-EDI, (formulärifyllning) som full EDI (applikation till applikation), där 
det förutspås att XML-standarden kommer att kunna utnyttjas för i princip samma 
ändamål som existerande Edifactmeddelanden (GEA, 2002). Orsaker till 
framgångarna är många och Connolly & Begg (2002) poängterar följande fördelar 
med XML: 

• XML kan hantera både identifikation av dokument och innehåll. 

• Märkorden är till skillnad mot HTML utbyggbara, vilket gör att användarna 
kan definiera sina egna märkord anpassade till de egna behoven. 

• XML kan hantera semistrukturerad data vilket karakteriserar datan på webben, 
det vill säga data som är oregelbunden eller ofullständig och har en struktur 
som kan förändras plötsligt och oförutsägbart. 

• XML kan användas för att beskriva datainnehållet i en mängd olika 
applikationer och gör innehållet självbeskrivande, det vill säga datan kan tas 
emot och processas utan behov av en inbyggd beskrivning av datan. 

• Standarden är plattforms- och applikationsoberoende. 

• Standarden har stöd för integration av data från många heterogena källor vilket 
möjliggör utbyte av information på ett sätt som tidigare inte var möjligt.  

 

En del fördelar med XML framkommer när XML jämförs med sin ”föregångare” 
EDI. GEA (2002) har i en sådan jämförelse kommit fram till att följande fördelar för 
XML: 

• XML ger enklare och billigare lösningar för små- och medelstora företag. 

• XML ger stöd för både system till system (EDI) och människa till system 
(webb-EDI). 

• XML är en del av Internetfamiljen och de olika protokollen är mer 
samordnade. 

• XML ger ökade integrationsmöjligheter vid webb-EDI. 

• XML drar med de stora aktörerna i IT-världen på ett sätt som aldrig varit fallet 
med Edifact.  

 

Det finns som nämnts ovan många fördelar med XML, men även kritik har riktats mot 
standarden från Bernstein, et al. (1998). Författarna anser att XML är dåligt anpassad 
för existerande databassystem och kommer därför sannolikt att orsaka kaos i dessa. 
Dessutom anser författarna att frågespråket som utvecklats för XML har stora likheter 
med 70-talets hierarkiskt uppbyggda procedurella frågespråk och är därmed inget nytt 
utan en återgång till gamla tankegångar (Bernstein et al., 1998). Trots denna kritik har 
det inom XML utvecklats ett flertal standarder som är anpassade för e-handel mellan 
B2B-företag. I rapporten (se avsnitt 4.6) har en avgränsning gjorts till att beskriva tre 
representativa standards för XML, de är BizTalk, RosettaNet och ebXML. 
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4.6 Exempel på XML-standards 
 

XML har gett upphov till en mångfald av standards. Ett flertal har utvecklats specifikt 
för att passa e-handel. I denna rapport beskrivs tre av dessa: BizTalk, RosettaNet och 
ebXML. 

  

BizTalk 

BizTalk är enligt Harrelson (2000) en standard som utvecklats på initiativ av 
Microsoft med syfte att definiera en transportstruktur (se figur 4). Ambitionen är, 
enligt BizTalk.org (2002), att använda XML för att integrera ett företags existerande 
datamodeller, lösningar, samt applikationers infrastruktur till att passa e-handel. 
BizTalk sköter transporten av dokument i nätet, behandlar dokumenten automatiskt 
samt ser till att dokumenten skickas till rätt applikation (Biztalk.org, 2002). BizTalk 
organisationen arbetar med att stärka sin position genom att samarbeta med the Open 
Applications Group Inc. (OAGI) och RosettaNet för en gemensam standard 
(Harrelson, 2000).  

 

RosettaNet 

RosettaNet är enligt Harrelson (2000) fokuserad på att utveckla samverkande 
standards inom elektronik- och informationsteknologiföretag. Organisationen 
grundades 1998 och är uppbyggd som ett konsortium på cirka 400 ledande företag 
inom aktuella områden (RosettaNet, 2002). Grundidén är att skapa öppna e-
handelsstandards grundade på ett gemensamt språk, vilket förenklar 
sammankopplingen av processer mellan affärspartners på en global bas (RosettaNet, 
2002). Organisationen försöker enligt Harrelson (2000) dra nytta av de 
kostnadsbesparingar och produktivitetsfördelar som kan uppnås med hjälp av Internet. 
RosettaNet kan ses som en heltäckande vertikal lösning för alla fyra nivåerna av data 
(se figur 6) (Harrelson, 2000).  

 

ebXML 

1999 inleddes arbetet med att utveckla Electronic Business XML (ebXML), som enligt 
upphovsorganisationerna the United Nations Centre for Trade Facilitation and 
Electronic Business (UN/CEFACT) och the Organization for the Advancement of 
Structured Information Standards (Oasis) (2002), är en standard som erbjuder en 
XML baserad infrastruktur. Enligt Harrelson (2000) vill UN tillsammans med 
Europeiska EDI-grupper formalisera en struktur/ramverk som passar både EDI och 
XML standards. EbXML möjliggör enligt UN/CEFACT & Oasis (2002), ett globalt 
användande av e-handelsinformation som sker på ett säkert och konsistent sätt för alla 
parter. EbXML är en serie specifikationer vilka tillåter företag oavsett storlek och 
geografisk placering att utöva affärsverksamhet över Internet. EbXML ger företag en 
standardmetod för att utbyta affärsmeddelanden, bedriva affärsrelationer, 
kommunicera data på samma villkor, samt definiera och registrera affärsprocesser 
(UN/CEFACT & Oasis, 2002). Webber & Kotok (2001) markerar att skillnaden 
mellan ebXML och andra standards är att ebXML utvecklats även för mindre företag. 
Enkelhet präglar standarden då det bara krävs en dator, Internetuppkoppling och en e-
mail adress för att kunna delta (Webber & Kotok, 2001).  
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Avsnitt 4.7 avslutar kapitlet om standards och behandlar fördelar/möjligheter och 
nackdelar/risker kring användandet av standards. 

 

4.7 Standards fördelar/möjligheter respektive nackdelar/risker  
 

Söderström (2001) har sammanställt viktiga fördelar med användandet av 
standards enligt nedanstående lista: 

• Global förbindelse och kommunikation, kan utföras utan att behöva 
bekymra sig om tids- och platsrestriktioner.  

• Samverkan och automatisering av affärsprocesser och system, 
åstadkoms genom komponentbaserad utveckling. 

• Kostnadsreducering och produktionsökning; eftersom produktiv 
företagsamhet ger möjlighet till satsningar på icke produktiva 
differentieringar.  

• Effektiv applicering av IT i affärssammanhang, exempelvis att snabbt 
kunna etablera ett leverantör/samarbetspartner nätverk och lätt kunna 
integrera nya medlemmar i virtuella organisationer. 

 

I ovanstående lista framkommer väsentliga fördelar och möjligheter med 
standards. Det ligger på företagets ansvar att välja rätt standard i floran av de 
olika standards som finns på mjukvarumarknaden för e-handel. I litteratur 
beskrivs standards som framtiden inom e-handel mellan B2B-företag, men det 
framkommer också att det även finns problem kring användandet. Exempelvis 
bestämmer dominerande affärspartners ofta, enligt Rotem, et al. (2001) vilka 
standards deras mindre kunder och leverantörer ska använda. Detta gynnar 
effektiviteten hos alla inblandade parter, men betyder i förlängningen att när 
nätverket växer genom att olika företag kopplas in måste alla utom de stora 
företagen ta itu med problemet att hantera många olika standards (Rotem et 
al., 2001). Söderström (2001) sammanställer även en rad problem:  

• Marknadsdominans, företag försöker bli dominerande på marknaden. 

• Skillnader i schema, XML-baserade standarder skiljer sig åt i scheman 
genom att de använder sig av affärsobjektsontologi och val av 
definierade affärsdokument. Scheman kräver att XML (se avsnitt 4.4) 
används, vilket i sin tur fordrar en samverkan mellan standards. 

• Integrering av standards, de standards som finns är inte enkla att 
kombinera eller använda ihop, vilket betyder att integrering av olika 
organisatoriska processer inte kan genomföras på ett så enkelt sätt som 
är önskvärt.  

• Tid, utvecklingstiden för standards är så lång att standards riskerar att 
inte fungera tillsammans med, eller ta hänsyn till, ny teknik.  
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4.8 Sammanfattning och diskussion 
 

Det finns alltid ett behov av standards när människor vill kopplas samman och 
kommunicera. Behov av en standard uppstår vid e-handel i B2B-företag genom att 
affärsprocesserna automatiseras utanför företagets gränser. Standarden fungerar som 
ett gemensamt språk mellan företagen och gör att information som skickas eller tas 
emot inte missförstås. Inom e-handel är EDI och XML de grundläggande, så kallade 
metastandards. Det har utvecklats en mängd standards som bygger på dessa. EDI har 
funnits sedan 1970-talet och anses vara dyr och ganska komplex. Den lämpar sig för 
större företag och deras mer långsiktiga samarbetspartners. XML introducerades 1998 
för att möta kraven att hantera informationen på Internet/webben på ett effektivare 
sätt. XML började snart användas inom e-handel, då mindre företag och offentliga 
förvaltningar hade behov av billigare och flexiblare metoder än traditionell-EDI. 
Tendensen är numera att EDI håller på att integreras med XML. 

 

Inom traditionell EDI har jag i min undersökning endast stött på standarderna Edifact 
och ANSI X.12 och inom XML en stor flora av standards. Det bör tilläggas att det 
även finns standards som bygger på en kombination av EDI och XML. De stora 
aktörerna inom IT-världen visar ett stort intresse för XML. Det handlar givetvis om 
att vara i spetsen för den nya teknologin, då det är en relativt ny marknad där IT-
företagen kan tjäna stora pengar. I framtiden kommer troligen många mindre företag 
att införa e-handel och då gäller det att locka till sig dessa med en billig och flexibel 
e-handelslösning. Det har framkommit i litteraturstudierna att många organisationer 
står bakom utvecklingen av standards, vilket verkar sunt för konkurrensen och den 
framtida utvecklingen inom området. Risken finns ju alltid att något av de stora IT-
företagen tar över hela marknaden och gör konkurrensen obefintlig. 

 

Kapitel 2 till och med 4 det vill säga e-handel, affärsprocesser och standards bildar 
tillsammans bakgrunden till problembeskrivning och aktuell frågeställning som 
redovisas i kapitel 5. 
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5 Problembeskrivning 
 

Detta kapitel redogör för aktuellt problemområde och aspekter som gör 
problempreciseringen relevant att undersöka. Därpå följer en redogörelse för vilka 
delar som avgränsats bort och därmed inte inkluderas i rapporten. Avslutningsvis 
redogörs för vilka resultat rapporten förväntas leda till. Problembeskrivningen bygger 
på de teorier som tagits upp i kapitel 2 till och med 4. 

 

5.1 Problemområde 
 

E-handel innebär att företag och myndigheter kopplar samman sina datorer i nätverk 
för att bedriva handel. Syftet är att skapa effektiva affärsprocesser och därmed kunna 
sänka sina kostnader. Internet och webben har inneburit en snabb utveckling inom e-
handel vilket även medfört att konkurrensen om kunderna ökat. Företagen 
konkurrerar numera om en global massmarknad, vilket ställer krav på ny och billigare 
teknologi som gör e-handeln effektiv och kostnadsbesparande. Målet är att erövra nya 
marknader genom att erbjuda kunderna konkurrenskraftiga priser och 
produkter/tjänster av hög kvalitet. Nedanstående bild (figur 9) illustrerar aktuellt 
problemområde.  

 

       

 
Figur 9. Venndiagram över problemområde 

 

De tre områden som är väsentliga för denna rapport är e-handel inom 
aktörsförhållandet B2B (se kapitel 2), affärsprocesser (se kapitel 3) och standards (se 
kapitel 4). Dessa tre har ett klart samband genom att det inte hjälper att köpa in 
programvara och tro att företaget genom detta skaffat sig ett fungerande e-
handelssystem, för så är tyvärr inte fallet. Införandet av e-handel bör föregås av en 
noggrann analys av företagets affärsprocesser, där genomgången bör leda till att 
strukturerade och effektiva interna affärsprocesser skapas. Detta är en förutsättning 
för att standardiseringen ska bli lyckosam. Affärsprocesserna utgör navet i företaget 
och ska vara det system som stödjer gränssnittet mot omvärlden. 

 

Det som karakteriserar ett B2B-företag är att kommunikation och transaktioner sker 
mellan åtminstone två affärspartners. Detta medför en automatisering av 
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affärsprocesserna utanför företagets gränser vilket kräver ett gemensamt språk, en 
standard. Ett B2B-företag kan tvingas att konfrontera en mångfald av standards, vilket 
ofta är resultatet av att göra affärer med många affärspartners inom olika branscher. 
Inom e-handel finns ett par dominerande standards och det är dels den traditionella 
EDI-standarden (se avsnitt 4.2) och dels den snabbt växande nykomlingen XML (se 
avsnitt 4.4). Inom dessa två teknologier finns en mängd standards att välja på som är 
anpassade för e-handel mellan B2B-företag. Problemet för ett företag kan vara att 
välja rätt standard, det vill säga den som passar för det egna företagets behov, 
affärsprocesser och ekonomi. Många faktorer påverkar valet av standard exempelvis 
samarbetspartners, produkt och i vilken grad standarden ska stödja affärsprocesserna. 

 

5.2 Problemprecisering 
 

Ny teknologi gör att förhållandena inom B2B-företag snabbt håller på att förändras, 
detta gör problemområdet både intressant och högaktuellt att studera för både 
akademi och näringsliv. För att säkra sin roll på marknaden och hålla kvar greppet om 
kunderna står företag inför valet att investera i ny e-handelsteknologi eller välja att 
avvakta och se vad som händer i framtiden. Ett samarbete med många partners utanför 
företagets gränser kräver dessutom ofta hantering av ett stort antal standards. Parterna 
måste vid införandet av e-handel klara av att komma överens om en gemensam 
standard och hur den ska användas i kommunikationen, det vill säga i vilka 
affärsprocesser den ska förekomma. Det är därför intressant att ta reda på hur företag 
som valt att göra en investering i ett e-handelssystem resonerat och hur införandet 
påverkat företagets affärsprocesser. Arbetet motiveras ytterligare av att ingen liknande 
undersökning verkar ha gjorts i Västra Götaland. Utifrån dessa påståenden grundas 
följande problemprecisering: 

 

��Hur använder B2B-företag standards inom affärsprocesser som handlar om 
elektronisk handel? 

 

Problempreciseringen kan delas upp i delfrågor som gör problemet mer greppbart. Det 
finns ett stort utbud av standards inom både EDI och XML vilket gör det relevant att 
ta reda vilka standarder företag väljer vid införandet av e-handel, samt orsakerna 
bakom valet. Affärsprocesserna har en central funktion som stödsystem inom e-
handel, men har standardiseringen påverkat företagens affärsprocesser? För att få 
fram svar på dessa aspekter behöver följande delfrågor undersökas: 

 

• Vilka standards används? Här undersöks vilken typ av teknologi företaget 
riktat in sig på, samt vilken standard/standards som valts inom denna. 

 

• Varför valdes aktuell standard? Här undersöks bakomliggande orsaker till val 
av standard, om valet stod mellan flera standards. Vilka för- och nackdelar 
företaget upplever med standards. 
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• I vilka affärsprocesser använder företaget standards? Här undersöks till 
vilken grad används standards det vill säga delvis eller i alla processer. Vid 
delvis utnyttjande undersöks vad orsaker/skäl är till att just dessa processer 
valts.  

 

• Hur har införandet av e-handel påverkat företagets affärsprocesser? Här 
undersöks vad företaget anser om affärsprocessers betydelse och om 
införandet av e-handel påverkat företagets sätt att arbeta. 

 

• Hur ser företaget på framtiden inom området? Många författare anser att 
traditionell EDI kommer att integreras med XML. Här undersöks företagens 
syn på den framtida utvecklingen inom e-handel. 

 

5.3 Avgränsning 
 

Ett företags affärsprocesser påverkas enligt litteraturen av en standardisering vilket i 
synnerhet blir märkbart i B2B-företag, där ofta flera affärspartners inom olika 
branscher förekommer. Av denna anledning begränsas rapporten att omfatta enbart 
B2B-företag och inte några andra relationer som exempelvis B2C och C2C. Vidare 
har urvalet av standards som beskrivs i rapporten begränsats, då det finns en mångfald 
av standards och att redogöra för alla är inte nödvändigt för att besvara 
problempreciseringen. EDI och XML beskrivs på grund av att de är vanliga inom e-
handel och inom dessa basteknologier har sedan två till tre standarder valts. 

 

5.4 Förväntat resultat 
 

Många års erfarenhet finns om EDI, då teknologin existerat under ett par decennier. 
Att utnyttja den erfarenheten i kombination med ny teknologi som exempelvis XML 
är nog en tilltalande lösning för många företag. EDI verkar dock vara dyrt och relativt 
komplicerat, vilket troligen gör att små och medelstora företag väljer att investera i ny 
och förhoppningsvis billigare teknologi. Samtidigt tyder mycket på att större 
dominanta företag styr sina mindre samarbetspartners val av standards. Min förmodan 
är att de större företagen i undersökningen använder sig av EDI och att de kommer att 
fortsätta med det ytterligare några år. De investerar förmodligen inte i ny teknologi 
förrän den är etablerad och kommit över alla ”barnsjukdomar”. XML är en av de mer 
uppmärksammade nya teknologierna på e-handelsmarknaden och verkar än så länge 
vara relativt obeprövad, vilket gör att jag inte tror att företagen i undersökningen 
vågat sig på denna lösning. En intressant aspekt är att ta reda på om implementationen 
av ett nytt e-handelssystem fört med sig stora förändringar inom organisationen. 
Enligt teorin påverkar en standardisering affärsprocesserna och en effektivisering av 
dessa krävs för att det nya e-handelssystemet ska fungera på ett bra sätt. Jag 
misstänker att de större företagen i undersökningen är väl medvetna om detta och har 
därför satsat resurser på en genomgång av affärsprocesserna för e-handel innan 
införandet. Mindre företag kanske inte har samma möjlighet på grund av brist på 
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resurser. Antagligen använder företag, som utnyttjar traditionell EDI, standards 
genomgående i alla affärsprocesser för att uppnå full effektivitet. Däremot förmodas 
att de företag som eventuellt anammat ny teknologi inte använder standards fullt ut i 
alla affärsprocesser, utan att de i inledningsskedet utnyttjas där de innebär en 
kostnadsbesparing för företaget. Att säkerhetsfrågan kan lösas på ett tillfredställande 
sätt kan också vara en begränsande faktor vid implementering av standards i 
affärsprocesser.  
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6 Metod 
 

I följande kapitel beskrivs inledningsvis olika sätt att angripa problemställningen och 
vilka krav som kan ställas på undersökningsmetoden. Därefter beskrivs olika 
metodalternativ som är lämpliga för att undersöka problemet, samt vilka fördelar och 
nackdelar metoderna har vid olika tillämpningar. Kapitlet avslutas med att redovisa 
vilka metodval som gjorts. 

 

6.1 Problemtyp och krav på undersökningsmetod 
 

Rapportens problemprecisering syftar till att ta reda hur B2B-företag använder 
standards inom affärsprocesser som handlar om elektronisk handel. Först behöver det 
fastställas vilket angreppssätt som passar aktuellt problem, detta redovisas i avsnitt 
6.1.1. Det finns ytterligare faktorer som påverkar val av metod, dessa beskrivs i 
avsnitt 6.1.2 och slutligen sammanställs alla krav på metodval i avsnitt 6.1.3.  

 

6.1.1 Kvalitativa och kvantitativa angreppssätt 

Det finns olika sätt att gå till väga för att samla in fakta. Exempelvis kan ett 
kvantitativt eller ett kvalitativt angreppssätt användas. Enligt Bjereld, Demker & 
Hinnfors (1999) finns ingen skarp gräns mellan dessa två utan ofta är båda metoderna 
inblandade i en undersökning. En kvantitativ metod innebär enligt Bjereld, et al. att 
resultatet uttrycks i siffror som bearbetas statistiskt. Syftet är att påvisa ett samband 
eller mönster mellan olika grupper av företeelser. Kvantitativa metoder är vanliga 
inom naturvetenskap, men tillämpas även inom samhällsvetenskap exempelvis vid 
massdataundersökningar och inom företagsekonomi. Bjereld, et al. beskriver en 
kvalitativ metod som ett samlingsnamn för ett antal olika angreppssätt exempelvis 
fältstudie, deltagande observation och djupintervju. Tanken är att kunskap om 
kvalitéer och egenskaper hos en företeelse ska skapa förståelse för företeelsen. 
Kvalitativa studier är vanliga inom alla samhällsvetenskapliga och humanistiska 
ämnesområden (Bjereld et al., 1999).  

 

Denna undersökning är av kvalitativ karaktär, då resultatet kommer att vara 
beskrivande och studien handlar om att sammanställa kunskap om en viss företeelse 
så passar kvalitativa metoder för detta ändamål. Detta utesluter metoder som baseras 
på matematik eller statistik vilket präglar kvantitativa metoder. Möjlighet finns dock 
att viss information kan sammanställas kvantitativt och illustreras i exempelvis 
diagram.  

 

6.1.2 Andra påverkande faktorer 

I dagsläget verkar det inte finnas någon kunskap om hur utbredd förekomsten av B2B 
standards är i Västra Götaland, varför urvalet av undersökningsobjekt kommer att 
behöva representera många branscher och företag av olika storlekar i regionen. För att 
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besvara problemet kommer en relativt bred och ytlig undersökning göras av ett 
representativt antal företag, för att sedan kunna jämföra insamlad information och dra 
slutsatser. Syftet med att involvera ett brett spektra av företag i undersökningen, både 
när det gäller produkt/tjänst och storlek på företag, är att resultatet förhoppningsvis 
blir både omväxlande och intressant, samt säger något om hur pass utbrett fenomenet 
är i dagsläget. Vidare ska undersökningen riktas till nyckelpersoner som innehar 
kunskap om företagets e-handel, vilket förhoppningsvis ökar tillförlitligheten i 
resultaten. Respondenterna bör få möjlighet att svara ganska fritt och inte bli för 
styrda av frågorna, då målsättningen med undersökningen är att samla information om 
företagets syn på aktuell problemställning utan att påverkas av givna svarsalternativ.  

 

6.1.3 Sammanfattning av krav 

De krav som kan ställas på metoden för att lösa problemställningen är följande: 
Undersökningen kännetecknas av en kvalitativ karaktär och resultatet kommer att 
beskriva hur standards används i B2B företags affärsprocesser när det gäller e-handel 
(se avsnitt 6.1.1). Viss information kommer eventuellt att framställas kvantitativt och 
illustreras i diagram. Andra påverkande faktorer (se avsnitt 6.1.2) är kravet att många 
branscher av olika storlekar med anknytning till Västra Götaland finns representerade 
i undersökningsgruppen. Orsaken till detta är att svaren på problemställningen ska 
resultera i omväxlande och intressant information och analys, samt säga något om hur 
pass utbrett fenomenet är i Västra Götaland i dagsläget.  

 

6.2 Möjliga kvalitativa metoder 
 

Utifrån problemet och kraven på undersökningsmetod finns olika sätt att samla 
information. Antingen kan en undersökningsmetod eller en specifik teknik väljas. En 
undersökningsmetod (se avsnitt 6.2.1) kan ses som en bredare studie som även 
innefattar tekniker. En teknik (se avsnitt 6.2.2) är en specifik metod för insamling av 
data. 

 

6.2.1 Undersökningsmetod 

En undersökningsmetod skiljer sig från tekniker för insamling av information (se 
avsnitt 6.3) enligt Patel & Davidsson (1994) genom att de innebär något mer än bara 
teknik. Det finns ett flertal undersökningsmetoder, men de vanligaste är survey, 
experiment och fallstudie (Patel & Davidson, 1994). I denna rapport skulle fallstudie 
och survey vara möjliga undersökningsmetoder (se motiveringar nedan). Rapporten 
tar inte upp experiment då detta inte är en passande undersökningsmetod för att 
besvara problemställningen på grund av undersökningens kvalitativa karaktär.  

 

En surveyundersökning görs enligt Bell (2000) för att samla information som ska 
analyseras för att hitta mönster och kunna göra jämförelser. Exempel på en survey är 
en opinionsundersökning, den görs på en större avgränsad grupp med hjälp av 
exempelvis frågeformulär eller intervju (Patel & Davidson, 1994). Urvalet ska vara 
representativt för hela populationen detta kan enligt Bell (2000) ställa till med 
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problem, då höga krav ställs på själva urvalsförfarandet. En survey besvarar ofta 
frågorna vad, var, hur och när, men inte varför (Bell 2000).  

 

Fallstudie benämns ofta med sin engelska term ”case studies” och handlar enligt Bell 
(2000) om att i en viss situation studera ett fall (case) och samspelet mellan olika 
faktorer lite djupare. Undersökningen görs enligt Patel & Davidson (1994) på en 
mindre avgränsad grupp där ett fall kan vara alltifrån en individ till flera 
organisationer. Används när processer och förändringar ska studeras (Patel & 
Davidson, 1994). Det finns ingen speciell insamlingsmetod utan den metod som bäst 
passar uppgiften väljs Bell (2000). 

 

6.2.2 Teknik för insamling av data 

Det finns ett flertal tekniker att välja på vid insamling av data, men då 
undersökningen är av kvalitativ karaktär begränsas antal möjliga tekniker. En lämplig 
teknik för att samla in kunskap om ämnesområdet är genom litteraturstudier (Patel & 
Davidson, 1994). Passande tekniker för att samla information till en 
materialpresentation av kvalitativ karaktär är intervju- eller enkätundersökning (Patel 
& Davidson, 1994; Bell, 2000). Därför beskrivs dessa tre tekniker mer utförligt. 

 

Det vanligaste sättet att samla in kunskap om problemområdet är enligt Patel & 
Davidson (1994) genom litteraturstudier. Källorna kan vara böcker, artiklar från 
vetenskapliga tidskrifter eller rapporter. På Internet finns tillgång till en mängd 
tidskriftsartiklar med mera Bell (2000). Litteraturgenomgången tar tid, dels för att 
sökandet är tidskrävande och dels för att risken finns att eftersökt litteratur inte finns 
tillgänglig (Patel & Davidson, 1994). I denna rapport är det väsentligt med färsk 
information, eftersom elektronisk handel är ett område som för tillfället genomgår en 
snabb utveckling. En del böcker finns inom området, men författarna verkar inte 
hinna uppdatera böckerna i takt med den snabba utveckling som råder, därför är det 
av stor vikt att Internet utnyttjas för att skaffa aktuell och därmed giltig information.  

 

Intervju och enkät är enligt Patel & Davidson (1994) tekniker för 
informationsinsamling som bygger på frågor. Intervjuer kan utföras genom personlig 
kontakt eller med telefonsamtal (Patel & Davidson, 1994). Det är en flexibel metod 
som med en skicklig intervjuare kan ge en nyanserad och rik information som det är 
svårt att få i en enkät. Problemet är att intervjuer tar ganska lång tid i anspråk, det 
finns risk för subjektiva tolkningar av respondentens svar vilket ger upphov till 
skevheter (bias) (Bell, 2000). 

 

Enkät kan enligt Patel & Davidson (1994) antingen skickas per post eller överlämnas 
personligen för att hjälpa till samt ge respondenten möjlighet att ställa frågor. Att 
konstruera en enkät kräver enligt Bell (2000) en hel del eftertanke. Enkäten ska ge 
den information frågeställaren behöver, accepteras av respondenterna, samt ge svar 
som kan analyseras och tolkas utan problem. Detta kräver att mycket tid läggs ned på 
exempelvis att välja frågeområden, skapa entydiga frågor och lämplig layout, 
distribution och insamling av enkätsvar. Fördelen med enkät är att en viss typ av 
information kan samlas in på ett snabbt och billigt sätt (Bell, 2000). 



6 Metod 

  37 

Vid en intervju och enkätundersökning hanteras frågor för att samla information. Det 
finns enligt Patel & Davidson (1994) två ställningstaganden att göra vid formulering 
av frågor (se figur 10). Det första ställningstagandet är graden av standardisering det 
vill säga hur mycket ansvar ska lämnas till intervjuaren, gällande frågornas 
utformning och inbördes ordning. Låg grad av standardisering innebär enligt Patel & 
Davidson att frågorna formuleras fritt under intervjun och vid hög grad av 
standardisering får alla intervjupersoner samma frågor. Det andra ställningstagandet 
är graden av strukturering det vill säga i vilken utsträckning frågorna kan tolkas fritt 
av intervjupersonen. Låg strukturering innebär att intervjupersonen får mycket 
svarsutrymme och en hög grad av strukturering innebär att frågeställaren kan 
förutsäga vilka alternativa svar som är möjliga (Patel & Davidson, 1994).  

 
Figur 10. Olika typer av intervjuer och enkäter (efter Patel & Davidson, 1994, s.62) 

 

 

Bjereld, et al. (1999) förklarar validitet som en kontroll av i vilken utsträckning det 
som avses att undersökas verkligen undersöks. Vidare är validiteten hög om det som 
avses att mätas mäts. Validiteten är som tidigare nämnts beroende av vad som mäts 
och reliabiliteten är enligt Bjereld, et al. beroende av hur det mäts. De två begreppen 
är beroende av varandra för om mätningarna utförs på ett dåligt sätt så hjälper det inte 
måtten är valida, det blir fel ändå. Är däremot validiteten hög så är reliabiliteten också 
hög. I en enkät (se avsnitt 6.2.2) kan frågornas inbördes placering ha betydelse för hur 
respondenten väljer att svara. I en intervju kan intervjusituation och personkemi 
påverka svarens reliabilitet (Bjereld et al., 1999).  

 

6.3 Metodval 
 

Litteraturstudier används för att samla in information om problemområde. Stor tid 
kommer att läggas på att söka information på Internet, då utvecklingen inom 
elektronisk handel är på stark frammarsch och böcker hinner bli inaktuella på ganska 
kort tid. När det gäller metod för insamling av material vore en fallstudie möjlig att 
använda om avsikten är att undersöka ett specifikt företag djupare. Syftet med denna 
rapport är dock att undersöka ett flertal objekt lite mer på ytan för att på så vis skapa 
ett generellt underlag (se 6.1.2). Dessutom är kravet att urvalsgruppen ska ha 
anknytning till Västra Götaland, då intresse finns att ta reda på hur standards används 
i företags affärsprocesser för elektronisk handel i den regionen. Även en survey vore 
en tänkbar undersökningsmetod. Den kräver dock ett stort antal undersökningsobjekt 
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och denna rapport omfattas av för få objekt för att undersökningen ska kunna kallas 
survey. Dessutom tillåter inte arbetets begränsade tidsramar att tid läggs på en mer 
omfattande surveyundersökning. I denna undersökning finns även möjlighet att 
använda sig av tekniken intervju. Fördelen med intervju är att det finns möjlighet att 
förklara sig och ställa följdfrågor. De tar dock mycket tid i anspråk och ett rimligt 
antal att hinna intervjua under detta tidsbegränsade examensarbete är cirka sex 
företag. Tanken är dock att undersöka ett så brett spektra av varierande företag som 
möjligt för att få ett intressant och givande resultat som speglar hur standards för e-
handel används i Västra Götaland, vilket gör enkätundersökning till en passande 
metod för materialinsamling. Dessutom bör utformningen på frågorna kunna ge i 
princip samma information som en intervju, då det inte handlar om en persons 
upplevelser eller känslor utan om mer konkreta frågor. Målet blir att skaffa 
åtminstone tio enkätsvar. Ett viktigt krav för att öka enkätsvarens validitet och 
reliabilitet är att enkäten riktas till nyckelpersoner för e-handel i respektive företag. 
En enkät innebär, enligt figur 10, en hög grad av standardisering detta betyder att det 
ställs stora krav på utformning och inbördes ordning av frågorna. Det finns möjlighet 
att utforma en enkät med fasta svarsalternativ och därmed hög strukturering, vilket 
dock inte ger utrymme för egen tolkning. I denna undersökning finns intresse att 
fånga företagens erfarenhet och tankar om problemområdet därför bör frågorna 
utformas med låg strukturering. Vid behov kommer enkätundersökningen att 
kompletteras med intervju eller mailkontakt med företaget.   

 

Detta kapitel inleddes med att beskriva olika sätt att angripa problemställningen och 
vilka krav som kan ställas på undersökningsmetoden. Därefter redovisades olika 
metoder som är möjliga att använda för att undersöka aktuell problemställning, vilka 
fördelar och nackdelar som finns med respektive metod och vad som talar för att 
metoden passar denna undersökning. Slutligen redovisades vilka metodval som gjorts. 
I nästa kapitel, 7, beskrivs processen kring genomförandet av undersökningen samt 
vilka erfarenheter arbetet gett. 
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7 Genomförande 
 

I detta kapitel beskrivs dels tillvägagångssättet vid genomförandet av undersökningen 
och dels även en värdering av arbetssättet. Först beskrivs vilka förberedelser som 
gjorts beträffande hur undersökningsobjekt valts ut, sedan förklaras hur enkäten 
sammanställts för att uppfylla kraven att besvara aktuell problemprecisering. Kapitlet 
avslutas med en diskussion om erfarenheter från undersökningen. 

 

7.1 Förberedelser 
 

Redan i ett tidigt skede kontaktades ett flertal företag, då det kändes viktigt att ta reda 
på om det var möjligt att få tag i ett tillräckligt antal företag för att kunna genomföra 
undersökningen och få svar på problemställningen. Indikationer visade tidigt att större 
företag utnyttjar sig av standarden EDI, men i övrigt hade jag i detta tidiga skede av 
arbetet ingen uppfattning om hur utbredd elektronisk handel mellan B2B-företag 
verkligen är. Dessutom var det oklart vilka företag som använder sig av standards i 
samband med e-handeln. För undersökningen lämpliga företag söktes på Internet och 
kontaktades sedan per mail, bland annat för att se hur väl Internet fungerar som 
kontaktmedium. Vid valet av undersökningsobjekt plockades i första hand företag 
med anknytning till Västra Götaland ut, eftersom inga liknande undersökningar verkar 
ha gjorts i regionen. Vidare var målet att skaffa fram företag av olika storlek och från 
olika branscher för att få ett intressant analysunderlag med mer bredd i. Många 
företag tillfrågades, men eftersom problemställningen kräver att företagen sysslar med 
elektronisk handel mellan företag, deltog enbart de företag som sysslar med B2B i 
undersökningen då problemställningen kräver att företagen sysslar med elektronisk 
handel mellan företag. Vidare riktades undersökningen till nyckelpersoner som 
innehar kunskap om företagets e-handel, vilket förhoppningsvis ökar tillförlitligheten 
i resultaten. Internet visade sig fungera väl som kontaktmedium och kontakt knöts 
med sju företag som lovade att svara på intervju eller enkät då metod ännu ej valts. 

 

7.2 Enkätsammanställning 
 

Utifrån kraven på undersökningsmetod (se avsnitt 6.1) var enkätundersökning en 
passande teknik för insamling av information (se avsnitt 6.3). Orsaken var bland annat 
att ett brett spektra av företag skulle undersökas. De sju företag som redan var knutna 
till undersökningen hade räckt för en intervjuundersökning, men för en 
enkätundersökning krävdes fler objekt. Målsättningen blev att skaffa minst tio företag 
för att undersökningen ska ge ett så tillförlitligt och intressant resultat som möjligt. 
Sammanlagt kontaktades cirka 45 företag varav 13 lovade att svara på enkäten. Av de 
13 företagen svarade tio, varav två drog sig ur då de vid närmare granskning av 
frågorna insåg att de inte kunde besvara enkäten. Orsaken till detta var i båda fallen 
att företagen fortfarande befinner sig i en förstudiefas och att implementation av 
standards för elektronisk handel (B2B) är aktuell först i höst. De tre andra utlovade 
svaren uteblev trots påtryckningar. En viktig del vid själva utformningen av enkäten 
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var att begränsa frågorna till att omfatta cirka en A4 sida. Detta var både önskemål 
från personer på företagen, samt även rekommendationer från flera handledare på 
högskolan. Med alltför omfattande frågor finns risken att svarsfrekvensen minskar, då 
respondenterna kanske inte bryr sig om att svara. För att underlätta utformningen av 
enkäten gjordes valet att gruppera frågorna med utgångspunkt från 
problemställningens delfrågor (se avsnitt 5.2). Detta gjorde frågorna heltäckande och 
minskade också risken att missa någon infallsvinkel. Frågorna utformades för att 
respondenten skulle kunna ge öppna svar. Motivet var att förhoppningsvis nya 
aspekter som inte framkommit i de tidigare litteraturstudierna skulle komma fram. En 
nackdel med att använda en enkät är (se avsnitt 6.2.2) att möjligheten att ställa 
följdfrågor samt få en chans att förklara saknas. Därför var det viktigt att försäkra sig 
om att det fanns möjlighet att komplettera enkäten med en intervju vid behov och att 
respondenten hade möjlighet att kontakta mig vid oklarheter. Detta visade sig vara en 
bra idé då det förekom en del telefon- och mailkontakt efter utskicket av enkäten. Ett 
introduktionsbrev utformades till enkäten (se bilaga 1) med viktig information och 
förklaringar av väsentliga begrepp. Företagen informerades om att respondenternas 
personnamn inte skulle förekomma i rapporten utan enbart vilken befattning 
respondenterna har. Företagen gavs även möjlighet att delta anonymt i 
undersökningen. En orsak till detta var att respondentens namn inte var väsentlig för 
rapporten. Däremot kan det vara intressant att undersöka om svaren hade någon 
koppling till vilken befattning respondenten har. Att erbjuda företagen att delta 
anonymt kan innebära att ett företag svarar på enkäten som annars låtit bli att svara. 
Förutom telefonsamtal och mailkontakt angående enkäten utfördes också en intervju, 
eftersom företaget ifråga föredrog denna form. Frågorna som ställdes hade samma 
formulering som i enkäten, vilket borde göra svaren jämförbara. Direkt efter samtalet 
skrevs innehållet ned och skickades till intervjupersonerna för respons. Även 
bearbetade enkätsvar skickades till respondenterna för granskning. På detta sätt 
säkerställs att inga felaktigheter finns i materialet. 

 

I undersökningsmaterialet finns åtta fullständiga enkätsvar, vilket är ett 
tillfredställande resultat även om målet var att skaffa minst tio företag. Svaren 
innehåller mycket information, vilket har gjort det möjligt att besvara 
problemställningen. Enligt tidigare förklaringar fanns krav på spridning inom 
undersökningsgruppen vad gäller bransch och företagsstorlek, samt att företagen 
skulle ha anknytning till Västra Götaland (se avsnitt 6.1.2). Samtliga företag som 
deltog i undersökningen finns också representerade i Västra Götaland. Alla, förutom 
Skövde Kommun, bedriver dock en rikstäckande verksamhet. Branscher som 
representeras i undersökningen är: bank, elgrossister, fordonstillverkare, 
jordbruksprodukter, kommun och verktygsgrossister. Kravet på att företagen ska 
representera ett brett spektra av branscher anses därmed vara uppfyllt. Att finna ett 
tjänsteföretag som sysslar med standards i B2B-handel visade sig däremot vara svårt. 
Banken är ett tjänsteföretag, men använder standards i interna rutiner vid beställning 
av varor för att täcka bankens egna behov. Vad beträffar kravet på olika 
företagsstorlekar kan samtliga företag i undersökningen klassas som större företag, 
vilket medför att kravet inte är uppfyllt. Enligt Riksskatteverket definieras företag 
som stora då omsättningen är större än 40 miljoner svenska kronor (RSV, 2002). Det 
visade sig svårt att finna några små och medelstora företag som sysslar med 
standardiserade affärstransaktioner i elektronisk handel mellan företag. Trots 
avsaknad av vissa typer av företag kan urvalet anses som representativt eftersom 
validiteten beror på om ”rätt” person svarat på frågorna det vill säga om personen som 
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svarat innehar stor kunskap om aktuell frågeställning. I de flesta fall har personer som 
är direkt involverade i företagets elektroniska handel svarat. Frågorna var dessutom av 
sådan karaktär att specifik kunskap krävdes för att kunna svara. Det är givetvis så att 
en persons svar inte kan stå för hela företagets åsikt, men svaren borde vara relativt 
tillförlitliga då de som arbetar i ett företag oftast känner till företagets policy i 
frågorna väl. 

 

7.3 Erfarenheter 
 

Mail fungerade bra som kontaktmedium när förfrågningar om företagen ville delta 
gjordes och därför behövdes inga telefonsamtal för att knyta upp de första 
kontakterna. Det visade sig att om mailen skickats till fel person så sköttes 
vidarebefordran till rätt person i de flesta fall. Vissa större företag har speciella 
studentkontakter, vilka har mer tid att hjälpa till att vidarebefordra förfrågan till 
personer på företaget som har kunskap om problemställningen. Mindre företag som 
sysslar med aktuellt problemområde visade sig svårare att få tag på. Orsaker kan vara 
att de inte har kommit igång med elektronisk handel, inte använder sig av standards, 
eller inte har samma resurser som större företag att delta i undersökningen. Det fanns 
även större företag som mot förmodan inte har infört elektronisk handel med 
standardiserade affärstransaktioner i sin kontakt med andra företag. Som exempel 
hittades ett mindre företag som gärna ville hjälpa till med enkäten, men som tyvärr 
inte kunde medverka då det visade sig att de inte använde standards vid elektronisk 
handel. Företaget knyter istället nya affärsavtal med andra länder via mail. Ett annat 
större företag använder inte elektronisk handel eftersom de tillverkar en unik produkt 
på specialuppdrag av ett fåtal uppdragsgivare. Detta innebär att det utförs så få 
affärstransaktioner per år att de inte kan dra nytta av att införa elektronisk handel. 

 

Det visade sig vara mycket arbete med att administrera en enkätundersökning 
gällande informationsspridning och insamlingsförfarande. Att formulera en enkät som 
kan tolkas entydigt av alla respondenter visade sig vara en svår uppgift som kräver 
eftertanke. Efter enkätutskicket ringde ett par företag angående tolkning av begreppen 
i formuläret och vid insamling av svaren upptäcktes att frågorna i några enstaka 
enkäter hade missförståtts av respondenten. I dessa fall gjordes dock komplettering 
per mail. Att vissa tolkningsproblem förekom kan bero på att frågorna utformats 
alltför luddigt, att företaget använder andra begrepp än de som användes i enkäten, 
eller att fel respondent kontaktats som inte har kunskap om aktuellt ämnesområde. 
Insamlingsförfarandet drog ut på tiden och efter deadline fick påminnelser göras. 
Detta ledde till att det blev en viss tidsbrist när materialet skulle sammanställas och 
analyskapitlet skrivas. Risken att en enkät blir liggande på skrivbordet hos 
respondenterna verkar större än om intervjuer hade använts, eftersom en fördel med 
intervjuer är att en fast tid bestäms för samtal, vilket innebär att intervjuerna blir av. 

 

En fullständig intervju genomfördes på ett företags begäran. Att intervjua visade sig 
vara en ganska svår teknik eftersom tidigare erfarenhet saknas. Ytterligare en 
försvårande faktor är att det vid telefonintervju inte går att spela in samtalet utan att 
införskaffa speciell utrustning. Vid avsaknad av utrustning så gäller det att lyssna 
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uppmärksamt och skriva stödord, samt att planera in tid direkt efter samtalet för att 
skriva ned innehållet innan det glöms av. 

 

I kapitel 8 görs en presentation av insamlat material. Frågorna redovisas i sex block, 
vilka motsvarar rubrikerna i enkäten (se bilaga 1). I varje block presenteras först 
företagens svar, med ett företag i taget. Svaren presenteras under den fråga där svaren 
gavs och har alltså inte tillrättalagts. Detta upplägg har valts för att inte riskera att 
vinkla svaren efter egna värderingar och för att göra det lättare för läsaren att själv 
bilda sig en uppfattning om materialet. Efter materialpresentation följer analysen, 
vilken dock inte följer samma struktur som materialupplägget. Första blocket är 
allmänna frågor, här besvaras fråga ett till och med fyra. Andra blocket är 
affärsprocesser, här besvaras fråga fem till och med åtta. Tredje blocket är standard, 
här besvaras fråga nio och tio. Det fjärde blocket är orsaker till val, 
fördelar/möjligheter vs nackdelar/problem med standards, här besvaras fråga elva till 
och med femton. Det femte blocket är standards påverkan på affärsprocesser vilken 
besvarar fråga sexton. Kapitlet avslutas med det sista blocket som är framtiden inom 
elektronisk handel via B2B, här besvaras fråga sjutton.  
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8 Materialpresentation och analys 
 

I detta kapitel presenteras insamlat material. Materialet analyseras sedan med 
utgångspunkt från problempreciseringen, det vill säga hur standards används i B2B 
företags affärsprocesser för e-handel. Till grund för analysen ligger kapitel 2 till och 
med 4 där den teoretiska bakgrunden beskrevs. Enkäten (se bilaga 1) är uppbyggd 
efter strukturen på de delfrågor som besvarar problempreciseringen (se avsnitt 5.2). 
Varje huvudrubrik i enkäten med tillhörande frågor redovisas och analyseras i block 
var för sig. I varje block presenteras först företagens svar, ett företag i taget i 
bokstavsordning utan någon inbördes rangordning, därpå följer en analys av svaren. 
Svaren har inte tillrättalagts utan ligger under den fråga där svaren givits.  

 

8.1 Allmänna frågor 
 

Nedanstående material innehåller svaren på de fyra första frågorna i enkäten vilka är 
av allmän karaktär. Materialet innehåller en presentation av varje företag med syftet 
att ge läsaren en bild av vilka företagen i undersökningen är. Vidare besvaras frågorna 
hur länge företaget hållit på med elektronisk handel med ett B2B-förfarande, hur 
många samarbetspartners företaget har inom elektronisk handel och slutligen om 
företaget själva hanterar den elektroniska handeln eller om de samarbetar med 
konsulter. Kapitlet avslutas med en analys av företagen som ingår i undersökningen. 

 

8.1.1 Elektroskandia 

Elektroskandia grundades 1917 och ingår numera i koncernen Hagemeyer Group. 
Företaget är en grossist av el-produkter med kunder i hela Sverige. Elektroskandia har 
795 anställda och en omsättning på cirka 4 miljarder svenska kronor per år. De har 
valt att erbjuda sina företagskunder och leverantörer flera olika sätt att bedriva 
handelskommunikation. Via traditionell EDI har de sedan cirka åtta år ett samarbete 
med cirka 30 företagskunder/leverantörer. Webb-beställningar via Internet görs av 
cirka 5 000 företagskunder. Portaler är under utveckling, där EDI-meddelanden 
kommer att baseras på XML eller EDI. Syftet är att portalerna ska bli en möjlighet att 
nå ut globalt. Företaget tillhandahåller även en webblösning med beställning via 
mobiltelefon, vilken dock används mindre frekvent. Slutligen finns möjlighet till 
överföring via handdatorer där streckkod registreras med en scanner. Webb-
beställningar sköter företaget själva med stöd av konsult, medan driften sköts av 
annan part. Hanteringen av EDI sköts helt av annat företag det vill säga tjänsten köps 
in. Respondenter på företaget är chefen för e-handel och chefen för IT/IS teknik. 

 

8.1.2 Föreningssparbanken 

Föreningssparbanken bildades 1997, då Föreningsbanken och Sparbanken gick 
samman. Banken är en av Nordens största bankkoncerner. Vid årsskiftet 2001-2002 
hade koncernen cirka 16 000 anställda, varav cirka 9 500 i Sverige. Banken har cirka 
4,1 miljoner privatkunder i Sverige och ytterligare cirka 3,2 miljoner privatkunder i 
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Baltikum. Fristående sparbanker och delägda banker har ytterligare cirka 1,7 miljoner 
privatkunder. Föreningssparbankens rörelseresultat för helåret 2001 var 8 miljarder 
kronor. Banken inledde ett projekt för att utveckla elektronisk handel 1997-1998 och 
började använda systemet i full drift 1999. De använder sig av EDI och samarbetar 
med cirka 30 leverantörer. Av dessa sker samarbete med cirka 10 leverantörer med 
både order och faktura och med cirka 20 stycken med enbart faktura. Överföring av 
EDI-meddelanden sker med hjälp av ett VAN-företag. Banken har själva utvecklat 
den interna inköpsrutinen, där inköpsavdelningen är beställare och IT-avdelningen har 
ansvar för tekniken. I bankens inköpsrutin beställer bankkontor själva den utrustning 
de behöver i en vanlig webb-shop. Under utvecklingen av e-handelsplats åren 1997-
98 köptes konsulttjänster av WM-data. Idag sköts förvaltning och drift av bankens IT-
avdelning, medan administrationen sköts av inköpsavdelningen. Banken nyttjar 
externa parter minimalt. Respondent på banken är systemansvarig för bankens interna 
e-handelsplats på inköpsavdelning. 

 

8.1.3 Företag X 

Nästa företag har valt att medverka i undersökningen anonymt, då de i dagsläget utför 
elektronisk handel i mycket liten omfattning. Detta företag benämns fortsättningsvis 
som Företag X. Företaget grundades 1970 och har cirka 500 anställda samt en 
omsättning på cirka 1.6 miljarder svenska kronor per år. Företaget är en av landets 
elgrossister och har en rikstäckande verksamhet med lokalisering på 36 platser. De 
ingår i en stor global elgrossistkoncern. Affärsidén är att fokusera på 
grossistfunktioner såsom lager, information och distribution, vilka är företagets 
hörnstenar. Elektronisk handel har använts sedan 1996 och företaget har ett samarbete 
med cirka 10 kunder via EDI. Sedan år 2000 erbjuder Företag X även webbhandel, 
vilken för närvarande utnyttjas av cirka 1000 företagskunder. Hanteringen av den 
elektroniska handeln sker genom ett samarbete med en konsultbyrå. Företagets 
respondent är IT-ansvarig. 

 

8.1.4 Järniakedjan 
Järniakedjan skapades 1998, efter en omorganisation av gamla Järnia´s verksamhet. 
Företaget är huvudorganisation för cirka 120 fristående järnhandlare i hela Sverige 
vilka också är företagets ägare. Antal anställda centralt är för närvarande 10 stycken 
personer och i hela verksamheten sysselsätter Järniakedjan cirka 1 200 personer. 
Centralt hade Järniakedjan en omsättning på 62 miljoner år 2001 och totalt inklusive 
butiker ligger omsättningen på cirka 2,5 miljarder svenska kr per år. Handlarna har i 
cirka 15 år beställt varor elektroniskt via en handdatorlösning. Företaget samarbetar 
med cirka 40 leverantörer via EDI. Centralt utvecklas för närvarande en ny B2B-
lösning. Detta har pågått i cirka två år och är inte helt klar ännu, drift körs i begränsad 
skala. Järniakedjan använder konsulter vid programmeringsuppdrag mm. Själva 
uppstarten av nya samarbeten sköts normalt av egen personal. Respondent på 
Järniakedjan är IT-ansvarig. 
 

8.1.5 LUNA 
LUNA grundades 1917. Idag bedriver företaget verksamhet i Sverige, Norge, 
Danmark, Finland, Polen och Baltikum. Företaget har sammanlagt 435 anställda. 
LUNA är grossist på verktyg och maskiner. Via återförsäljare säljs varorna till 
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slutförbrukare. Omsättningen ligger på 900 miljoner svenska kronor per år. Första 
kontakten med e-handel var via handterminaler hos återförsäljare 1974, till dessa 
användes LUNA standard som är en egenutvecklad standard. Handterminalerna 
utnyttjades även i affärstransaktioner med andra leverantörer. 1980 infördes EDI-
hantering med LUNA:s egenutvecklade standard. I dagsläget bedrivs EDI-hantering 
med cirka 500 kunder och 20 leverantörer. Utöver dessa bedriver företaget handel 
med 800 återförsäljare via TOOLSTORE (en mjukvara) vilken är en Internetlösning. 
Vid all hantering av EDI mellan LUNA och återförsäljare/leverantör hanteras 
meddelandena av en tredje part. LUNA hanterar med andra ord inte överföringar 
själva utan dessa sköts för enkelhetens skull av Posten-IT. Företaget sköter själva den 
elektronisk handel med stöd av konsulter. Respondenten är systemansvarig på LUNA. 

 

8.1.6 Skövde kommun 

Skövde kommun har cirka 50 000 invånare. Kommunen sysselsätter 4 500 anställda 
och omsätter cirka 2 miljarder svenska kronor. Kommunen arbetar med kommunal 
verksamhet (vård, skola, omsorg samt teknisk verksamhet såsom fastighetsunderhåll, 
vatten och avlopp, vägunderhåll etc.). Skövde kommun började använda EDI under 
våren 1998. För närvarande driver de elektronisk handel mot 18 leverantörer. Dessa 
leverantörer representerar olika branscher såsom livsmedel, kontors- och skolmaterial, 
kemisk-tekniska produkter, telecom, pedagogiskt material och sjukvårdsmaterial. 
Kommunen driftar själva e-handeln och utnyttjade sig av konsultmedverkan endast 
vid uppstarten 1998. Respondent för kommunens räkning är inköpschef. 

 

8.1.7 Svenska Lantmännen 

Svenska Lantmännen grundades för över 100 år sedan. Idag har företaget cirka 3 500 
anställda inom kärnverksamheten, vilken är att marknadsföra förnödenheter till 
växtodling och animalieproduktion, samt att hantera, förädla och marknadsföra 
produkterna från åkern. Omsättningen i kärnverksamheten är cirka 10 miljarder 
svenska kronor per år. Svenska Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom 
lantbruk och livsmedelsindustri. Det ägs av 62 000 svenska bönder. Verksamheten 
bedrivs i 13 länder, men företrädesvis i Sverige. Sammantaget sysselsätter koncernen 
cirka 10 000 medarbetare och har en omsättning på cirka 23 miljarder svenska kronor 
per år. Företaget har använt elektronisk handel sedan 1998 och i dagsläget har cirka  
4 000 lantbrukare anmält sig till företagets nättjänst. EDI infördes år 2000 och i 
nuläget används detta med en större leverantör. Hjärtat i företagets e-handelssystem är 
affärssystemet Movex och de e-tjänster som företaget erbjuder är integrerade 
gentemot affärssystemet. En grupp på cirka fem personer har till uppgift att utveckla 
företagets affärsverksamhet så att den passar på Internet. Utöver detta anlitas ett 
hälftenägt IT-företag – Conagri för systemutveckling och programmering av 
tjänsterna. Ansvaret för de tjänster företaget erbjuder ligger hos samma personer som 
ansvarar för den ”traditionella” verksamheten. Respondent är ansvarig för e-handel 
inom Svenska Lantmännen Lantbruk 

 

8.1.8 Volvo 

Det sista företaget i undersökningen är Volvo. Svaren avser Volvo Powertrain i 
Skövde, avdelning Logistik. Antal anställda totalt inom Volvo Powertrain i Skövde 
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(inom gjuteri, bearbetning och motor) är just nu cirka 2 500 personer. Omsättningen 
för 2001 var 7 555 miljoner svenska kronor. Implementation av elektronisk handel 
skedde 1985-86. Cirka 85 % av företagets 550 leverantörer är anslutna via elektronisk 
handel. EDI gruppens mål för 2002 är att samtliga leverantörer ska vara involverade i 
elektronisk handel, antingen genom traditionell EDI/Odette eller genom webb-EDI 
via Internet. Enligt Fredholm (1999) har bilindustrin varit drivande i utvecklingen av 
elektroniska affärer på grund av att branschen är utsatt för hård konkurrens med hög 
förändrings- och utvecklingstakt, förutom att bilbranschen har mycket 
transaktionsintensiva flöden. Detta ledde till att bilindustrin tidigt skapade ett eget 
koncept för EDI, nämligen Odette (Organisation for Data Exchange by Tele 
Transmission in Europe) (Fredholm, 1999). Odette bildades 1984 och är både namnet 
på en organisation och på en samling standarder och tillämpningsanvisningar för EDI 
och logistik, specialanpassade för bilindustrin (Odette organisation, 2002). Volvo 
Powertrain hanterar själva e-handeln med stöd av Volvo IT (Volvo Information 
Technology) och Volvos EDI-grupp i Göteborg. Respondenten är processutvecklare 
för IS/IT, samt EDI-ansvarig för Volvo Powertrain, Volvo Division. 

 

8.1.9 Analys av allmänna frågor 

Alla företag i undersökningsmaterialet har anknytning till Västra Götaland. Alla utom 
Skövde Kommun, bedriver rikstäckande verksamhet. Några av företagen tillhör 
dessutom globala koncerner. Branscher som finns representerade i undersökningen är 
bank, elgrossister, fordonstillverkare, jordbruksprodukter, kommun, samt 
vertygsgrossister. Samtliga företag kan klassas som stora enligt Riksskatteverkets 
normer, vilket kan påverka resultatet av undersökningen (RSV, 2002). Det som dock 
talar för att dessa företag kan anses som representativa är att större företag ofta tar till 
sig ny teknologi tidigare än små företag, eftersom de av naturliga skäl har större 
resurser att lägga på utveckling och forskning. Enligt Rotem, et al. (2001) påverkar 
stora, dominanta företag dessutom vilka standards deras mindre kunder och 
leverantörer ska använda. Detta gör att en analys av större företag även säger en hel 
del om förhållandena i små och medelstora företagen. 

 

Volvo har i nuläget ett EDI-samarbete med 85 % av sina leverantörer. De arbetar med 
att samtliga leverantörer ska vara involverade i elektronisk handel genom traditionell 
EDI/Odette eller genom webb-EDI via Internet. Det går inte att utläsa i svaret vad 
som händer med de företag som inte vill inleda ett standardiserat e-handel samarbete 
med Volvo, men enligt GEA (2002) och Rotem, et al. (2001) kan större företag ställa 
som ultimatum på sina underleverantörer att de måste införa en EDI-lösning för att 
överhuvudtaget få fortsätta som leverantörer. Till skillnad från Volvo är 
Föreningssparbanken tydlig i sin e-handels-policy (se avsnitt 8.2.2) i och med att de 
kräver att leverantören kan hantera kommunikation via Edifact för affärsmeddelanden 
för att ett samarbete komma i fråga. Detta kan innebära att mindre företag som inte 
har resurser att investera i exempelvis EDI kan förlora viktiga samarbetspartners. 

 

De flesta företagen i undersökningen försöker hitta flera lösningar för att skapa 
elektroniska samarbetsvägar med alla sina företagskunder/leverantörer. Detta tyder på 
att företagen insett att det finns många positiva effekter med elektronisk handel 
mellan företag, vilket även ett flertal författare (till exempel Svenskt Näringsliv, 2002; 
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GEA, 2002; Fredholm, 1999; Haig, 2001) poängterar, se avsnitt 2.1 och 2.2. 
Undersökningsmaterialet visar att nästan hälften av företagen använder webblösningar 
som inte grundar sig på standardiserade affärstransaktioner. Samtliga av dessa har en 
stor mängd mindre företag kopplade till verksamheten. Dessa företag försöker få små- 
och medelstora företag att beställa på företagets webbsida, vilket ger 
effektiviseringsvinster för det stora företaget då ordern går direkt in i företagets 
affärssystem. Elektroskandias respondent påpekar att detta innebär 
effektiviseringsvinster för dem, men inte för de små företagen som måste logga in i 
deras system (se avsnitt 8.4.1). Jag förmodar att Elektroskandia inte är den enda 
leverantören som företagskunden beställer varor av, vilket i så fall skulle innebära att 
inloggning måste göras på flera webbsidor. Detta borde vara tidskrävande.   

 

Samtliga företag i undersökningen använder EDI för sina standardiserade 
affärstransaktioner inom e-handel. Detta kan ha sin naturliga förklaring i när 
standarden XML presenterades för första gången, vilket var 1998 (Liechti, Mark & 
Ichikawa, 1998) och de flesta av företagen i undersökningen införde standards för e-
handel innan detta. De första organisationerna för e-business med standarden XML 
som basteknologi bildades redan samma år som XML kom, 1998 (exempelvis 
RosettaNet; RosettaNet, 2002). Ett antagande kan göras att det rimligtvis tar några år 
från bildande av organisation och standard till dess att standarden är så inarbetad att 
företagen vill/vågar börja använda den. Materialsvaren visar att EDI-hantering 
används i samarbete med företagens största leverantörer och kunder. Detta stämmer 
med Fredholms påstående att eftersom det krävs ett omfattande arbete för att komma 
igång med EDI används den där det finns en mer långsiktig relation mellan parterna 
(Fredholm, 1999). 

 

Det framkommer i materialpresentationen att Elektroskandia håller på att utveckla en 
portallösning där EDI-meddelanden kommer att baseras på XML eller EDI. 
Företagets mål med portalen är att nå ut globalt. Enligt Hörndahl (2000) är portaler ett 
av de nyaste begreppen inom elektronisk handel. Om några år kan det nog förväntas 
att ett flertal av företagen i undersökningen har skaffat portaler, då det enligt Gloor 
(2000) krävs att företagen hänger med i utvecklingen inom e-handel för att kunna 
hålla jämna steg med sina konkurrenter och överleva i en hård konkurrenssituation.  

 

Samtliga företag, utom Volvo, har i något skede av e-handelshanteringen använt sig 
av konsulter. Detta visar att fullständig kompetens om e-handel inte finns i företagen, 
utan hjälp behövs åtminstone initialt utifrån. Det kan finnas en risk med att anlita 
konsulter om de i sin tur påverkas av starka IT-leverantörer. Detta kan göra att 
företaget inte får den teknologi som de egentligen är i behov av.  

 

8.2 Affärsprocesser 
 

I detta block redovisas svaren på fråga fem till och med åtta. Först beskrivs företagets 
affärsprocesser inom e-handel (B2B). Därpå besvaras frågorna: i vilka av dessa 
affärsprocesser standards används eller eventuellt inte används. Materialdelen 
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avslutas med en redovisning av vilken påverkan företagets samarbetspartners haft på 
val och införande av standards. Kapitlet avslutas med en analys av materialet. 

 

8.2.1 Elektroskandia 

Elektroskandia beskriver sina affärsprocesser för e-handel utifrån företagets normala 
dokumentflöde för EDI: 

Order-orderbekräftelse-leveransavisering-faktura 

EDI används även till att överföra transportsedlar mot speditör och för att överföra 
tullhandlingar. Standards används i alla ovan nämnda EDI-transaktioner. Företaget 
anser att fördelen med EDI är att ledtider kortas och effektiviteten ökar, vilket leder 
till kostnadsbesparingar för företaget. Implementering av standards har skett i samråd 
med företagets största samarbetspartners, ofta på initiativ av Elektroskandia. EDI 
anses vara en dyr lösning, vilket har medfört att EDI-samarbetet sker med större 
företag. Mindre företag anser sig enligt Elektroskandia inte tjäna på en EDI-
investering. Respondenterna tycker att val av standards avgörs av vilken 
standardlösning som har bäst stöd för befintliga system och därmed gör införandet 
enkelt. Viktigt är att båda parter tycker att lösningen blir lönsam för det egna 
företaget.  

 

8.2.2 Föreningssparbanken 

Föreningssparbanken beskriver olika förfarande vid beställningar av t ex: 

• Förbrukningsvaror (trycksaker, blanketter, värdetryck, kontorsmateriel, 
presentreklam) - 
cirka 50 000 order per år från cirka 2 500 beställare och cirka 1 000 olika 
leveransadresser 

• Personliga trycksaker (visit- och korrespondenskort, samt brevpapper) - 
cirka 25 000 order per år, i övrigt som ovan 

• Datautrustning (av banken godkända PC, skrivare och kringutrustning) - 
cirka 2 500 order per år från cirka 500 olika beställare 

• Resor (resebyrå, hotellbokning, SAS och SJ) - 
endast pilotverksamhet med några hundratal order 

När det gäller förbrukningsvaror används EDI och standarden Edifact för ORDERS 
(Purchase Order Message) och INVOIC (Invoice Message), vilka är Edifact-begrepp 
och betyder ungefär order och faktura. För personliga trycksaker används också 
Edifact men enbart för INVOIC. Ordern läggs däremot direkt i leverantörens 
webbshop. Standards används inte när det gäller datautrustning; eftersom det viktiga 
inte är själva köpet utan anläggningsregistret. Därför har banken lagt en webbshop 
som bifunktion i deras IT-asset managementsystem, vilket är ett system som håller 
ordning på all utrustning i bankens nätverk vad gäller PC-specifikation, mjukvara, 
intern ägare etc. Beträffande resor tänker inte banken bygga något eget system, utan 
ska istället välja ett standardsystem från resebyrå alternativt reseleverantör. Här har 
inte banken hittat något självklart val ännu, då marknaden inte är anses vara mogen. 
Viss försöksverksamhet pågår med lösningar som NSI, NetBook, SAS TPC och SJ 
Commeo. Föreningssparbanken ställer krav på sina leverantörer att de skall kunna 
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kommunicera via Edifact. Exempelvis vid ny upphandling av kontorsmateriel måste 
leverantören kunna visa att de kan hantera kommunikation via Edifact för 
affärsmeddelandena ORDERS och INVOIC, samt artikeldatabas som textfil. I annat 
fall kommer leverantören inte i fråga.  

 

8.2.3 Företag X 

Företag X bedriver en e-handel som i generella drag är integrerad mot kundledet via 
försäljning/order. Huvuddragen i företagets affärsflöde är: 

• Mottagande av order 

• Företag X skickar en orderrespons 

• Företag X skickar en faktura 

• Företag X ger även produktkataloger 

Beträffande standardlösning gällande EDI har företaget i hög grad påverkats av sina 
kunder, då det är kunderna som specificerat krav på val av standard. 

 

8.2.4 Järniakedjan 

Järniakedjan använder sig av en distributionslösning vilken innebär att drygt 100 
butiker beställer via ett centralt system. Det centrala systemet tar emot butikernas 
kundorder och omvandlar dessa till inköpsorder. Dessa inköpsordrar sänds därefter 
till leverantörerna med hjälp av EDI. Godset sänds direkt till butiken och fakturan 
sänds med hjälp av EDI till Järniakedjan centralt. Butikerna använder ett butiksystem 
som är standard för alla butiker i kedjan. I det centrala affärssystemet, ett IFS system 
(se Internet: http://www.ifsab.se/about/default.asp), används inte standards fullt ut 
utan här har vissa anpassningar gjorts. Anpassningen innebär dels att en kundorder 
automatiskt görs om till en inköpsorder och dels att inkommande leverantörsfakturor 
matchas med butikernas kundorder. Vid val av standard föreslog leverantören av EDI-
konverterare vilken standard som skulle användas för EDI-meddelande. 

 

8.2.5 LUNA 

LUNA identifierar följande affärsprocesser i sin verksamhet, de kursiverade termerna 
är Edifact-uttryck: 

• Kund till LUNA: ORDERS (Purchase Order Message), betyder ungefär order 

• LUNA till Kund: ORDRSP (Purchase Order Response), betyder ungefär 
ordererkännande – INVOIC (Invoice Message), betyder ungefär faktura   

• Leverantör till LUNA: ORDRSP - INVOIC 

• LUNA till Leverantör: ORDERS 

Standards används i samtliga av ovanstående affärsprocesser. Utan standards blir det 
enligt respondenten ingen styrning och helt omöjligt att hålla ordning på alla 
affärstransaktioner med så många kontaktpunkter. LUNAS 20 leverantörer via EDI 
har i stort sett tagit på sig LUNAS standard. Företagets överföringar sköts dock av 
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Posten-IT som i vissa fall konverterar EDI-meddelandena. I LUNAS system används 
bara standard.  

 

8.2.6 Skövde kommun 

Skövde kommun bedriver med sina 18 leverantörer handel längs hela kedjan från 
beställning till betalning. Arbetsgången är följande: 

• Leverantör skickar över gällande avtalspriser, PRICAT (Price/Sales 
Catalogue). PRICAT är enligt Fredholm (1999) ett Edifact-begrepp för 
överföring av pris- och artikeluppgifter för varor och tjänster som erbjuds från 
en säljare till en köpare. 

• Kommunens beställare skickar en order till leverantören på artiklar med priser 
enligt erhållen PRICAT. 

• Leverantören skickar orderbekräftelse till kommunen. 

• Leverans sker och godsmottagning görs hos kommunen. En faktura skapas 
därefter i kommunens system. 

• Leverantören skickar en EDI-faktura till kommunen, som matchas ihop med 
förfakturan. Stämmer faktura och förfaktura (systemet kontrollerar detta), går 
fakturan till beslutsattest och betalning. Betalning sker med automatik 30 
dagar efter fakturans ankomst. I de fall faktura och förfaktura ej stämmer sker 
en manuell kontroll av fakturan och eventuella justeringar görs innan fakturan 
går till betalning.  

I Skövde kommuns e-handel används alltid EDI och Edifact standarden Single Face 
To Industry (SFTI), vilket ungefär betyder ”ett enhetligt ansikte mot industrin”. 
Anledningen till införandet av e-handel var att Skövde kommun inspirerades av 
”Toppledarforums” beslut 1995 om att offentlig sektor bör satsa på elektronisk handel 
med en egen standard, SFTI. Bakom standarden står Svenska Kommunförbundet, 
Landstingsförbundet, Statskontoret samt Kammarkollegiet. Dessa bedriver sedan 
1998 ett gemensamt arbete i syfte att främja förutsättningarna för elektronisk handel 
inom offentlig sektor (SFTI, 2002).  

 

8.2.7 Svenska Lantmännen 

Svenska Lantmännen arbetar med försäljning av foder, växtodlingsprodukter och 
andra förnödenheter för lantbruk, samt kassatjänster. När det gäller B2B med 
företagets lantbrukskunder så ligger integrationen på Svenska Lantmännens sida, 
därför att informationen hanteras i deras system. När lantbrukaren lägger en 
foderbeställning på en webbsida på Internet, går den rakt in i Svenska Lantmännens 
affärssystem och initierar där automatiskt en order till företagets foderfabrik att 
producera beställt foder. Svenska Lantmännens EDI-upplägg som de har med en 
leverantör var ett gemensamt projekt. Samarbetspartnern i B2B har påverkat val och 
införande av standard. Standards används i orderprocessen. Skälet till att EDI inte 
används i större utsträckning är att det är ett mycket stort och komplext arbete att 
genomföra EDI-projekt. Företaget har gjort andra, som de bedömer, viktigare 
prioriteringar än att gå vidare med fler EDI-projekt.  
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8.2.8 Volvo 

Volvo använder elektronisk handel inom OtD – Order to Delivery – vilket enligt 
Fredholm (1999) betyder leveransplan, samt inom BA - Business Administration, 
betyder ungefär affärsadministration, i form av fakturering. De kursiverade orden 
nedan är Edifact-begrepp. 

• I OtD använder de DELINS (Delivery Instruction) – det vill säga avrop till 
företagets leverantörer, samt avisering av gods från leverantörerna – 
AVIEXP. AVIEXP är enligt Fredholm (1999) Odettes motsvarighet till 
leveransbesked som används inom handeln. 

• Inom BA används INVOIC (Invoice Message), vilket ungefär betyder 
faktura.  

I samtliga av ovanstående affärsprocesser används standards. Volvo driver arbetet 
mot sina leverantörer och ställer vissa krav på implementering av elektronisk handel 
hos leverantörerna. Mindre leverantörer har svårt att se lönsamhet i en investering av 
elektronisk handel och därför kommer Volvo att implementera webb-EDI till dessa. 
Det innebär enligt respondenten på Volvo att de inte behöver göra någon stor 
investering, utan det räcker med en Internet uppkoppling och en dator. 

 

8.2.9 Analys av affärsprocesser 

Analysen av materialet om affärsprocesser illustreras i nedanstående tabell (Tabell 1). 
Denna analys bygger på mina egna tolkningar av det insamlade materialet utifrån 
Fredholms (1999) huvudprocesser för e-handel.   

 

Företag 
EDI/företags-

kund EDI/leverantör 
Upphandlings-

process 
Order-

process 
Faktura-
process 

Betal-
process 

Elektroskandia x x x x x   

Föreningssparbanken   x x       x *   x   

Företag X x     x x   

Järniakedjan x x x x x   

LUNA x x x x x   

Skövde Kommun   x x x x x 

Svenska Lantmännen   x x x     

Volvo   x x x x   

* delvis (65%)                

Tabell 1. Jämförelse av affärsprocesser för e-handel mellan företagen i undersökningen 

I materialet kan utläsas att sju företag av åtta använder EDI mot leverantörer, med 
undantag av Företag X som endast använder EDI mot kund. Tre av dessa sju använder 
dessutom EDI även mot kunder. Fredholm (1999) anger två huvudprocesser för e-
handel: dels upphandling och dels order-, faktura- och betalprocess. I denna rapport 
likställs upphandling med de inköpsprocesser som förekommer mellan företag och 
dess leverantörer. Jag förmodar att de sju företag som använder standardiserade 
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orderprocesser mot leverantör, också använder ett upphandlingsförfarande som 
troligen även innebär att de standardiserat större delen av sin upphandlingsprocess. 
Detta grundas på att EDI kräver en upphandling där företaget genom avtal binder upp 
leverantören för ett längre samarbete, av den orsaken att leverantören knappast skulle 
gå med på att införa EDI om det bara rörde sig om en enstaka affär. Reimers (2001) 
stöder detta antagande då författaren skriver att en automatisering av 
affärsprocesserna utanför företagets gränser förutom ett gemensamt språk kräver en 
gemensam överenskommelse om vad handeln ställer för juridiska krav på parterna 
(Reimers, 2001). I framtiden kommer förmodligen de marknadsplatser som Hörndahl 
(2000) beskriver att utnyttjas mer, vilket ger företagen möjlighet att kunna jämföra 
priser på ett enkelt sätt och köpa in varor till förmånliga priser enligt ett 
auktionsförfarande. Fredholms andra huvudprocess är order-, faktura- och 
betalprocess. Orderprocessen används av samtliga företag (banken delvis, för 65 % av 
deras totala ordrar). Fakturaprocessen används dock av samtliga utom Svenska 
Lantmännen, vars respondent uppger att orsaken är att EDI innebär ett arbetsamt och 
komplext arbete vid införandet. Detta verkar vara anledningen till att företaget inte 
utvecklat fakturaprocessen. Samtidigt påverkar säkert det faktum att företaget bara 
hållit på med EDI sedan år 2000. Skövde kommun är det enda företaget som uppger 
att de även använder betalprocessen inom e-handel via EDI. Att endast ett företag 
uppgett att de använder standards för betalprocessen kan bero på att bankerna i 
Sverige erbjuder bra metoder för betalprocesser utan att företagen behöver utnyttja sig 
av EDI. Utöver order- och faktura process använder sig de flesta företag av någon 
form av orderbekräftelse och/eller leveransavisering via EDI. Järniakedjan har valt att 
använda sig av en centraliserad enhet som sköter samordning av butikernas inköp för 
att på så vis få fördelar vid stora inköp.    

 

Att Svenska Lantmännen ännu inte upptäckt nyttan med standards kan bero på att de 
inte provat på att koppla upp nya samarbetspartners, vilket anges som en stor fördel 
med standards av både företag i avsnitt 8.4, samt av Söderström (2001) i avsnitt 4.7. 
Svenska Lantmännen berättar (se avsnitt 8.1.7) att de infört affärssystemet Movex och 
i samband med detta håller företaget på att gå igenom alla kund/leverantörskontakter 
för att se hur företaget kan automatisera och förädla dem (se avsnitt 8.5.7). Detta 
borde vara ett arbete som även påverkar affärsprocesserna för e-handel, men i avsnitt 
8.5.7 skriver respondenten att standards inte påverkat affärsprocesserna något 
nämnvärt när det gäller e-handeln. Detta kan upplevas som motsägelsefullt, men jag 
misstänker att företaget inte inser att genomgången även kommer att påverka och 
utveckla affärsprocesserna för e-handel och få effekter på processerna det vill säga på 
deras sätt att arbeta. Enligt Fredholm (1999) och Rentzhog (1998) är en genomgång 
av företagets affärsprocesser en avgörande faktor för hur framgångsrik 
implementationen av e-handel blir.  

 

Vid val av standards finns enligt Rotem, et al. (2001) flera påverkande faktorer såsom 
IT-leverantör, myndighet och samarbetspartner. Analysen av materialet om 
påverkande faktorer vid val av standards illustreras i nedanstående tabell (Tabell 2). 
Denna analys bygger på mina egna tolkningar av det insamlade materialet utifrån de 
faktorer Rotem, et al. uppger. 
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Företag 
IT-

leverantör Myndighet 
Påverkar 
företag 

Påverkas av 
företag 

Ingen 
påverkan 

Elektroskandia         x 

Föreningssparbanken     x     

Företag X       x   

Järniakedjan x         

LUNA     x     

Skövde Kommun  x        

Svenska Lantmännen       x   

Volvo     x     

Tabell 2. Jämförelse av faktorer som påverkar val av standards mellan företagen i undersökningen 

 

Exempelvis anser Rotem, et al. att starka IT-leverantörer ofta driver företagens val av 
standards. I undersökningen uppger Järniakedjan att leverantören av EDI-konverterare 
föreslog vilken standard som skulle användas för EDI-meddelanden. Detta gör att det 
finns belägg för författarnas påstående att starka IT-leverantörer påverkar företagens 
val. Vidare skriver Rotem, et al. att starkt reglerade företag påverkas av regeringens 
åsikter på hur informationen ska hanteras. Här kan paralleller dras till Skövde 
Kommun som påverkats av intresseorganisationer för offentlig sektor som Svenska 
Kommunförbundet, Landstingsförbundet, Statskontoret samt Kammarkollegiet, vilka 
står bakom Toppledarforum. Rotem, et al. (2001) påstår vidare att 
marknadsdominerande företag styr mindre företags val av standard och ofta tvingas 
dessa mindre företag till anpassning. Att detta är sant visar både 
Föreningssparbankens och Volvos svar vilket även togs upp i avsnitt 8.1.9. Även 
LUNA uppger att leverantörerna tagit på sig den standard som LUNA använder. 
Företag X och Svenska Lantmännen uppger det omvända förhållandet det vill säga att 
de blivit styrda av sina kunder. Detta betyder att 63 % av företagen påverkats eller 
påverkat andra företag vid val av standard, vilket bekräftar författarnas påstående. 
Elektroskandia är det enda företag som inte påverkats av de faktorer som Rotem, et al. 
(2001) angett. De anser att det är viktigt är att båda parter tycker att lösningen blir 
lönsam för det egna företaget.  

 

8.3 Standards 
 

I detta avsnitt besvaras fråga nio och tio som behandlar vilken eller vilka standards 
som används i företaget, samt vilken teknologi standarden grundas på. Därpå följer en 
analys av företagens svar. 

 

8.3.1 Elektroskandia 

Elektroskandia använder EDI och standarden Edifact enligt branschstandarden Single 
Face To Industry (SFTI), sedan 8 år tillbaka. Hanteringen av EDI sköts helt av annat 
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företag det vill säga tjänsten köps in. Orsaken är att det finns problem med införande 
av Edifact standarden i ett affärssystem. Införandet borde kunna göras med automatik 
anser respondenten, men detta är ofta inte fallet. Verkligheten är mer komplex och 
affärssystemen är ofta inte förberedda för Edifact. Förberedelser kräver enligt 
Elektroskandia mycket arbete och en stor initial kostnad som utgörs av kostnader för 
test, konvertering, trafik och övervakning. Företagets webblösning där beställningar 
görs via beställningssidor på Internet kräver dock ingen standard. Portalen som är 
under utveckling kommer att medföra en lösning som troligen använder XML som 
basteknologi. 

 

8.3.2 Föreningssparbanken 

Föreningssparbanken använder EDI och standarden Edifact version D93A, denna 
infördes 1999. Banken och flera av bankens leverantörer använder sig av en VAN-
operatör. Förfarandet är följande: Ett internformat sänds till bankens VAN-operatör, 
vilken översätter internformatet till ett affärsmeddelande med standarden Edifact. 
Edifact-meddelandet skickas till leverantören som översätter själv eller via sin VAN-
operatör till eget format.  

8.3.3 Företag X 

Företag X använder EDI och standarden Edifact enligt branschstandarden Single Face 
To Industry (SFTI 1.1) enligt D93. A., sedan 1996. Inom webbhandeln som 
introducerades år 2000 använder de ett eget definierat gränssnitt mellan 
webbapplikationen och företagets affärssystem. Detta är ett internt flöde som 
företaget definierar själv. Ett testprojekt har nyligen påbörjats gentemot en av 
företagets kunder där en XML-lösning används. 

 

8.3.4 Järniakedjan 

Järniakedjan använder sig av EDI och standarden Edifact D96a, sedan cirka 15 år 
tillbaka. Artikel- och prisinformation tas emot av en enligt branschen allmänt 
accepterad standard, (Finfo). EDI-trafiken sköts av en EDI-konverterare som är helt 
baserad på standards. 

 

8.3.5 LUNA 

LUNA använder sig av EDI-hantering och standarden Edifact, variant 93A. De 
började använda EDI 1980 med den egenutvecklade standarden LUNA-standard. 
Överföringar sköts av Posten-IT i egenskap av VAN-företag.  

 

8.3.6 Skövde kommun 

Skövde kommun använder EDI och standarden Edifact enligt branschstandarden 
Single Face To Industry (SFTI), den infördes 1998. Konvertering av EDI-meddelande 
sköts av ett VAN-företag, Posten-IT. I höst kommer kommunen själva att sköta 
konverteringen. 
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8.3.7 Svenska Lantmännen 

Svenska Lantmännen använder sig av EDI och standarden Edifact som infördes i 
företaget 1998. Företaget sköter konvertering av EDI-meddelanden själva. 

 

8.3.8 Volvo 

Volvo använder i dagsläget EDI och till största delen standarden Odette, men vid 
implementering av nya leverantörer används EDI och standarden Edifact. Odette 
infördes 1985-1986 och företaget har som mål att inom en snar framtid helt övergå till 
Edifact. Volvo sköter konvertering av EDI-meddelanden själva, men många av 
företagets kunder använder VAN-företag. 

 

8.3.9 Analys av standards 

Samtliga företag använder sig av EDI då det, som tidigare nämnts i avsnitt 8.1.9, i de 
flesta fall inte fanns några andra alternativ vid implementeringstillfället. EDI-
standarden Edifact används av samtliga, vilket förklaras av att det är den EDI-
standard som är vanligast förekommande i Europa (Fredholm, 1999). Volvo använder 
sig förutom av Edifact även av branschstandarden Odette, vilken är speciellt 
utvecklad för bilbranschen. Förklaringen till detta är troligen att det inte fanns någon 
annan färdig standard vid implementeringstillfället 1985. Edifact kom först 1988 
(Fredholm, 1999). Volvo har dock som mål att inom en snar framtid övergå helt till 
Edifact, vilket tyder på att det är viktigt att arbeta med en enhetlig standard inom ett 
större företag. Av företagen i undersökningsgruppen är LUNA det företag som haft 
EDI längst, sedan 1980. Detta innebar troligen att det inte fanns några färdiga 
standards på marknaden, utan företaget var tvungna att själva skapa det 
egendefinierade formatet LUNA standard.  

 

Tre av företagen i undersökningen använder Edifact enligt branschstandarden SFTI. 
Elektroskandias respondent förklarar orsaken till användandet av branschstandards i 
avsnitt 8.4.1, med att Edifact är för generellt utformad det vill säga den är gjord för att 
passa alla situationer och innefattar därför många möjligheter och varianter. Företagen 
använder oftast en liten del av standarden och här kommer de specialanpassade 
branschstandarderna in i bilden. Att Skövde kommun använder SFTI är naturligt 
eftersom Toppledarforum tog ett beslut 1995 om att offentlig sektor bör satsa på 
elektronisk handel med den egna standarden, SFTI (se avsnitt 8.2.6). De båda 
elgrossisterna använder också SFTI vilket måste tolkas som att denna branschstandard 
passar även deras typ av verksamhet. För Företag X var det dessutom ett krav från 
företagets samarbetspartners (se avsnitt 8.4.3). 

 

Efter att ha läst undersökningsmaterialet gör jag reflektionen att det verkar vara 
enkelhet med standards som eftersträvas, men undersökningen tyder på att hantering 
av standards i dagsläget är komplicerad. Ett bevis på detta är att materialet visar att 
nästan 50 % av företagen låter en tredje part sköta hanteringen av EDI. Två av dessa 
är Elektroskandia och LUNA, vilka har det gemensamt att båda bedriver handel med 
ett stort antal kundföretag/leverantörer. Elektroskandia har över 5 000 
samarbetspartners och LUNA över 1 300. Dessutom har båda företagen satsat på flera 
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lösningar för elektronisk handel, vilket gör att hanteringen troligen underlättas 
betydligt genom att använda en tredje part. Föreningssparbankens respondent ser inte 
val av standard som något problem utan tycker att problemet ligger i tekniken. Att 
EDI ställer krav på tekniken anser även flera författare. Fredholm (1999) hävdar att 
EDI ställer stora krav på olika funktioner exempelvis konvertering mellan olika 
filformat, datakommunikation och loggning. Därför krävs enligt Connolly & Begg 
(2002) investeringar i dyrbar infrastruktur för att sköta kommunikationen. Ofta låter 
därför företag en tredje part, VAN- eller ASP-företag, stå för kostnaden. Att anlita en 
tredje part blir dock dyrt vid frekventa transaktioner (Connolly & Begg, 2002). Trots 
detta använder hälften av företagen en tredjepartslösning för konvertering. Detta 
bekräftar att standards ofta innebär krav på komplicerade tekniska lösningar för att 
översätta/tolka data, vilket gör att företagen väljer att betala för en lösning som i 
längden blir dyrare istället för att investera i tekniken själva.  

 

Det insamlade materialet tyder på att standarden XML ännu inte fått något fäste bland 
större företag i Västra Götaland inom e-handel. Endast ett företag, Företag X, har 
provat på XML, då de inlett ett pilotprojekt med en leverantör. Ett annat företag, 
Elektroskandia, har startat ett utvecklingsprojekt för att skapa en portal, där de 
troligtvis kommer att testa XML. Connolly & Begg (2002) skriver att XML håller på 
att ersätta EDI-standarder som förstahandsalternativ vid affärsdataöverföring. 
Undersökningsmaterialet tyder emellertid inte på att detta kommer att ske de närmaste 
åren. Det kan vara så att ett företag som inte tidigare sysslat med e-handel väljer 
XML, men som tidigare påpekats så är det de stora dominanta företagen som påverkar 
vilka standards deras mindre kunder och leverantörer ska använda (Rotem et al., 
2001). XML är, eller har åtminstone varit, en relativt obeprövad teknologi vilket gör 
att utvecklingen kanske inte går så fort som bland annat organisationen GEA tror. 
Samtidigt är det nog så att om ett större företag bestämmer sig för att införskaffa ny 
teknologi sprider det sig som ringarna på vattnet och påverkar företagen i dess 
omgivning. 

 

8.4 Fördelar/möjligheter vs nackdelar/problem med standards 
 

Detta block besvarar fråga elva till och med femton. I kapitlet redovisas orsaker till 
varför företaget standardiserat sina affärsprocesser inom elektronisk handel (B2B); 
vilka förväntningar som fanns vid införandet samt om dessa uppfyllts. Svar ges också 
på varför aktuell standard valdes, samt på vilka fördelar/möjligheter respektive 
nackdelar/problem som företagen ser med standards. Sist i avsnittet analyseras 
materialet. 

 

8.4.1 Elektroskandia 
Elektroskandia använde i början ett standardformat inom koncernen, vars uppkomst 
berodde på krav på EDI-fakturor från en av företagets större kunder. Senare infördes 
EDI med Edifact som standard. Företaget anser att den största fördelen med EDI är att 
varje samarbetspartner kund/leverantör arbetar ostört i sitt eget system. Till skillnad 
mot vid en webblösning där företagskunderna kopplar upp sig mot Elektroskandias 
system. Förväntningen var att en standardisering skulle innebära automatisering av 
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arbete som tidigare utfördes manuellt och att detta i sin tur skulle medföra en 
effektivisering av affärsprocesserna, vilket slutligen ger stora kostnadsbesparingar. 
Elektroskandia anser att dessa förväntningar har infriats och att den förändring som 
standardiseringen innebar var nödvändig för företagets fortsatta utveckling. Vid val av 
standard utsågs den standard som hade bäst stöd för företagets befintliga system och 
som dessutom fungerade bäst med andra samarbetspartners system. Företaget tycker 
att den största fördelen med standards är att de förenklar proceduren när en ny kontakt 
ska etableras. Dessutom garanterar standards att det inte blir missförstånd mellan 
affärsparterna vid överföring av affärstransaktioner. Standards innebär att parterna 
pratar samma språk det vill säga samma beskrivningsmodell används. Ett problem 
med standards är att exempelvis Edifact är för generellt utformad, vilket innebär att 
den är gjord för att passa alla situationer och innefattar därför många möjligheter och 
varianter. Vanligtvis använder företag bara en liten del av standarden. För att råda bot 
på detta problem finns specialanpassade branschstandards (exempelvis SFTI), något 
som Elektroskandias respondenter upplever som positivt. 

 

8.4.2 Föreningssparbanken 

Föreningssparbanken anser att standards och riktlinjer är mycket viktigt i e-handel. 
Automatiska processer kräver att saker har samma betydelse hos både kund och 
leverantör. Exempelvis: Används benämningen ”förpackning” och siffran ”1”, måste 
det kunna tolkas entydigt så att inte leverantören skickar en pall kopieringspapper när 
banken tänkt sig en kartong eller kanske ännu värre leverantören skickar bara ett ark. 
Vilken modell som ett företag väljer som standard är enligt Föreningssparbanken 
mindre intressant. Om till exempel EDI (Edifact) och XML jämförs, så har båda givna 
regelverk. Därför går det bra att översätta mellan språken. Respondenten anser att det 
mera är en teknisk lösning och här tog banken hjälp av en VAN-operatör. 
Föreningssparbankens respondent beskriver vidare på ett målande sätt standards likhet 
med språk: Vill en person prata med en japan kontaktas en tolk, som översätter mellan 
parterna. Här gäller det att lita på att tolken är kunnig (jmf VAN-operatör) så att 
översättningen blir rätt. Om de båda parterna vill kommunicera mer med varandra 
kanske parterna börjar använda engelska som ”standardspråk”. Har parterna mycket 
täta kontakter, kanske någon av parterna lär sig den andres språk.   

 

8.4.3 Företag X 

Företag X förväntade sig att ett införande av standards skulle innebära att företaget 
skaffat ett enkelt gränssnitt mot ett flertal intressenter. Enligt företagets respondent är 
sanningen den att implementering gentemot kund kräver modifieringar för varje 
enskild kund. Standarden SFTI valdes för att det är det gängse formatet inom svensk 
industri och dessutom ett krav från företagets kunder. Fördelar med standards är att de 
vid kommunikation med kunder skapar en tydlig dokumentation och gör att båda 
parter ”talar samma språk”. Nackdel med standards är att de ofta innebär mycket 
komplexa lösningar för att lösa mångas behov. 

 

8.4.4 Järniakedjan 

Järniakedjan beslöt sig för att för att standardisera då deras samarbetspartners i hög 
grad använder standards. Enligt deras erfarenhet är det ofta snabbare och billigare att 
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ansluta till en befintlig standard istället för att hitta på en egen. Förväntningarna 
företaget hade vid standardisering var dels att uppnå snabbare orderflöde och dels att 
rationalisera fakturaflödet för den enskilde handlaren. Genom att samordna inköpen 
skulle företaget få en starkare sits vid förhandlingar om nya inköpsavtal. 
Förväntningarna har dock inte riktigt infriats då problem med butikssystemen kraftigt 
försenat projektet, vilket har inneburit att standardisering hittills inte gett önskad 
rationalisering. De centraliserade inköpen har dock gett en del resultat redan och 
verkar på sikt helt kunna uppfylla förväntningarna. Den standard som används valdes 
eftersom den dåvarande totalleverantören sydde ihop ett paket där vissa av dessa 
standards ingick. Hanteringen av artikel- och prisdata har dock gjorts om, därför att 
den ursprungliga lösningen inte visade sig hålla måttet. Generella fördelar med 
standards är dels att det blir enkelt att starta samarbete med andra företag och dels att 
det gemensamma språket kan förstås av alla. Dessutom är instrumenten för att arbeta 
med standards i stort sett framtagna varför införandeprojekt kan bli mindre 
kostsamma. Nackdelar med standards är att företag med speciella krav kan få 
svårigheter att anpassa sig. 

 

8.4.5 LUNA 

LUNA valde att standardisera då Posten-IT som tredje part kunde hjälpa till att 
hantera transaktionerna. Detta gjorde standarden Edifact enkel att använda för 
företaget. LUNA förväntade sig att en standardisering av e-handeln skulle medföra ett 
enklare förfarande vid uppkoppling av nya kundkontakter. Denna förhoppning har 
också infriats. Standardisering innebär dessutom kostnadsreduceringar. Nackdel med 
standards är att det ibland krävs konverteringar. 

 

8.4.6 Skövde kommun 

När Skövde kommun 1997 fattade beslut om att införa elektronisk handel så ville de 
ha ett system som hanterade hela kedjan från beställning till betalning. I förstudier 
som gjordes konstaterades att mycket administrativt arbete lades ned på granskning av 
fakturor, samt att möjligheter saknades för kommunens beställare att på ett enkelt och 
överskådligt sätt jämföra varor och priser. Det system som skulle väljas måste kunna 
hantera svagheterna i kommunens gamla arbetssätt. När Skövde kommun gjorde sitt 
val fanns inga andra system som klarade deras krav än de som byggde på EDI. 
Kommunens förväntningar på standardisering var framförallt att administrationen 
skulle förenklas och kunna utföras med mindre resurser. Dessa resurser skulle på sikt 
kunna flyttas över till andra trånga områden i kommunens verksamhet. Skövde 
kommun ser idag att de är på rätt väg och i dagsläget hanteras cirka 25 000 fakturor 
på elektronisk väg. Detta motsvarar cirka 30 % av kommunens totala antal fakturor. 
Kommunen håller på att ta in s.k. orderlösa fakturor på elektronisk väg, d.v.s. fakturor 
gällande el, telefoni, leasing och bensin. Besparingar som gjorts hittills är att två 
tjänster sparats i den centrala administrationen. Skövde kommuns förväntningar 1997 
var att införandet skulle ha gått mycket fortare och att kommunen idag skulle hantera 
cirka 50 % av fakturorna på elektronisk väg. Fördelen med att arbeta med en fastställd 
standard är att alla parter vet vad som gäller, man slipper diskussioner om vad som är 
rätt och fel. Nackdelarna är att parter som inte tidigare arbetat med standards har en 
hög tröskel att ta sig över och att det krävs en del investeringar för att integrera e-
handelssystemet med företagets affärssystem. 
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8.4.7 Svenska Lantmännen 

Svenska Lantmännen valde för några år sedan att, efter att tidigare arbetat med 
skräddarsydda affärssystem, istället byta till Movex som affärssystem. Orsaken var att 
företaget ville ha ett standardsystem som möjliggör ökad integration med andra 
affärssystem. De främsta skälen till det valet är ekonomiska. Svenska Lantmännen 
räknar med att integrationen gentemot kunder och leverantörer skall bli bättre. Dock 
konstateras att handeln med lantbrukare fortfarande innehåller många 
”skräddarsydda” delar, vilket gör att företaget också när det gäller e-handelsdelarna 
initialt måste skräddarsy en del funktioner. Företagets erfarenhet av EDI är inte alltför 
goda. Standarden anses vara alldeles för tungrodd för att vara användbar annat än i 
integrationen med företagets största leverantör. Svenska Lantmännen hoppas därför 
mycket på XML, men välkomnar även andra nya standards. Genom valet av ett 
standardiserat affärssystem hoppas företaget få tillgång till allt fler standardiserade 
lösningar när det gäller integrationen mellan företaget och dess leverantörer. När det 
gäller integrationen mellan företaget och kunderna vid e-handel anser de sig ha hunnit 
längre. Integrationen sker på de villkor Svenska Lantmännen ställer. Idag ligger 
kostnadsbesparingarna framförallt hos det egna företaget genom att lantbrukaren 
lägger en order direkt in i företagets system. Utvecklingen inom området kommer att 
möjliggöra att lantbrukaren kan återanvända information från Svenska Lantmännens 
system, för att bättre kunna leda och upprätthålla kontroll över sitt eget företag. Här 
finns olika former för själva informationsöverföringen, men säkerligen kommer de 
standards som är mest dominerande på marknaden att användas.   

 

8.4.8 Volvo 

Volvo uppger att på grund av det stora informationsflödet som förekommer mellan 
Volvo och leverantörerna är det väldigt resurskrävande att använda manuella metoder. 
För att bli mer effektiva började Volvo därför att använda sig av elektronisk handel. 
En annan anledning var att elektronisk handel underlättar kommunikationen för 
leverantörerna. Företagets standard valdes med anledning av att svenska Odette 
skapade standarden för just bilindustrin. Företaget förväntade sig att en 
standardisering skulle innebära ett “papperslöst” arbetssätt, men det har inte blivit 
riktigt så papperslöst som det var tänkt. De förväntade sig också att en standardisering 
skulle ge mer effektiva arbetssätt, eftersom elektronisk handel innebär mer automatik. 
Detta har uppfyllts, vilket innebär att resursreduktioner har gjorts. Exempel på detta är 
en större kontroll på företagets godsflöde genom att Volvo numera har en automatisk 
godsmottagning. Fördelar med standards är att de innebär ett förenklat arbetssätt samt 
att Volvo har kunnat göra ledtidsreduktioner kring sin materialanskaffning. En 
nackdel med standards är att e-handel innebär dyra investeringar för företagets 
leverantörer och effekten kan bli att leverantörerna inte integrerar EDI i sina system. 
Detta innebär att leverantören inte får ta del av fördelarna med papperslöst och 
effektivare arbetssätt. 

 

8.4.9 Analys av fördelar/möjligheter vs nackdelar/problem med standards 

De förväntningar företagen haft på vad standards kan göra kan kopplas till de faktorer 
som påverkat företagen vid val av standards (se avsnitt 8.2.9). Företagen uppger att 
följande förväntningar fanns innan implementering:    
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• Enkelhet tack vare att VAN-företag kan sköta konvertering 

• Effektivisering av arbetssätt för administrativa rutiner 

• Verktyg för inköparna som på ett enkelt sätt kan jämföra priser och varor 

• Underlätta och effektivisera kommunikationen med samarbetspartners genom 
att skapa ett enhetligt gränssnitt 

Företag X förväntade sig att en standardisering skulle innebära att företaget skapade 
ett enkelt gränssnitt mot ett flertal intressenter, men de har fått erfara att en 
implementering mot kund/leverantör ofta kräver modifieringar för varje enskild 
kund/leverantör. Att Företag X hade denna förväntning kan bero på att deras 
samarbetspartner intalat dem detta i syfte att påverka dem att införskaffa EDI. Även 
Fredholm (1999) påpekar att det är komplicerat att införa EDI och att det kräver 
avancerad infrastruktur (se avsnitt 4.2). Faktum är att det är både komplicerat och dyrt 
att införa EDI och detta kan vara en av grundorsakerna till att utvecklingen av EDI 
gått långsamt framåt. LUNA förväntade sig att en standardisering skulle medföra ett 
enklare förfarande vid uppkoppling av nya kundkontakter. Denna förhoppning har 
också infriats. De anser att det är enkelt att koppla upp nya kunder och anger inte 
några modifieringsproblem. En förklaring kan vara att LUNA är den dominerande 
parten, vilket också påvisas av att deras samarbetspartners tar på sig LUNA:s standard 
(se avsnitt LUNA 8.2.5). Svaret säger dock inget om hur LUNAS samarbetspartners 
upplever uppkopplingen mellan företagen. Företag X däremot påverkas av sina 
samarbetspartners vid val av standards (se avsnitt 8.2.3). Detta kan innebära att de får 
anpassa sig till det andra mer dominerande företaget, vilket kan förklara att de 
upplever modifieringsproblem vid uppkoppling av nya kontakter. Två av företagen 
uppger att införandet av standards tagit längre tid än beräknat. En av dessa är 
Järniakedjan som förväntade sig att standardisering i kombination med centralisering 
av den enskilde handlarens administration skulle leda till snabbare orderflöde och 
rationalisering av fakturaflödet, samt att samordning av butikernas inköp skulle ge 
företaget en starkare sits vid förhandlingar om nya inköpsavtal. De centraliserade 
inköpen har gett resultat och verkar på sikt helt kunna uppfylla förväntningarna. 
Problem med butiksystemen har försenat projektet och därmed har standardisering 
hittills inte gett den önskade rationaliseringen. Detta kan förklaras med att de tekniska 
lösningar som finns tillgängliga ställer till problem på grund av sin komplexitet. Även 
Skövde Kommun uppger att införandet tagit längre tid än de hade räknat med, vilket 
tyder på att företag måste bereda sig på att en standardisering av affärsprocesserna för 
e-handel tar tid att införa. Detta blir särskilt märkbart när många kontaktpunkter ska 
samordnas som i Järniakedjans fall. Risken finns att många företag drar sig för att 
investera i EDI, eftersom det uppenbarligen tar tid att införa och företag vill för det 
mesta se snabba resultat på en investering. Volvo upplever att standardiseringen inte 
gett ett så “papperslöst” arbetssätt som de förväntat sig, men att den skapat effektiva 
arbetssätt och därmed resursreduktioner. Företaget har sysslat med EDI länge och kan 
därför skörda vinsten av sitt arbete. Det verkar finnas behov av nya lösningar som gör 
det enkelt att standardisera och det är en nog en förutsättning för att företag ska kunna 
hänga med i den positiva utveckling som Connolly & Begg (2002) förutspår för e-
handel - B2B (se kapitel 1). Orsaker till varför företaget valt den standard som de 
använder idag anses vara besvarad i tidigare analysdelar. 

 

Skövde Kommun uppger att de håller på att införa orderlösa fakturor på elektronisk 
väg, d.v.s. fakturor gällande el, telefoni, leasing och bensin. Vid en jämförelse med 
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litteraturen säger till exempel Fredholm (1999) att en orderlösprocess är vanligast just 
vid förbrukning av tjänster som inte beställs, eller vid tjänster som förbrukas löpande 
exempelvis abonnemangsavgifter för telefoni, hyra, städning. Detta tyder på ett nytt 
tänkande där gamla invanda rutiner ifrågasätts och där en standardisering kan 
effektivisera rutinmässiga affärsprocesser.   

 

Fördelar med standards 

Nästan 40 % av företagen uppger att en av fördelarna med standards är att proceduren 
förenklas när en ny kontakt ska etableras det vill säga när företaget väl har infört 
standards så går det lätt att införliva nya kunder/leverantörer i systemet. Denna fördel 
anger även Söderström (2001) som skriver att standards ger möjlighet att snabbt kunna 
etablera en leverantör/samarbetspartner i nätverk, samt lätt kunna integrera nya 
medlemmar i virtuella organisationer. Över 60 % av företagen uppger att en annan 
fördel med standards är att den garanterar att det inte blir missförstånd mellan 
affärsparterna vid överföring av affärstransaktioner, därför att standards innebär att 
man pratar samma språk det vill säga parterna använder samma beskrivningsmodell. 
Standardisering medför att inblandade parter vet vad som gäller och att företaget 
slipper diskussioner om vad som är rätt och fel. De flesta av företagen verkar överens 
om att en automatisering av affärsprocesserna leder till ökad effektivitet, vilket ger 
kostnadsreduceringar. Detta beskriver även Söderström som en fördel (2001). 
Författaren skriver vidare att detta ger möjlighet till satsningar på icke produktiva 
differentieringar. Exempel på detta ger Elektroskandia i avsnitt 8.5.1 där företaget 
uppger att standardisering av företagets affärsprocesser medfört förändrade 
arbetsuppgifter. Exempelvis har säljarnas roll förändrats till att i större utsträckning än 
innan fungera som problemlösare och expertrådgivare. Elektroskandias respondent 
anser att den stora fördelen med standardiserade affärstransaktioner via EDI, är att 
varje företag arbetar i sitt eget system vilket gör att respektive systems funktionalitet 
inte påverkas. Detta verkar stämma med en av Söderströms (2001) fördelar nämligen 
att global förbindelse och kommunikation, kan utföras utan att behöva bekymra sig om 
tids- och platsrestriktioner. 

 

Söderström (2001) uppger även fördelen att samverkan och automatisering av 
affärsprocesser och system åstadkoms genom komponentbaserad utveckling. Svenska 
Lantmännen upplever inte att det finns några fördelar med EDI, men uppger däremot 
att de har förhoppningen att affärssystemet Movex ska möjliggöra ökad integration 
med andra affärssystem. Affärssystemet ska ge företaget tillgång till allt fler 
standardiserade lösningar när det gäller integrationen mellan företaget och dess 
leverantörer. Min förmodan är att det blir enklare för Svenska Lantmännen att utnyttja 
sig av EDI när affärssystemet är helt färdigimplementerat det vill säga då arbetet med 
att gå igenom alla kund/leverantörskontakter genomförts (se avsnitt 8.5.7).  

 

Sammantaget kan sägas att samtliga av Söderströms (2001) angivna fördelar även 
finns med bland de fördelar som företagen uppgivit. Företagen har inte tagit upp några 
fördelar utöver de som beskrivits av Söderström vilket kan tyda på att dessa anses som 
väsentliga både av akademi och av näringsliv. 
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Nackdelar med standards 

Flera företag påpekar att det krävs en hel del resurser i from av pengar och tid för att 
implementera ett fungerande e-handels system. Integrationen mellan företag sker inte 
alltid på ett så enkelt sätt som vore önskvärt. Volvo tar exempelvis upp att det finns 
problem då EDI kräver dyra investeringar för företagets leverantörer med effekten att 
alla leverantörer inte integrerar EDI. Även Skövde kommun påpekar att parter som 
inte tidigare arbetat med standards har en hög tröskel att ta sig över och att det krävs 
en del investeringar för att integrera e-handelssystemet med företagets affärssystem. 
Företag X anger också att standards ofta innebär mycket komplexa lösningar för att 
lösa mångas behov. Detta kan jämföras med Söderström (2001), som uppger att det 
finns nackdelar då integrering av olika organisatoriska processer inte kan genomföras 
på ett så enkelt sätt som är önskvärt. Söderström (2001) anger även andra problem. 
Dessa är: Utvecklingstiden för standards är så lång att standards riskerar att inte 
fungera tillsammans med, eller ta hänsyn till, ny teknik. Företag som utvecklar 
standards försöker bli dominanta på marknaden, samt att skillnader i schema kan 
utgöra ett problem. Företagen tar inte upp någon av dessa nackdelar. Det kan bero på 
att företagen inte tycker att de utgör något problem eller att dessa problem inte är de 
mest primära sett ur det egna företagets perspektiv. I avsnitt 8.2.9 analyserades 
vilken påverkan dominerade affärspartners har på deras mindre kunder och 
leverantörer, problemet i samband med detta är att företag kan råka ut för att behöva 
hantera många olika standards (Rotem et al., 2001). Inte heller detta problem har 
tagits upp av företagen. Mycket tyder dock på att det är ett problem som kommer att 
öka i framtiden därför att utbudet av standards verkar utökas. Ytterligare en nackdel 
har uppgetts utöver de punkter som Söderström (2001) beskriver. Det är 
Elektroskandias respondent som anser att exempelvis Edifact är för generellt 
utformad det vill säga den är gjord för att passa alla situationer och innefattar därför 
många möjligheter och varianter. Problemet är att företag oftast använder en liten del 
av standarden. Detta problem har gett upphov till olika branschstandards exempelvis 
SFTI. Detta bidrar till att det, förutom olika standards, finns varianter på samma 
standard.  

 

8.5 Standards påverkan på affärsprocesser 
 

I detta avsnitt besvaras fråga sexton om standards har påverkat företagets 
affärsprocesser och i så fall på vilket vis. I slutet av kapitlet analyseras svaren på 
frågeställningen. 

 

8.5.1 Elektroskandia 

Elektroskandia anser att en automatisering av affärsprocesserna har inneburit en 
effektivisering av arbetsrutiner genom att mänsklig inblandning minskar. 
Effektiviseringen har medfört förändrade arbetsuppgifter för personalen. 
Rutinbeställningar utförs automatiskt vilket gör att säljarnas roll förändrats till att i 
större utsträckning än innan fungera som problemlösare och expertrådgivare.  
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8.5.2 Föreningssparbanken 

Föreningssparbanken menar att själva processen och ett förändrat arbetssätt är mycket 
viktigare frågor att lösa än att välja standard. När banken löst dessa frågor valdes den 
standard som var lämplig vid tillfället. 1997 var det Edifact och Perl som 
programspråk, idag kanske banken skulle välja någon XML-dialekt och Java som 
språk. 

 

8.5.3 Företag X 

Företag X tycker att företagets affärsprocesser inte påverkats av en standardisering. 
Standards används i gränssnitt mot kund där de tidigare inte har använt det. Ingen 
intern förändring har gjorts då standards utgör en mycket liten del av företagets 
verksamhet. 

8.5.4 Järniakedjan 

Järniakedjan anser att en standardisering påverkat företagets affärsprocesser, då hela 
förfarandet med en central hantering av fakturor är ny. Hittills har handlarna beställt 
på många olika sätt, vilka har varit mer eller mindre manuella. Med det nya systemet 
har affärerna stramats upp och förenklats. Butikerna kommer också att förenkla sin 
administration avsevärt, men förändringarna är inte helt genomförda ännu. 
Järniakedjan plockar successivt in butiker och leverantörer för att undvika kaos. Hela 
införandet kommer troligen att ta ytterligare ett år. 

 

8.5.5 LUNA 

LUNA anser inte att standards påverkar verksamheten eller sättet att arbeta. Att inte 
använda standards innebär dock mer konverteringar. Affärsprocesserna förenklas i det 
avseendet att det går snabbare att införa nya kontakter. 

 

8.5.6 Skövde kommun 

Skövde kommun menar att deras affärsprocesser påverkats av standardisering i någon 
större grad, förutom affärsavtal upprättas idag även EDI-avtal med kommunens 
leverantörer. Ytterligare svar på denna fråga ges i avsnitt 8.4.6. 

 

8.5.7 Svenska Lantmännen 

Svenska Lantmännen svarar att det finns många dimensioner på det här med 
elektronisk handel via B2B. Den utveckling företaget står mitt uppe i är att gå igenom 
alla kontakter som görs med leverantörer och kunder, för att se hur företaget kan 
automatisera och förädla dem. I första hand handlar det om rena affärstransaktioner, 
men också om utbytet av ”mjuk” information som en företagsledare behöver för att 
driva och utveckla sitt företag. Företaget ser e-handel som ett ganska brett område där 
hanteringen av de rena affärstransaktionerna är en del i en större helhet. Givetvis ger 
automatiseringen av affärstransaktioner en hel del effektiviseringsvinster, men det 
gäller även andra områden för informationshantering mellan deras kunder och 
leverantörer. Svenska Lantmännen anser för övrigt att standards inte påverkat 
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affärsprocesserna något nämnvärt när det gäller e-handeln. Däremot när det gäller 
införandet av affärssystemet där ambitionen har varit att använda Movex standard i så 
stor utsträckning som möjligt. 

 

8.5.8 Volvo 

Volvo bedömer att införandet av standard har inneburit att de har blivit mer effektiva, 
fått en resursreduktion, vilket innebär en lägre kostnad per transaktion. 

 

8.5.9 Analys av standards påverkan på affärsprocesser 

Respondentsvaren visar att 75 % av företagen anser att en standardisering påverkar 
affärsprocesserna. Elektroskandia tycker att företagets standardisering av 
affärsprocesserna har inneburit en effektivisering av arbetsrutiner, vilket medfört 
förändrade arbetsuppgifter för personalen. Företaget verkar ha lyckats bra med sin 
implementering, eftersom förväntningarna infriats (se avsnitt 8.4.1). Ett flertal 
författare betonar vikten av att skapa effektiva affärsprocesser, vilket kan vara 
avgörande för om företaget ska lyckas med e-handel eller inte (Fredholm, 1999; 
O’Sullivan & Whitecar, 2000; Davenport, 1993). Elektroskandia uppger (avsnitt 
8.4.1) att den förändring som en standardisering innebär är nödvändig för företagets 
fortsatta utveckling. Detta tankesätt kan stödjas på både GEA (2002) och Fredholm 
(1999), då dessa två understryker att det är av stor vikt att ledningen för företag som 
tänker införa e-handel är medvetna om att ändringar i affärsprocesser och organisation 
kan vara avgörande för att höja företaget till en annan nivå än konkurrenterna. 
Ovanstående styrks även av Föreningssparbanken, vilka menar att själva processen 
och ett förändrat arbetssätt är mycket viktigare frågor att lösa än vilken standard som 
väljs. Järniakedjan anser vidare att standardiseringen påverkat företagets 
affärsprocesser, då hela hanteringen med en central administration är ny, affärerna har 
stramats upp och förenklats. Skövde kommun tycker också att deras affärsprocesser 
påverkats av standardiseringen. Även Volvo bedömer att införandet av standard 
inneburit en effektivisering, vilket medfört en resursreduktion. Svenska Lantmännen 
skriver att standardiseringen inte påverkar affärsprocesserna för e-handel, men jag gör 
ändå tolkningen att Svenska Lantmännen arbetar med sina affärsprocesser. Företaget 
anger att de håller på att gå igenom alla kontakter som görs med leverantörer och 
kunder, för att se hur företaget kan automatisera och förädla dem och på så vis uppnå 
effektiviseringsvinster. 

 

Företag X tycker däremot inte att företagets affärsprocesser påverkats av en 
standardisering. De uppger att ingen intern förändring har gjorts, då standards utgör 
en mycket liten del av företagets verksamhet. Det verkar vara så att i nuläget använder 
företaget standards i så pass liten omfattning, därför har de inte behövt fundera på om 
affärsprocesserna bör förändras. Företaget uppger att de även påbörjat ett projekt med 
XML, vilket visar att det verkar finnas intresse hos företaget att utveckla e-handel 
genom standardisering. Min slutsats är att företagets affärsprocesser troligen behöver 
analyseras och förändras för att kommande implementation ska bli lyckad. LUNA 
anser inte heller att standardisering påverkar verksamheten eller sättet att arbeta. 
Respondenten påpekar dock att affärsprocesserna förenklas i det avseendet att det går 
snabbare att införa nya kontakter. Då LUNA är ett företag som använt standards länge 
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förmodar jag att företaget förändrat och gått igenom sina affärsprocesser under tidens 
gång, men att dessa är så inarbetade att de upplevs som självklara för respondenten.  

 

8.6 Framtiden inom elektronisk handel via B2B 
 

I detta avsnitt gavs fritt utrymme för företagen att sia om framtiden för elektronisk 
handel mellan företag. Idag är teknologierna XML och EDI aktuella inom elektronisk 
handel, men vad kommer att hända i framtiden? Hur kommer standards att utvecklas? 
Finns det utrymme för nya lösningar? Kapitlet avslutas med en analys av inkomna 
svar. 

 

8.6.1 Elektroskandia 

Elektroskandia tycker att det verkar som om utvecklingen går mot en ökning av 
standardpaket. Enkelhet är drivfjädern som styr denna utveckling i den bemärkelsen 
att företag väljer det system som är bäst anpassat till befintliga system och som 
därmed gör implementeringen enkel. EDI kommer troligen att vara ledande 
åtminstone fem år framåt. De stora investeringar som företag redan gjort i systemet 
gör att det inte skulle vara vare sig lönsamt eller nödvändigt att byta till exempelvis en 
XML lösning.  

 

8.6.2 Föreningssparbanken 

Föreningssparbanken har hittills inte hittat något bra motiv för att byta EDI och 
Edifact mot någon XML-dialekt. 

 

8.6.3 Företag X 

Företag X tror att användandet av EDI och framförallt av XML kommer att öka, då 
det finns behov av automatisering av affärstransaktioner vid elektronisk handel via 
B2B. Företaget anser att en trolig utveckling är en ökning av samordnade lösningar 
via portaler, marknadsplatser etc. samt även en fortsatt utveckling av direktkoppling 
mellan kund och leverantör. 

 

8.6.4 Järniakedjan 

Järniakedjan tror att användningen av EDI definitivt kommer att öka. Branschen 
känns nu mogen för detta efter att i många år pratat om det. Företaget använder inte 
XML i dagsläget, men diskussioner förs om att använda det i vissa speciella fall. 
Totalt sätt kommer nog företaget att använda XML betydligt mindre än EDI. 
Utveckling av standards är en överlevnadsfråga. Om alla vandrar sin egen väg 
kommer de stora jättarna att ta över på grund av stordriftsfördelar. Nya lösningar 
kommer att implementeras successivt, inte minst inom e-handeln. Respondenten tror 
dock inte att all ny teknik omedelbart kommer att anammas. Det har hittills visat sig 
att det tar många år för branschen att driftsmässigt använda nya instrument. I övrigt är 
EDI definitivt inte någon ny standard. Redan för 25 år sedan fick respondenten en 
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presentation av Odette hos Volvo. EDI har dock tidigare varit alldeles för dyr att 
implementera i mindre organisationer, inte minst beroende på att det krävs ett 
samarbete mellan många företag. Nu känns det dock som om man nått en kritisk 
massa och att användningen ökar snabbt. Av samma anledning verkar det vara trögt 
att etablera XML som standard inom e-handel. 

 

8.6.5 LUNA 

LUNA tror att användandet av EDI och framförallt XML kommer att öka. På sikt 
kommer XML att användas som standard inom e-handel (B2B). Dessutom tror 
företaget på en ökad användning av EDI vid fakturering, INVOIC. 

 

8.6.6 Skövde kommun 

Skövde kommun anser att det för närvarande inte finns något bättre system än EDI 
när det gäller avrop av dagligvaror. I framtiden tror Skövde kommun att en utveckling 
kommer att ske på detta område kanske mot XML, OBI eller något annat. Open 
Buying on the Internet (OBI, 1998) är namnet på en organisation och en standard 
Organisationen bildades 1997 och styrs av CommerceNet. OBI ägnar sig åt att 
utveckla öppna standards för B2B (OBI, 1998). SFTI-standarden utvecklas hela tiden 
och nya scenarios skapas. Ett scenario kan beskrivas som en modell av en 
standardiserad affärsprocess (SFTI, 2002). Syftet med att standardisera 
affärsprocesser är att de berörda parternas systemstöd skall kunna automatiseras. 
Standardiseringen innebär att informationsutbytet mellan parternas system definieras 
exakt och regelstyrt. Idag arbetar kommunen efter affärsscenario 6.1 men redan under 
våren börjar de arbeta med scenario 9.1/9.2 orderlös handel samt Webscenario 6.5. 
Scenario 6.5 innebär att kommunen går in på företagets hemsida och lägger en 
beställning. Företaget bekräftar beställningen med en EDI-bekräftelse sedan löper 
scenariot lika scenario 6.1. Viktigt för Skövde kommun är att hela kedjan från 
beställning till betalning klaras. Att bara gå in och lägga en elektronisk beställning 
och sedan få en traditionell pappersfaktura innebär inga besparingar. En utveckling 
pågår inom flera olika områden gällande elektronisk handel. Kommunen tror att om 
fem år ser e-handeln helt annorlunda ut än vad den gör idag och är mer allmänt 
vedertagen än i dagsläget.   

 

8.6.7 Svenska Lantmännen 

Svenska Lantmännens respondent tror att EDI endast kommer att användas i mycket 
speciella fall där det handlar om mycket stora transaktionsmängder mellan enstaka 
parter. XML kommer förhoppningsvis att bli väsentligt intressantare. När det gäller 
utvecklingen av standards kommer det alltid att vara en avvägning mellan 
skräddarsytt och standards. Det stora genomslaget för ett fåtal företags lösningar inom 
IT-området talar sitt tydliga språk. Det är standards som gäller. Utvecklingen på det 
här området är mycket snabb så säkert kommer det nya användbara standards. 
Företaget är positiv till en sådan utveckling och villiga att använda nya och enklare 
lösningar.  
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8.6.8 Volvo 

Volvo ser ett fortsatt behov av användning av EDI gentemot sina leverantörer. 
Företaget tror att en utveckling kommer att ske mot standards som är mer Webb-
baserade. Då det gäller nyare lösningar tror respondenten att de kommer att vara 
enklare att hantera samt att det inte krävs någon större investering det vill säga 
Internet kommer att medföra ett större användningsområde.  

 

8.6.9 Analys av framtiden inom elektronisk handel via B2B 

Samtliga företag har investerat i EDI-hantering och verkar inte finna någon vinst med 
att byta detta system till en XML-lösning inom de närmaste åren. Ytterligare en faktor 
som verkar påverka är att 50 % av företagen gjort sin EDI-investering under de 
senaste fem åren (se avsnitt 8.1.1 till och med 8.1.8). EDI används i företagens mest 
transaktionsintensiva flöden och anses fungera bra. Detta kan jämföras med Fredholm 
(1999), som beskriver EDI som ett tillförlitligt sätt att hantera stora mängder 
strukturerad information. För övrigt skulle ett byte påverka företagets nära 
samarbetspartners då EDI främst används där det finns en mer långsiktig relation 
mellan parterna (Fredholm, 1999). 

 

Flera av företagen ser en utveckling mot enklare och webb-baserade lösningar. En 
sådan lösning skulle kunna vara XML-baserad, då GEA (2002) anser att XML i 
jämförelse med EDI ger enklare och billigare lösningar för små- och medelstora 
företag. GEA tror vidare att XML kommer att innebära ett stort genombrott för e-
handel inom de flesta branscher och att standarden kommer att kunna utnyttjas för i 
princip samma ändamål som existerande Edifact-meddelanden (GEA, 2002). 
Företagen i undersökningen anser överlag att EDI kommer att ersättas med någon 
annan lösning, antingen XML eller någon annan enkel och webb-baserad standard. De 
båda elgrossisterna i undersökningen har påbörjat eller kommer att börja använda 
XML inom en snar framtid. Företag X har startat ett pilotprojekt tillsammans med en 
kund där XML används som standard och Elektroskandia håller på att utveckla en 
portallösning som eventuellt ska baseras på standarden (se avsnitt 8.1.1).    

 

Svenska Lantmännens respondent påpekar att utvecklingen av EDI-användandet gått 
långsamt från introduceringen för cirka 25 år sedan och befarar därför att även att 
XML kommer att gå samma öde till mötes. Denna farhåga verkar inte stämma 
överens med GEA:s (2002) åsikt eftersom GEA tror att XML kommer att innebära ett 
stort genombrott för e-handel inom de flesta branscher. Trots att ingen av företagen i 
undersökningen börjat använda sig av XML ännu, visas idag ett mycket stort intresse 
för standarden från både akademi och näringsliv. Ett bevis på detta är att en mängd 
standards snabbt utvecklats med XML som basteknologi och att standarden drar med 
de stora aktörerna i IT-världen vilket exempelvis Edifact aldrig gjort (GEA, 2002). 

 

Fredholm (1999) och Rentzhog (1998) anser att en granskning av ett företags hela 
affärsflöde kan leda till upptäckt av möjliga förbättringsområden, vilket ofta leder till 
att många av de traditionella affärsdokumenten omprövas och plockas bort eller 
ersätts med någon annan typ av kvittens. I denna undersökning tror exempelvis 
LUNA på en ökning av automatiserade faktureringsrutiner i framtiden. Skövde 
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Kommun kommer att starta med orderlös e-handel inom kort. Detta tyder på att 
affärsprocesserna inom e-handel kommer att förändras en hel del framöver även inom 
traditionell EDI.  

 

I detta kapitel har insamlat material från företagen som ingår i enkätundersökningen 
presenterats. Materialet har sedan analyserats med utgångspunkt från 
problempreciseringen. De teorier som tagits upp i kapitel 2 till och med 4 har legat till 
grund för analysen. Nästa kapitel (kapitel 9) inleds med en allmän diskussion om vad 
som framkommit i detta kapitels analysdelar, därefter görs en kort sammanfattning av 
analysen och slutligen redovisas om frågeställningen kunnat besvaras på ett 
tillfredställande sätt.  
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9 Slutlig analys och resultat 
 

Detta kapitel inleds med en allmän diskussion kring ämnesområdet och vad som 
framkommit i analysen i kapitel 8, därefter görs en kort sammanfattning av 
analysdelarna. Kapitlet avslutas med en återkoppling till problemställningen för att ge 
svar om insamlat material räckt för att kunna besvara frågeställningen på ett 
tillfredställande sätt.  

 

9.1 Allmänt 
 

För nästan 25 år sedan utvecklades EDI som innebar en möjlighet att elektroniskt 
överföra standardiserade meddelanden mellan företag. Det fanns behov av att 
effektivisera affärsprocesserna och skapa automatiska affärstransaktioner på grund av 
en allt hårdare konkurrenssituation i näringslivet. För att EDI skulle fungera krävdes 
att en standard utvecklades som gjorde att meddelanden som skickades mellan företag 
kunde förstås av båda parter på ett otvetydigt sätt. I början fick företag som skaffade 
EDI konstruera egna företagsspecifika standards eftersom det inte fanns några färdiga 
på marknaden. År 1988 kom standarden Edifact, den blev den vanligast 
förekommande standarden i Europa. EDI är dock en dyr investering och tekniken 
upplevs som komplex då det kräver att resurser läggs på införandet och underhåll av 
systemet. Detta har lett till att det främst är de större företagen som infört EDI och då i 
samarbete med sina största samarbetspartners. De små- och medelstora företagen har 
inte haft råd att ta del av teknologin, vilket troligen är en av orsakerna till att 
utvecklingen har gått långsamt framåt. Internet och webben har dock inneburit en 
vändpunkt för e-handel. Nya teknologier har skapats som är anpassade till Internet. År 
1998 presenterades standarden XML. Denna standard förespås vara banbrytande för 
e-handeln då den är anpassad för webben samt att den även passar mindre företag. Att 
XML snabbt blivit populär inom e-handel bekräftas genom att en mängd standards 
utvecklats med XML som basteknologi. Standarden har fått med sig de stora 
aktörerna i IT-världen, något som EDI aldrig fått. Bakom de nya standarderna inom 
XML, står ofta olika organisationer utan vinstintresse eller större konsortier av många 
ledande företag. Detta tyder på att det finns en rädsla för att en stark IT-aktör ska bli 
ensam på marknaden och styra utvecklingen. Samtidigt innebär denna mångfald av 
standards att de mindre och medelstora företagen som ofta påverkas av dominerande 
samarbetspartner kan bli tvingade att klara av att hantera en mängd olika standards. 
Detta kräver investeringar i speciell teknik vilket kan leda till att mindre företag inte 
har råd att investera i tekniken, med följden att de kan förlora viktiga 
samarbetspartners. I min undersökning har det visat sig att företagen sällan kan välja 
den teknologi de behöver utan valet påverkas ofta av andra faktorer.  

 

Lösningen på problemet med att hantera många standards skulle kunna vara att alla 
företag enas om en enda standard. Haken är att detta troligen skulle medföra en 
monopolsituation, samt att utvecklingen mot ännu bättre lösningar skulle hämmas. 
Det är viktigt att utvecklingen inte avstannar för det verkar finnas behov av nya 
lösningar som gör det enkelt att standardisera vilket är en förutsättning för att företag 
ska kunna hänga med i den positiva utveckling som förutspås för e-handel via B2B. 
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Det finns dessutom möjlighet att tjäna stora pengar inom e-handel för B2B om 
företaget lyckas med satsningen att nå ut till en global massmarknad. Dock finns 
risken att många företag drar sig för att investera i ett standardiserat e-handelssystem 
eftersom det i dagsläget är både dyrt, komplicerat och tar tid att införa. I B2B företag 
påverkar en standardisering företagets affärsprocesser. I undersökningen har det 
framkommit att de flesta av företagen valt att standardisera huvuddelen av sina 
affärsprocesser för e-handel. Orsaken verkar vara att de är medvetna om att det är 
först då de kan uppnå de effektiviseringsvinster som en standardisering medför. I 
nästa avsnitt görs en kortare och generellare sammanfattning av analysdelarna (8.1.9, 
8.2.9, 8.3.9, 8.4.9, 8.5.9 och 8.6.9).  

 

9.2 Sammanfattning av analys 
 

Undersökningsmaterialet tyder på att de flesta av företagen är positiva till e-handel 
och vill hitta lösningar för att skapa elektroniska samarbetsvägar med alla sina 
företagskunder/leverantörer. Alla lösningar grundar sig dock inte på standardiserade 
affärstransaktioner mellan samarbetspartners. Exempelvis används en webblösning 
där företagen försöker få mindre företag att beställa på företagets webbsida. Detta 
innebär effektiviseringsvinster för det stora företaget då ordern går direkt in i 
företagets affärssystem, men inte för de små företagen som måste logga in i deras 
system. Portaler är ett av de nyaste begreppen inom elektronisk handel och om några 
år kan det nog förväntas att denna lösning kommer att användas mer frekvent. I 
nuläget verkar dock sådana lösningar befinna sig på utvecklingsstadiet. Att portaler 
kan baseras på såväl EDI som XML, gör att dessa kan innebära ett genombrott för 
XML inom e-handel. De flesta av företagen har i något skede av e-handelsinförandet 
använt sig av konsulthjälp, vilket tyder på att fullständig kompetens om e-handel inte 
finns i företagen, utan hjälp behövs åtminstone initialt utifrån.  

 

Materialet i min undersökning visar att vanliga affärsprocesser för e-handel är 
upphandling (dvs. inköpsprocesser), order-, faktura- och betalprocess. De företag som 
använder EDI mot leverantör använder troligen ett upphandlingsförfarande som till 
stor del är standardiserat. Orsaken är att vid ett standardiserat e-handelssamarbete 
måste leverantören bindas upp genom avtal, då det handlar om ett längre samarbete. 
De flesta företag använder order- och faktureringsprocesser, men endast ett fåtal 
använder EDI i betalprocessen för e-handel. Bankerna har troligen bra rutiner för 
betalprocesser och därför behövs inte EDI utnyttjas för detta. Dessutom använder sig 
de flesta företag av någon form av orderbekräftelse och/eller leveransavisering via 
EDI.  

 

Nästan 90 % av företagen i min undersökning kan anses vara påverkande av olika 
faktorer vid valet av standards. Faktorer som påverkar är starka IT-leverantörer, 
myndigheters åsikt om hur informationen ska hanteras, dominerande 
samarbetspartners. Svaren visar att 63 % av företagen antingen styr eller blir styrda av 
andra samarbetspartners. Detta visar att företagens val av standards inte präglas av 
full valfrihet, utan de flesta företag ingår i ett nätverk av samarbetspartners som 
påverkar varandra. Detta medför att ett enskilt företag sällan kan välja den e-handels 
teknologi som passar just det egna företaget bäst. Samtliga företag använder EDI-
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standarden Edifact, eftersom de flesta av företagen standardiserade innan XML kom 
1998 och därför fanns ingen annan standard att välja på. Bilbranschstandarden Odette 
används fortfarande av större biltillverkare, men företaget i denna undersökning är på 
väg att inom en snar framtid övergå helt till Edifact. Detta tyder på att det är viktigt att 
ha en enhetlig standard inom samma företag, vilket också bör förenkla hanteringen 
avsevärt. Inom basteknologin XML har ett stort antal standarder utvecklats på kort tid. 
Därför kan det finnas en risk att mindre företag i framtiden kommer att tvingas 
hantera flera olika standarder bland annat på grund av krav från flera dominanta 
samarbetspartners. I förlängningen kan det bli de mindre företagen som måste lära sig 
att hantera komplexa e-handelslösningar, detta trots att de större företagen har mer 
resurser att klara av komplicerad teknik. Risken finns att mindre företag förlorar 
viktiga samarbetspartners om de inte anpassar sig till kraven. Flera företag i min 
undersökning använder Edifact enligt branschstandarden SFTI, bland annat på grund 
av att Edifact anses vara alltför generellt utformad då den är gjord för att passa alla 
situationer och innefattar därför många möjligheter och varianter. Det insamlade 
materialet tyder på att standarden XML ännu inte fått något fäste ibland större företag 
i Västra Götaland inom e-handel. Flera författare förutspår att XML håller på att 
ersätta EDI-standarder som förstahandsalternativ vid affärsdataöverföring, men 
undersökningsmaterialet tyder på att detta inte kommer att ske de närmaste åren. 
Även om det skulle vara så att ett företag som inte tidigare sysslat med e-handel 
föredrar XML, så är det ofta dominanta samarbetspartners som påverkar vilka 
standards deras mindre kunder och leverantörer ska använda.  

 

I mitt undersökningsmaterial kan utläsas att det är enkelhet med standards som 
eftersträvas, men mycket tyder på att en standardisering i dagsläget är komplicerad. 
Att hälften av företagen låter en tredje part sköta hanteringen av EDI är ett tecken på 
detta. Både akademi och näringsliv är samstämmiga då de anser att EDI ställer stora 
krav på tekniken, exempelvis när det gäller konvertering mellan olika filformat, 
datakommunikation och loggning. En förklaring till att företag anlitar en tredje part, 
trots att det i längden blir dyrare än att investera i tekniken själva, kan vara att de 
snabbt vill komma igång med e-handel och genom att anlita en tredje part kan de 
börja använda systemet nästan direkt.  

 

Förväntningar som företag har på standards innan implementering uppges vara 
följande:    

• Enkelhet tack vare att VAN-företag kan sköta konvertering 

• Effektivisering av arbetssätt för administrativa rutiner 

• Verktyg för inköparna som på ett enkelt sätt kan jämföra priser och varor 

• Underlätta och effektivisera kommunikationen med samarbetspartners genom 
att skapa ett enhetligt gränssnitt 

Det verkar som att införande av standards tar längre tid än många företag förväntat sig 
och att en standardisering därför inte ger de snabba effektiviseringsvinster som 
företagen hoppats på. Detta gör att det verkar finnas behov av både enklare och 
billigare lösningar som kan implementeras snabbare.  

Fördelarna med standards uppges vara att: proceduren förenklas när en ny kontakt ska 
etableras det vill säga när företaget väl har infört standards så går det lätt att införliva 
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nya kunder/leverantörer i systemet, standards garanterar att det inte blir missförstånd 
mellan affärsparterna vid överföring av affärstransaktioner, en automatisering av 
affärsprocesserna leder till ökad effektivitet vilket ger kostnadsreduceringar, en 
standardisering möjliggör satsningar på icke produktiva differentieringar, används EDI 
arbetar varje företag arbetar i sitt eget system vilket gör att respektive systems 
funktionalitet inte påverkas.    

 

Nackdelar med standards anses vara: det krävs en hel del resurser i form av pengar och 
tid för att implementera ett fungerande e-handels system, integrationen mellan företag 
sker inte alltid på ett så enkelt sätt som vore önskvärt, EDI kräver dyra investeringar 
vilket kan medföra motstånd från samarbetspartners att integrera EDI mellan 
företagen, företag som inte tidigare arbetat med standards har en hög tröskel att ta sig 
över, det krävs en del investeringar för att integrera e-handelssystemet med företagets 
affärssystem, standards innebär ofta komplexa lösningar för att lösa mångas behov. 
Ytterligare en nackdel som uppgetts är att Edifact är för generellt utformad det vill 
säga den är gjord för att passa alla situationer och innefattar därför många möjligheter 
och varianter. Trots att flera nackdelar med standards angetts verkar de flesta av 
företagen positivt inställda till standards. De verkar medvetna om att själva processen 
med standardisering utvecklar företaget, eftersom en standardisering kräver en 
genomgång av affärsprocesserna.  

 

Företagen i min undersökning har investerat i EDI och verkar inte finna någon vinst 
med att byta detta system till en XML-lösning inom de närmaste åren. Ett byte 
påverkar dessutom företagets nära samarbetspartners. Behov finns av enklare och 
webb-baserade lösningar. Affärsprocesserna för e-handel kommer troligen att 
förändras och redan nu finns tecken på detta då exempelvis orderlös handel har börjat 
införas. I nästa avsnitt görs en återkoppling till frågeställningen (se avsnitt 5.2). Svar 
ges på om insamlat material räckt för att besvara rapportens frågeställning på ett 
tillfredställande sätt. 

 

9.3 Återkoppling till frågeställning 
 

I detta avsnitt görs en återkoppling till aktuell frågeställning (se avsnitt 5.2). Syftet är 
att försöka ge svar på om det insamlade materialet i enkätundersökningen räckt för att 
besvara frågeställning på ett tillfredställande sätt. Frågeställningen är uppdelad i 
delfrågor vars sammanlagda resultat ska besvara själva problempreciseringen det vill 
säga:  

 

�� Hur använder B2B-företag standards inom affärsprocesser som handlar om 
elektronisk handel? 

 

Ett flertal branscher finns representerade vilket gör att undersökningen kan klassas 
som bred och ganska heltäckande. Detta medför att vissa generella slutsatser kan dras 
som troligen gäller även andra branscher i Västra Götaland. Trots att samtliga företag 
i undersökningen kan rankas som stora talar följande för att dessa företag ändå kan 
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anses som representativa för små och medelstora företag: För det första tar ofta större 
företag till sig ny teknologi tidigare än små företag, då de av naturliga skäl har större 
resurser att lägga på utveckling och forskning. För det andra påverkar stora dominanta 
företag ofta vilka standards deras mindre företagskunder/leverantörer ska använda. 
Nedan redovisas varje delfråga för sig och det resultat som undersökningen lett fram 
till. Resultatet grundas på material och analyskapitlet (se kapitel 8):  

 

Vilka standards används?  

Materialet innehåller information om vilka standards som används och resultatet 
redovisas i nedanstående punkter: 

• EDI och standarden Edifact: används bland större företag i Västra Götaland som 
valt att standardisera sina affärssystem för e-handel. Orsaken till valet är för det 
mesta att ingen annan lösning fanns vid implementeringstillfället. 

• Branschstandards, exempelvis SFTI: används av en del företag, då Edifact anses 
vara alltför omfattande och generellt utformad. 

• Bilindustrin använder fortfarande sin branschspecifika standard Odette: Ett 
företag i undersökningen använder i nuläget både Odette och Edifact, men har 
som mål att inom en snar framtid enbart använda Edifact. Detta tyder på att det är 
viktigt att inom ett företag hålla en enhetlig standard. 

• Portaler är ett nytt begrepp inom e-handel som troligen kommer att öka i 
framtiden, men denna lösning verkar i dagsläget vara på utvecklingsstadiet. Då 
portaler kan grundas på antingen EDI eller XML kan de innebära ett genombrott 
för XML inom e-handel.  

EDI upplevs som en dyr och komplex teknologi, vilket gör att företag som gjort denna 
investering inte vill byta till någon ny lösning, såvida de inte ser någon uppenbar vinst 
i bytet. XML verkar inte ha accepterats bland företag ännu, då 
undersökningsmaterialet visar att endast ett av företagen har provat på att använda 
XML.  

 

Varför valdes aktuell standard, samt för och nackdelar med standards? 

Undersökningsmaterialet täcker en redovisning av frågan och resultatet redovisas 
nedan. Företagen i undersökningen hade följande förväntningar på standards innan 
implementering: 

• Enkelhet tack vare att VAN-företag kan sköta konvertering 

• Effektivisering av arbetssätt för administrativa rutiner 

• Verktyg för inköparna som på ett enkelt sätt kan jämföra priser och varor 

• Underlätta och effektivisera kommunikationen med samarbetspartners genom 
att skapa ett enhetligt gränssnitt 

Materialet visar att implementeringen i många fall tagit längre tid än vad företagen 
räknat med, vilket medfört att standardiseringen inte gett de snabba 
effektiviseringsvinster som förväntats. Detta kan tolkas som att det finns ett stort 
behov av ny teknologi som kan implementeras på ett mycket enklare och billigare 
sätt. Undersökningen visar att påverkan från omgivningen är stark vid val av 
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standards, vilket medför att andra faktorer än vilken teknologi som är bäst för 
företaget styr val av standards. Följande faktorer har identifierats i materialet: 

• Dominant samarbetspartner  

• Myndighet (regering)  

• Stark IT-leverantör 

Företagen i undersökningen har uppgivit följande fördelar med standards: 

• Proceduren förenklas när en ny kontakt ska etableras 

• Missförstånd undviks genom entydig transaktionsöverföring  

• Ökad effektivitet och därmed kostnadsreduceringar 

• Frigör resurser som kan läggas på andra områden 

• EDI har fördelen att varje företag arbetar i sitt eget system vilket gör att 
respektive systems funktionalitet inte påverkas.  

Följande nackdelar med standards har angetts: 

• Implementationen är dyr och tar tid  

• Integrationen mellan företag är ofta komplex 

• Hög tröskel att ta sig över för företag som ska börja standardisera 

• Edifact anses för omfattande och generellt utformad 

Trots att flera nackdelar med standards angetts verkar de flesta företag vara positiva 
till en standardisering. Det framkommer att själva processen utvecklar företaget 
genom att en standardisering kräver en genomgång av affärsprocesserna. 

 

I vilka affärsprocesser använder företaget standards?  

Materialet innehåller information om vilka affärsprocesser som standardiserats och 
resultatet presenteras i nedanstående punkter:  

• Resultatet visar att de vanligaste affärsprocesserna för e-handel är upphandlings-, 
order-, fakturerings- och betalprocesser. Dessutom förekommer nästan alltid 
någon form av orderbekräftelse och/eller leveransavisering.  

• Upphandling likställs med inköpsprocesser. De företag som använder sig av en 
standardiserad orderprocess mot leverantör använder en upphandlingsprocess där 
avtal skrivs för att knyta upp leverantören, då EDI endast används vid mer 
långsiktiga samarbeten mellan parterna. Troligen är större delen av 
upphandlingsprocessen standardiserad. 

• De flesta företag strävar efter att standardisera sina affärsprocesser för e-handel i 
så stor utsträckning som möjligt, eftersom det är först då som märkbara 
effektiviseringsvinster kan uppnås.  

• Nästan alla företag använder både order- och faktureringsprocess. Betalprocess 
används dock endast av ett företag. Orsaken är troligen att banker erbjuder bra 
rutiner för betalprocesser och därför behöver inte detta göras via EDI, eller att det 
kanske anses vara en säkerhetsfråga. 
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Hur har införandet av e-handel påverkat företagets affärsprocesser? 

Materialet täcker en redovisning av hur införandet av e-handel påverkat företagets 
affärsprocesser. Nedanstående har framkommit: 

• Företag som arbetat med EDI i större omfattning anser att en standardisering 
påverkar företagets affärsprocesser genom att det medför att affärsprocesserna 
gås igenom. Förändringen som blir resultatet av en standardisering medför att 
företaget utvecklas.  

• Affärsprocesserna förändras vid en standardisering bland annat genom att 
arbetsrutiner effektiviseras. Detta medför att resurser kan omfördelas till områden 
där de behövs bättre. Dessutom förändras arbetsuppgifterna från rutinmässiga 
uppdrag till mer kvalificerade arbetsuppgifter som exempelvis expertrådgivare.  

 

Hur ser företaget på framtiden inom området?  

Denna fråga anses besvarad då materialet innehåller information om hur företag ser på 
framtiden inom området. Resultatet redovisas nedan: 

• Företagen har investerat i EDI och verkar inte i nuläget inte finna någon 
anledning att byta till någon annan teknologi de närmaste åren. Dessutom har 
nästan hälften av företagen gjort sin EDI-investering under de senaste fem åren. 

• Företagen tror på en utveckling mot enklare och webb-baserade lösningar 
exempelvis XML.  

• Affärsprocesserna för e-handel tros förändras mot en ökning av automatiserade 
transaktioner exempelvis fakturering. Dessutom förmodas att en del transaktioner 
som används i dagsläget kommer att ifrågasättas och plockas bort. 

 

Ovanstående svar beskriver hur B2B-företag använder standards inom affärsprocesser 
som handlar om elektronisk handel, därför anses problemställningen vara besvarad på 
ett tillfredställande sätt. Detta kapitel har visat vilket resultat arbetet lett fram till, 
analysavsnitten har redovisats med en kortfattad sammanfattning och slutligen har en 
återkoppling gjorts för att reda ut om problemställningen besvarats på ett 
tillfredställande sätt. I kapitel 10 presenteras de slutsatser arbetet lett fram till. 
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10 Slutsatser 
 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som arbetet med rapporten lett fram till i 
nedanstående punkter.  

• Resultatet visar att valet av standards oftast inte styrs av vilken teknologi 
företaget behöver utan de flesta företag ingår i ett nätverk av samarbetspartners 
som påverkar varandra. Större företag verkar sträva efter att använda en enhetlig 
standard, men mindre företag kan i framtiden istället bli tvungna att klara av att 
hantera ett flertal standards som de mer eller mindre blir påtvingade av olika 
dominanta samarbetspartners. Detta kräver investeringar i avancerad teknik.   

• Standardiserade affärstransaktioner vid e-handel mellan företag verkar i dagsläget 
inte vara särskilt utbrett. Utvecklingen av EDI har gått långsamt och det är främst 
större företag och deras närmaste samarbetspartners som använder teknologin. 
Orsaken verkar vara att EDI är både dyr och komplex. För att alla företag, små 
som stora, ska kunna ta del av de effektiviseringsvinster som en standardisering 
innebär krävs enklare och billigare lösningar än EDI som dessutom är anpassade 
till Internet. XML förutspås vara den teknologi som kommer att bli vändpunkten 
för e-handel mellan företag. Fördelen är att den även vänder sig mot mindre 
företag. Studien visar dock att standarden inte fått något större fäste i regionen. 
De företag som investerat i en dyr och komplex EDI-lösning ser inte någon 
anledning att byta inom de närmsta åren. Dessutom påverkar dominanta 
samarbetspartners de mindre företagens val av standards.  

• Ett antagande kan göras att det rimligtvis tar några år från bildande av 
organisation och standard till dess att standarden är så inarbetad att företagen 
vill/vågar börja använda den. Detta gör att det troligen kommer att ta ytterligare 
några år innan lösningar som är XML-baserade kommer att börja användas i 
större omfattning inom e-handel.  

• Många företag väljer att låta en tredje part exempelvis ett VAN-företag stå för 
den dyrbara infrastrukturen och sköta överföringen av EDI-meddelanden. Denna 
lösning blir dyr vid transaktionsintensiv kommunikation mellan företag. I längden 
tjänar företag på att sköta denna teknik själva och dessutom behålls kontrollen 
inom företaget. Att företag ändå väljer att anlita en tredje part kan bero på att de 
snabbt vill komma igång med e-handel eller att det inte finns tillräcklig kunskap 
inom företaget att hantera tekniken. 

• Webblösningar som inte baseras på standards har börjat användas av företag för 
att få mindre företagskunder att beställa på företagets webb-sida. Detta innebär 
effektiviseringsvinster för det stora företaget då ordern går rakt in i deras system, 
men inte för de små företagen som måste logga in i deras system. 

• Användningen av portaler som bygger på standards kommer troligen att öka i 
framtiden. Fördelen är att de kan ge företag i vilket land som helst på jordklotet 
möjlighet att skaffa nya kunder över hela världen. Detta ökar också konkurrensen 
mellan företag och det gäller att ta till sig ny teknologi för att hänga med och inte 
bli akterseglad av sina konkurrenter.   

I kapitel 11 förs en fri diskussion om egna reflektioner över arbetet med rapporten, 
om resultatet stämmer med de förväntningar som redovisats i avsnitt 5.4 och slutligen 
ges förslag på fortsatta studier inom ämnesområdet. 
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11 Diskussion 
 

Detta kapitel innehåller reflektioner över arbetet med rapporten, till exempel i form av 
en diskussion över hur arbetet har fungerat. Svar ges på om resultatet stämmer 
överens med de förväntningar som redovisats i avsnitt 5.4. Kapitlet avslutas med 
förslag på fortsatta studier inom ämnesområdet som skulle kunna vara intressanta. 

 

Reflektioner över arbetsprocessen 

Rapporten behandlar hur företag använder sig av standards i sina affärsprocesser 
mellan företag. Rapportens huvudfokusering har varit att ta reda på hur företagen 
resonerar kring teknologiutvecklingen när det gäller standards, exempelvis: vilka som 
används, hur mycket de används, fördelar och nackdelar med standards, samt hur 
affärsprocesser påverkas av en standardisering. Att finna litteratur om e-handel, 
affärsprocesser och traditionell EDI visade sig inte vara något problem. Det gällde 
dock att vara ute i god tid för att låna böcker på skolans bibliotek, då det är många 
elever som konkurrerar om böckerna. Detta gällde speciellt böckerna som behövdes 
för att skriva metodkapitlet. I detta sammanhang visade det sig vara en fördel att bo i 
en annan stad och därmed kunna utnyttja sitt lokala bibliotek. Det finns inte mycket 
litteratur om den senaste teknologin (XML) som har en koppling till standards för e-
handel, därför krävdes sökning på Internet för att hitta aktuella artiklar om 
ämnesområdet. Internet visade sig erbjuda en stor mängd information om de senaste 
rönen. Problemet blev snarare att sålla ut vilken information som var relevant för 
rapportens frågeställning. 

 

För att få svar på problemställningen användes enkätundersökning som metod. Detta 
visade sig vara mer tidskrävande än vad som hade förväntats. Redan i ett tidigt skede 
av arbetet knöts kontakter med företag som skulle delta i undersökningen. Detta känns 
som ett bra sätt att arbeta, dels för att företag knöts upp innan andra studenter hade 
kommit ut med sina förfrågningar och dels för att det gav arbetsro under den 
kommande rapportskrivningen. När enkäten senare skickades ut dröjde svaren och i 
vissa fall krävdes påminnelser. Verkligheten är nog den att företagen inte har tid att 
prioritera studenters enkätundersökningar. Det dagliga arbetet måste skötas först och 
blir det tid över besvaras enkäten. Dessutom är det många studenter som genomför 
examensarbete under samma tidsperiod, vilket medför att samma företag kan få 
många förfrågningar samtidigt. Min enkätundersökning resulterade i åtta svar, men 
målet var egentligen minst tio. Företagen som ställde upp och svarade gjorde detta på 
ett föredömligt sätt, därför anser jag ändå att denna rapport innehåller ett 
tillfredställande materialunderlag för att kunna besvara frågeställningen.  

 

Enkätundersökningen krävde en del kontakter mellan respondenterna och 
rapportskrivaren för att förtydliga frågor och svar. Att döma av materialsvaren verkar 
samtliga respondenter vara insatta i problemställningen, vilket tyder på att rätt 
personer svarat på enkäten och att Internet fungerat som kontaktmedia. Möjligheten 
fanns att genomföra intervjuer istället för enkätundersökning, men eftersom tretton 
företag lovat att besvara enkäten fanns inte tid för intervjuer. I efterhand har det visat 
sig att alla som lovat att besvara enkäten tillslut inte uppfyllde sitt löfte av olika 
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anledningar. Jag tror dock inte att det blivit någon större skillnad på resultatet om 
intervju valts istället för enkät. En anledning är att frågornas kvalitativa karaktär har 
givit respondenterna möjlighet att svara på ett nyanserat och intressant sätt. Om 
fallstudie valts som undersökningsmetod hade insamlingen av material förenklats då 
kontakt endast behövt göras med ett företag. Men vid en så här ytlig och bred studie 
gav enkäten ett mer generellt resultat. Min förmodan är att resultatet visar en relativt 
sann bild av hur företag resonerar och arbetar med standards i samband med e-handel 
via B2B i Västra Götaland. 

 

Resultat jämfört med förväntningar 

Min förmodan var att de större företagen i undersökningen använder sig av EDI, samt 
att de troligen kommer att fortsätta med det ytterligare några år (se avsnitt 5.4). 
Resultatet visar att samtliga företag använder sig av EDI och de flesta finner ingen 
anledning att gå över till någon annan lösning de närmsta åren. Min misstanke att 
större företag dominerar val av standards visade sig inte riktigt stämma, då samtliga 
företag i undersökningen klassas som större och cirka 40 % av dem kan anses 
dominera andra företags val av standards. Resultatet visar att det finns fler faktorer 
som påverkar förutom dominans från andra företag och nästan samtliga företag i 
undersökningen befinner sig i en påverkansituation där olika faktorer inverkar på val 
av standards. Jag räknade inte med att hitta företag som valt att prova på XML, men 
ett par av företagen är på gång med pilotprojekt för detta. Förmodandet att större 
företag är medvetna om att en standardisering påverkar affärsprocesserna besannades 
då nästan samtliga företag uppgav detta. Ytterligare en förhoppning var att hitta små- 
och medelstora företag som sysslar med denna typ av e-handel, men jag fick intrycket 
att detta är ovanligt. Den sista förväntningen jag hade var att om företagen använder 
traditionell EDI så används standards i samtliga affärsprocesser. Resultatet visar att så 
är fallet för 75 % av företagen, om betalprocessen inte räknas med. De företag som 
ännu inte använder EDI fullt ut har inte heller hållit på med EDI särskilt länge. 

 

Det är i artiklar och tidskrifter mycket vanligt att en diskussion förs angående 
säkerhetsfrågor kring Internethantering. Därför tog jag för givet att denna aspekt 
skulle komma upp i undersökningen. Inget av företagen har dock tagit upp 
säkerhetsfrågan, vilket skulle kunna tyda på att företagen litar fullständigt på EDI. Det 
var bara ett företag som uppgav att de använder betalprocessen via EDI. Att det inte 
var fler kan bero på säkerhetsfaktorer eller att EDI inte behövs för denna process. 
Respondenterna fick i avsnitt 8.6 spekulera fritt kring framtiden för standards, inte 
heller här togs ett ökat webbanvändande upp som någon säkerhetsfara.  

 

Förslag till fortsatt arbete 

Utvecklingen inom ämnesområdet förespås vara på stark frammarsch, därför är det av 
intresse att utföra en liknande undersökning om något år igen för att se om läget har 
förändrats för Västra Götalands näringsliv. I denna undersökning har det framkommit 
att det verkar som om mindre- och medelstora företag ännu inte i någon större 
utsträckning har investerat i standardiserade e-handelssystem. EDI är en dyr 
investering och frågan är vilka billigare och enklare lösningar som i framtiden 
kommer att ersätta EDI.  
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En annan möjlighet vore att följa upp denna undersökning med en djupare fallstudie 
om hur det går för företag som håller på att implementera standards. Alternativt kan 
det också vara av intresse att se hur det går för företag som har tryck på sig från 
leverantörer/kunder att införa standards, men som ändå inte vill göra investeringen. 
Frågan är om detta kan innebära risken att företaget förlorar viktiga 
samarbetspartners.  

 

Säkerheten kring e-handelshantering mellan företag vore ett relevant 
undersökningsområde. Ett möjligt arbete vore att undersöka säkerhet kring traditionell 
EDI kontra ny teknologi (XML). 

 

Flera företag i denna undersökning spår en positiv framtid för marknadsplatser. Det 
vore därför intressant att studera vad som händer inom detta område. Möjliga 
frågeställningar kunde exempelvis vara att ta reda på vad implementering av 
marknadsplatser ställer för krav på företagen och på dess samarbetspartners. Genom 
marknadsplatser kan företag nå ut till en global massmarknad, innebär detta att de kan 
öka sina intäkter eller kommer marknadsplatser att medföra en hård 
konkurrenssituation som gör att endast de starka företagen överlever. Ytterligare en 
frågeställning är om marknadsplatser är positiva eller negativa för Sveriges näringsliv.  
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Hej! 

 

Här kommer den utlovade enkäten med frågor som ni vid en tidigare kontakt varit vänliga att 
lova svara på. Den gäller mitt examensarbete på Högskolan i Skövde (20 poäng) rörande hur 
standards används i B2B-företag (business – to - business det vill säga handel mellan företag). 
Syftet är att kartlägga hur användningen av standards ser ut bland företag i Västra Götaland. 
Det inkluderar att ta reda på vilka standards som företag arbetar med, vilken typ av teknologi 
(EDI eller XML) dessa standards grundar sig på, vilka orsakerna till val av en viss standard 
är, samt vilka för- och nackdelar ett företag upplever med standards. Jag vill även undersöka 
till vilken grad standards används dvs. om de används delvis eller i alla affärsprocesser (med 
affärsprocesser menas den kedja av aktiviteter som utförs i verksamheten inom e-handel och 
som kunden är beredd att betala för). Intressant är även att undersöka företagets åsikt om 
affärsprocessers betydelse och om införandet av e-handel påverkat företagets sätt att arbeta. 
Slutligen vill jag veta företagets syn på framtiden inom området. 

 

Råder några oklarheter om frågorna är ni välkomna att kontakta mig per mail, telefon eller fax 
(se information nedan). Min förhoppning är att jag har även har möjlighet att kontakta er om 
någon komplettering krävs. Det vore bra om jag fick in ert svar senast den 5 april per mail, 
fax eller brev. 

 

När rapporten är klar (c:a 7 juni) lovar jag att skicka ett exemplar till er. I rapporten kommer 
endast företagsnamn och respondentens befattning att användas, inga personnamn. Om ert 
företag inte vill förekomma med företagsnamn i rapporten var snälla att meddela mig detta 
när ni skickar in enkäten.  

 

Tack på förhand för er medverkan! 

<Underskrift> 

 

Vänliga hälsningar 

 

 

Anette Pettersson 

<Adress> 

 

<Telefon> 

<Mail> 

<Fax> 

Handledare på Högskolan: 

Eva Söderström 

<Mail>  
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Enkätfrågor 
Allmänna frågor 

1) Fakta om företaget till exempel när det grundades, antal anställda, verksamhet och 
omsättning. 

2) Hur länge har ni använt elektronisk handel vid B2B? 

3) Hur många företag samarbetar ni med via elektronisk handel? 

4) Hanterar företaget själva den elektroniska handeln eller samarbetar företaget med 
konsulter?  
 

Affärsprocesser 

5) Vilka är företagets affärsprocesser inom e-handel (B2B)? Beskriv gärna flödet. 

6) I vilka av företagets ovanstående affärsprocesser används standards? Motivera. 

7) I vilka av företagets ovanstående affärsprocesser används inte standards? Motivera. 

8) Hur har era samarbetspartners i B2B påverkat val och införande av standard? 
 

Standard 

9) Vilken eller vilka standards används i företaget? 

10) Vilken teknologi grundar sig standarden på: EDI, XML eller ingendera? 
 

Orsaker till val, fördelar/möjligheter vs nackdelar/problem med standards 

11) Varför beslöt sig företaget för att standardisera? 

12)  Vilka förväntningar hade företaget på vad standarden i e-handel skulle kunna innebära? 
På vilka sätt har förväntningarna uppfyllts respektive inte uppfyllts?  

13) Varför valde företaget den/de standards som idag används?  

14) Vilka övriga generella fördelar/möjligheter ger ett införande av standards?  

15) Vilka övriga generella nackdelar/problem ger ett införande av standards? 
 

Standards påverkan på affärsprocesser 

16) Har införandet av standards påverkat era affärsprocesser på något vis? Om ja, hur och när 
genomfördes förändringarna? 

 

Framtiden inom elektronisk handel via B2B 

17) Hur ser företaget på framtiden för e-handel inom följande områden: 

a) användningen av EDI och/eller XML 

b) utvecklingen av standards  

c) nya lösningar 

d) annat 


